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   VOORJAARSLEDENVERGADERING 

Op maandag 10 april 2017 
Om 20.00 uur in ’t Korfien 

 

1. OPENING 

Ik heet jullie van harte welkom, bij de voorjaarsleden vergadering!  

Allereerst een terugblik op de afgelopen periode na de najaarsledenvergadering.  

Het SIOS kerstfeest was voor het tweede jaar in een losse setting. Nadat iedereen genoten had van 

het lopende buffet luisterde het duo Bakker en Niehaus het feest op met een gezellig stukje muziek. 

Dankzij de goede inzet van de KAC was het wederom een zeer geslaagd SIOS-Kerstfeest. 

Wellicht was dit ook de voorbode voor een super oliebollenactie. Het uiteindelijke eindresultaat is 

natuurlijk altijd heel belangrijk voor de penningmeester, maar dit jaar overtrof het alle voorgaande 

jaren, met ruim 15.000 euro werd het de beste actie ooit. Onze dank gaat dan ook uit naar de WOB 

en onze enthousiaste groep vrijwilligers, zonder hun inzet was dit resultaat niet mogelijk. 

Meer en deel van de teams hebben in de zaal zich gehandhaafd in hun klasse, twee teams werden 

dit zaalseizoen kampioen te weten de D2 en E2. De selectie kende een moeizame start in de 

zaalcompetitie, mede door de vele blessures, in de tweede helft van het zaalseizoen hebben zij zich 

goed herpakt, dit geeft perspectief voor toekomst. Helaas heeft na uitgebreide evaluatie, Jan Tuttel 

aangegeven aan het einde van dit seizoen te stoppen als hoofdtrainer van onze Selectie. Het bestuur 

en de Technische Commissie zijn op dit moment druk bezig met het vormen van de gehele staf. 

Sinds begin februari is een groep vrijwilligers druk bezig geweest op onze accommodatie om alle 

bestrating rondom ’t Korfien en kunstgras aan te leggen maar wat zeker niet vergeten mag worden 

zijn de minder zichtbare werkzaamheden, scorebord, materiaal kar, korven etc... De werkzaamheden 

zijn bijna afgerond en zonder deze groep vrijwilligers was dit niet mogelijk geweest. Ik vind dat deze 

prestatie zeker een applaus waard is. Zonder vrijwilligers heeft een vereniging als KV SIOS geen 

bestaansrecht. 

Onlangs werd ook de jaarlijkse vrijwilligersavond georganiseerd. Dit jaar was de feest avond in de 

vorm van een PUB-quiz. De organisatie was in handen van de Activiteiten Commissie, Rob Verra 

ontpopte zich als quiz master. Ik wil iedereen bedanken voor een geweldig gezellige en geslaagde 

avond. 

Op 11 maart jongstleden werd ook onze accommodatie weer onder handen genomen door een 

aantal vrijwilligers. Dit in het kader van de NL DOET actie wat ons als club ook nog een bijdrage 

oplevert van het Oranjefonds. Dit jaar stond de dag in het teken van de werkzaamheden rondom het 

kunstgrasveld. Alle vrijwilligers die deze dag hebben meegeholpen wil ik hiervoor bedanken. 



Ik benoemde net al even de beide kampioenschappen in de zaal maar in feite is er nog een prestatie 

van formaat behaald in de zaalcompetitie. Ons scheidsrechterskorps heeft er namelijk voor gezorgd 

dat het volgens het Masterplan arbitrage voorgeschreven aantal wedstrijden is afgewerkt. Hierbij wil 

ik ook de inzet van onze Jeugdwedstrijdleiders roemen, want ook mede dankzij hun waren de KNKV-

scheidsrechters in staat om zich volledig te richten op hun wedstrijden.  

Op dit moment wordt door de Technische Commissie en een aantal korfbal technische adviseurs 

hard gewerkt aan het herschrijven en vormen van het Technische Beleidsplan. Wij zullen u dit 

nieuwe beleidsplan presenteren in de najaar ledenvergadering. 

Ons staat de uitdaging voor de opening van ons nieuwe kunstgrasveld op 21 mei as. De organisatie is 

dit keer in handen van een werkgroep, tevens zal op deze dag ook de sponsor dag en kampioenen 

parade gehouden worden. Hoop dat de weergoden ons dan weer gunstig gezind zijn.  

Tot zover het voorwoord en dan gaan we verder met agendapunt 2 en dat zijn de: 

 

2. INGEKOMEN STUKKEN EN MEDEDELINGEN 

  

Er is een bericht van verhindering binnen gekomen van de volgende personen:  
 
Karin en Rob Verra, Gerrit Jan Prakken, Roelof Jan Jager, Johan en Jose Jansen, Sebastiaan en Saskia 
Van Zeijst, Joke Sikkema, Jannie De Jong v/d Boer, Geesje de Jong, Rosanne Lubbers, Mirjam 
Koopman, Marion de Vries, Robert van Veen 
 
 

3. VASTSTELLEN NOTULEN VAN DE NAJAARSLEDENVERGADERING d.d. 21-11-2016 
De notulen worden er bij gepakt en de leden krijgen leestijd, zijn er vragen over pagina 1, pagina 2, 
Pagina 3, pagina 4, pagina 5, pagina 6. Bert en Jolanda, Rondvraag over de verslagen AC, deze zijn 
niet aanwezig op deze vergadering. De notulen zijn niet aangeleverd door de commissie. Verder zijn 
er geen vragen over de notulen en worden zij met de opmerking over de verslagen van de AC 
vastgesteld. 
 

4. BEHANDELING VAN FINANCIËLE ZAKEN. 
 

Johan de Jong neemt het woord en ligt e.a. toe over het afgelopen seizoen, een oliebollen actie die 
ruim de helft oplevert t.o.v. de contributie van de leden, een Poiesz jeugdactie die een ruime 1000,- 
euro oplevert. De aanleg van het kunstgrasveld, de financiële afhandeling en de stand tot nu toe, de 
volledige afrekening zal gepresenteerd worden in de Najaars ledenvergadering. 
 
Johan ligt ook kort de inkomsten welke gegenereerd zijn ten bate van het kunstgrasveld. Een leuk 
feitje wat ik nu al wil benoemen we hebben meer kosten gemaakt maar betalen uiteindelijk minder. 
Creativiteit alom door betrokken personen. 
 

Toelichting Voorlopige Begroting 2017-2018 

 

Het bestuur van de korfbalvereniging SIOS presenteert de voorlopige begroting voor het seizoen  

2017-2018 met een kleine verliesbegroting van 1350 euro. 



 

Hieronder vind u een kleine toelichting op bepaalde posten: 

 

Uitgaven: 

 

4140  Med. Verzorging Zijn de kosten die Jelle maakt als vrijwillige verzorger. 

4600     Onderhoud KG Na de aanleg van het nieuwe kunstgrasveld is er ook weer een te 

begroten   bedrag voor de twee keer per jaar dat er groot onderhoud 

wordt gepleegd. 

4620     Afschrijving KG De investering is nu veel kleiner dan in 2001, dat zorgt ook voor 

minder afschrijving per jaar. 

 

Inkomsten: 

8100 Recette zaal  Lager bedrag gebaseerd op huidig seizoen. 

8230 Reclameborden V/Z De resultaten die de CC behaald  laten een prachtige stijgende lijn 

zien. 

8300 Advertenties  Lager bijgesteld omdat de advertentie sponsoren verschuiven naar  

    bordsponsoren. 

8900 Overige baten  Jaarlijks terugkerende meevallers worden niet de in begroting  

    opgenomen. 

 

Verhoging contributie: 
Het inflatiecijfer over het seizoen 2016-2017 is volgens de cijfers van het CBS 1 % 

Het bestuur heeft er voor gekozen om dit gemiddelde te gebruiken voor de verhoging voor de 

contributies voor het seizoen 2017-2018. Daarnaast is er voor de realisatie van de renovatie van het 

kunstgrasveld een voorstel tot contributieverhoging voor alle sportende leden. 

 

Het bestuur stelt voor of u akkoord wilt gaan met de volgende contributiebedragen met ingang van 

het seizoen 2017-2018: 

 

  Per maand (10 delen)   Per seizoen 

Categorie 2016-2017   2017-2018   2016-2017   2017-2018 

Kangoeroe  €        6,80     €        6,90     €     68,00     €     69,00  

Pupil  €      10,00     €      10,10     €   100,00     €   101,00  

Aspirant  €      12,00     €      12,10     €   120,00     €   121,00  

Junior  €      17,80     €      18,00     €   178,00     €   180,00  

Senior  €      25,40     €      25,60     €   254,00     €   256,00  

Overig lid  €        6,00     €        6,10     €     60,00     €     61,00  

G-korfbal / Trainingslid  €      11,00     €      11,10     €   110,00     €   111,00  

 

 



Johan ligt de begroting 2017-2018 toe, op de uitgavenzijde zit in de trainerskosten ook de Kosten 
voor een extra Trainer, Arjan Pijlman, kracht en conditietrainer. En de mogelijkheden om een positief 
resultaat te behalen. 
 
Zijn er vragen over de kosten zijde 4e kolom, nee, en over de ontvangstenzijde 4e kolom. Geen vragen 
over de begroting. 
 
Zijn er vragen over de indexering van de contributie bedragen. De seizoensjaren staan nog niet goed 
vermeld op het overzicht. Maar buiten dit zijn er geen opmerkingen op de begroting en indexering. 
Hierbij wordt deze vastgesteld door de vergadering. 
 

 

5. PAUZE 
 

6. STAND VAN ZAKEN KUNSTGRAS 
De velden zijn goed gekeurd door ISA-sport. Wij hebben uitleg gehad van Antea voor het plegen van 
onderhoud aan de mat, er is een nieuwe veger en sleepmat aangeschaft. Er is een grote groep 
enthousiaste vrijwilligers bereid om het kunstgras te slepen.  
 

7. MUTATIES COMMISSIES EN BESTUUR 
Mededeling stoppende leden per najaar leden vergadering 
 
De volgende leden hebben te kennen gegeven af te treden: 
Thomas Fabriek; Activiteiten Commissie 
Mirjam Koopman, Kantine Commissie 
René Greveling, treed af als voorzitter van de Commerciële Commissie en gaat door als lid. 
Jeroen Veenstra, John Elzinga, Technische Commissie 
José Jansen, Supporters commissie 
 

8. RONDVRAAG 
Gerrit ter Horst, hoeveel aanwezigen zijn er vanavond, want er zijn niet veel aanwezigen. Er zijn 22 
personen aanwezig, het valt op dat er ook weinig commissie leden aanwezig zijn. Gerda vult de 
vraag ook aan of er gebruik is gemaakt van social-media met het verspreiden van de agenda en 
uitnodiging. De 22 aanwezige leden is een van de laagste opkomsten voor een ledenvergadering. De 
uitnodigingen zijn verzonden via het weekbericht en geplaatst op de website. Er is niet actief 
benaderd richting de trainers/ spelers om aanwezig te zijn. Misschien ook een idee om de agenda 
aantrekkelijker te maken. Behandel een ander interessant onderwerp wat meer leden trekt. 
 

9. SLUITING 
Er waren vanavond 22 personen aanwezig. De vergadering wordt gesloten om 20:50 

 
 
 

 


