Notulen Voorjaarsledenvergadering
Datum : 30 maart 2015
Aanwezig: 35 personen
1.

OPENING

Roelof heette een ieder van harte welkom. Roelof geeft aan dat het leven van een voorzitter niet
altijd over rozen gaat gezien wat het bestuur en technische commissie in de afgelopen 3 maanden
allemaal is overkomen. Roelof licht toe wat er speelt om een en ander te kunnen duiden.
Ons eerste team had een geweldige veldcompetitie achter de rug. Onder leiding van Nico Kraan liet
ons vlaggenschip zien de tweede klasse te zijn ontgroeit. Als ongeslagen koploper ging SIOS 1 vol
zelfvertrouwen de zaalcompetitie in. Dat het een zware zaalcompetitie zou worden was voor
iedereen duidelijk maar kansloos was SIOS 1 zeker niet! Dat bleek ook wel uit de eerste
thuiswedstrijden in de zaal tegen ZKC en AKC. Wat een strijdlust, veerkracht en schotkracht lieten
onze dames en heren zien. Het leverde nog niet meteen een volle winst op maar het publiek genoot
met volle teugen en de spelers ook.
Aan het einde van het jaar heeft het gesprek met de hoofdtrainer plaats gevonden. Er had inmiddels
een evaluatie met de gehele selectie plaatsgevonden en iedereen wilde graag verder met Nico als
hoofdtrainer. Enkele voorvallen binnen de selectie heeft Nico doen besluiten om volgend seizoen het
contract niet te verlengen. Een en ander zat in het individuele belang versus en het team belang.
Een vereniging runnen met individualistisch denkende mensen is een onmogelijke taak. De voorzitter
herinnert ons aan de missie van onze vereniging: Korfbalvereniging SIOS wil een sportieve en sociale
vereniging zijn, waarbij een ieder lid in staat gesteld en gestimuleerd wordt om op een zo hoog
mogelijk niveau te korfballen of op een andere manier betrokken te zijn bij de vereniging.
Onze huidige 2de trainer Rob Verra stopt er ook mee aan het einde van het seizoen. Na 3 seizoenen
is het voor Rob tijd voor een volgende stap en die heeft hij inmiddels gevonden bij KV Oerterp. Hij
gaat daar aan de slag als hoofdtrainer en vanaf deze plaats wil ik hem nogmaals heel veel succes
wensen met deze geweldige uitdaging. KV Oerterp speelt in de zaal 1e klas en doet op het veld volop
mee voor promotie naar de 1e klas.
De rode draad van de vergadering van vanavond is de uitdaging waar we als vereniging voor staan.
Namelijk het aanpassen van ons huidige kunstgrasveld. Na 14 jaar heeft het zijn langste tijd wel
gehad en onze werkgroep kunstgras bestaande uit Cees Bonnema, Gerrit ter Horst en Gerda van
Veen licht onder agendapunt 4 de vorderingen en plannen toe.
Zoals jullie allen weten zijn we momenteel naarstig op zoek naar een nieuwe secretaris. Na het
voortijdig opstappen van Ietie is het Gerda die haar taken voorlopig overgenomen heeft. Ietie zal
officieel aftreden in de najaarsledenvergadering maar is momenteel dus geen actief bestuurslid
meer. In de komende weken zullen er nog een aantal mensen worden benaderd voor deze
vrijgekomen functie.
Roelof blikt terug op de succesvol verlopen oliebollenactie van eind 2014. Wat is het toch altijd
genieten geblazen voor iedereen die een SIOS-hart heeft. Hard werken, een kwaliteitsproduct

afleveren en het gros van alle leden actief op Oudejaarsdag tijdens de huis-aan-huis verkoop.
Aangezien de totale verkoop de afgelopen jaren wat terugloopt door het afvallen van een aantal
grote afnemers heeft de WOB besloten een subwerkgroep in het leven te roepen die de naam WPT
heeft gekregen. WPT staat voor Wob Promotie Team. De WPT bestaande uit Rene Greveling, Pascal
Jonkers, Harold Sikkema, Gerrit Jan Prakken en namens de WOB Gerda van Veen zullen via een gelikt
marketingplan de afzet de komende jaren proberen te vergroten.
Eind 2015 was SIOS in district Noord qua ledenaantal de nummer 3 achter koploper LDODK en
Drachten. 25 nieuwe leden hebben zich in dit seizoen aangemeld bij onze vereniging en dat zonder
actieve ledenwerving. Het gaat met onze jeugd overigens bijzonder goed. In de zaal werden C2, C3,
E1 en F1 kampioen. Allen gehuldigd tijdens de goedbezochte kampioenenparade voorafgaand aan de
laatste thuiswedstrijd van SIOS 1. Ook is zeker het vermelden waard dat SIOS B1, C1 en D1 zich
allemaal prima staande hielden in hun eerste klasse. Dit biedt veel vertrouwen voor de toekomst en
deze spelers en coaches verdienen ook een grote pluim!
De accommodatie en alles erom heen is tijdens het jaarlijkse NL DOET weer goed onder handen
genomen. Een aantal vrijwilligers heeft flink de handen uit de mouwen gestoken en hoofduitvoerder
Gerda van Veen had de wind er goed onder. De voorzitter bedankt een ieder die heeft meegeholpen
met NL Doet.
De club van 50 is nieuw leven ingeblazen. De commerciële commissie heeft samen met de huidige
leden van de club een 5-tal doelen gedefinieerd en na een stemming zal worden bepaald waar de
inleg van dit seizoen aan zal worden besteed. De voorzitter roept een ieder op om lid te worden van
de Club van 50. Johan de Jong kan u alles vertellen over de Club van 50 en hij zal tevens regelen dat
uw naam wordt vermeld op het Club van 50 bord in de kantine.
2.

INGEKOMEN STUKKEN EN MEDEDELINGEN

Er zijn geen ingekomen stukken
Er zijn een aantal berichten van verhindering binnen gekomen, dit zijn:
Jeroen Veenstra, Anja Sijtsema, Andre Lukkes, Sabina Veldhuizen, Karin Verra, Rob Verra, Saskia
Lodewijk, Jannie de Jong, Kees Lodewijk, Jannie Lodewijk, Robert van Veen.
3.
VASTSTELLEN NOTULEN VAN DE VOORJAARSLEDENVERGADERING d.d. 17-11-2014
Er zijn geen op- of aanmerkingen, de notulen worden ongewijzigd vastgesteld.
4.
PRESENTATIE PLANNEN AANPASSINGEN KUNSTGRASVELD
Gerda licht namens de werkgroep Kunstgras de plannen toe voor de aanpassingen aan het
kunstgrasveld. Alle werkzaamheden zijn er op gericht om het veld gereed te hebben voor het seizoen
2016-2017.
5.
BEHANDELING VAN DE FINANCIELE ZAKEN
Johan de Jong geeft uitleg over de financiële cijfers over afgelopen seizoen.
 VOORLOPIGE VERENIGINGSBEGROTING SEIZOEN 2015 – 2016
o De begroting wordt vastgesteld.
 VERHOGING EN INDEXERING CONTRIBUTIE SEIZOEN 2015 – 2016
-De indexering van de contributie wordt vastgesteld.

6.

MUTATIES COMMISSIES EN BESTUUR

PR en Communicatiecommissie
Voorgesteld wordt om Marloes Mulder te benoemen tot lid van de PR en Communicatiecommissie
Leden gaan akkoord met benoeming.
7.

RONDVRAAG

Jan Woudstra:
Inschietshirts; er zijn diverse soorten inschietshirts in omloop met allemaal diverse
kleuren belettering. Kunnen we als vereniging hierin niet een lijn trekken qua
uitstraling. Het bestuur geeft aan dat dit individuele initiatieven zijn en worden
bekostigd door individuelen. Het bestuur neemt deze opmerking mee in het vervolg
qua kledinglijn e.d.
SIOS heeft het momenteel lastig qua selectie en ledenbehoud. Hoe passen we het
beleid toe en slaan we met de vuist op tafel en scheppen van duidelijkheid. Jan roept
op om het beleid te herzien (vorige versie is 2009-2012) en de visie duidelijk stellen
zodat de spelers bij SIOS blijven. Het is een grote uitdaging om de diverse leden vast
te houden. Als SIOS zijnde moeten we duidelijk zijn wat we te bieden te hebben.
De TC en het bestuur zijn hard mee doende om het helder te krijgen bij de leden.
8.

SLUITING

De voorzitter bedankt een ieder voor de aandacht en inbreng en sluit de vergadering

