Korfbalvereniging S.I.O.S.
Wolvega
Opgericht 11 juni 1945

NAJAARSLEDENVERGADERING
Op dinsdag 27 november 2018
Om 20.00 uur in ’t Korfien

NOTULEN
1.

OPENING
Harold opent de vergadering heet iedereen van harte welkom en geeft aan dat Tamara zich vanmiddag heeft afgemeld i.v.m.
ziekte.
Er wordt een terug blik gegeven op diverse behaalde resultaten, onder andere dat de selectie zich in de tweede helft van de veld
competitie herpakt heeft door 6 van de 7 wedstrijden te winnen. De ommezwaai in de sfeer binnen de club, A1
beslissingswedstrijden om het kampioenschap, bus met supporters, de wederopstanding van de OK-side. De stukjes van de oude
koe in het weekbericht, en op de sociale-media. Het G-team dat nieuwe shirts ontving van Frans Kloosterman, de Special
Olympics, deelname aan de avondvierdaagse.
In juni kreeg het bestuur van bijna het voltallige TC te horen dat zij haar taken per direct beëindigden, complimenten aan de
afredende TC –leden in haar inzet voor correcte overdracht van haar taken. Er waren reeds eerder brainstormsessies geweest,
georganiseerd door de TC, het eerst volgende brainstorm moment werd door het bestuur overgenomen, vanuit deze sessies is
het vandaag te benoemen Technische commissie ontstaan.
Rob Verra was eerst beoogd als hoofdtrainer voor de junioren, echter door diverse zaken is gekozen om Rob Verra aan te stellen
als hoofdtrainer voor de Senioren, Marten Holtrop is aangesteld als trainer voor het tweede. Jan Woudstra en Jesse Tuttel
trainers voor de A1.
Onderhoudswerkzaamheden gepleegd zoals, lampen stellen, schilderwerk, rvs dorpels.
Leonidasseries, goede resultaten, positief persbericht in Stellingwerf, Benoeming kampioenen eerste deel veld.
Het veld is bijna geheel dicht met nieuwe borden, er zijn nog maar 7 vlakken over. Benoemen alle nieuwe bordsponsoren,
snackbar ’t west contract liep af, en ’t west werd overgenomen na het met pensioen gaan van de Fam. Heida sponsoring wordt
voortgezet door de nieuwe eigenaar.
Het grasveld achter ons kunstgrasveld wordt verhuurd aan FC Wolvega.
Scheidsrechterszaken, er ligt een grote opgave voor deze mannen en vrouwen, zowel de bondscheidsrechters,
verenigingsscheidsrechters en JWL.

2.

INGEKOMEN STUKKEN EN MEDEDELINGEN
Er is een bericht van verhindering van:
Tamara van Smirren, Jelle Smeding, Karin Verra, Mike Hegie, Selina Hegie, Gerrit Jan Prakken, Fredau Kaatstra, Thomas Fabriek,
Celina Elsinga, Vincent Koopman, Natasja Mink, Jannie de Jong, Jolanda ter Horst, Robert van Veen, Arendje van Vleeren, Saskia
van Zeijst,, Andrea Glorie.

3.

VASTSTELLEN NOTULEN VAN DE VOORJAARSLEDENVERGADERING d.d. 26 maart 2017
Iedereen wordt even kort leestijd gegeven voor de notulen en jaarverslagen welke in de zaal verspreid liggen, zodat diegenen
die de stukken niet via email heeft ontvangen dan wel geopend heeft, kennis neemt van de stukken.
Notulen voorjaarsledenvergadering:
Pagina 1, vraag over het 5e bestuurslid, is dit nog wat geworden, antwoord nee. Verder geen vragen.
Pagina 2, geen vragen.
Pagina 3, geen vragen.
De notulen wordt door de vergadering vast gesteld.
VASTSTELLEN JAARVERSLAGEN van:




Bestuur, pagina 1, pagina 2, er zijn geen vragen.
Supporterscommissie, pagina 1, pagina 2, er zijn geen vragen.
Technische commissie, toelichting van Alie, het in de stukken opgenomen verslag is niet het juiste verslag, juiste
verslag volgt in de voorjaarsleden vergadering.







Activiteitencommissie, pagina 1, pagina 2, er zijn geen vragen.
Commerciële commissie, pagina 1, pagina 2, er zijn geen vragen.
PR & Communicatiecommissie, pagina 1, er zijn geen vragen.
Kantinecommissie, er zijn geen vragen.
Werkgroep Beheer Accommodatie, er zijn geen vragen.

De jaarverslagen worden goed gekeurd met dien verstande dat het jaarverslag van de TC behandeld wordt in de voorjaarsleden
vergadering.
De onder punt 3 genoemde stukken liggen op de dag van de vergadering vanaf 19:00 uur in ‘t Korfien ter inzage.
Harold geeft het woord aan Johan voor behandeling van de financiële stukken.
4.

BEHANDELING VAN FINANCIELE ZAKEN
a.
Rekening en Verantwoording 2017-2018
b.
Gewijzigde Begroting 2018-2019
c.
Balans per 31-07-2018
d.
Financieel overzicht Supporterscommissie 2017-2018
e.
Verslag Kascommissie
De onder a t/m d genoemde financiële stukken en de daarbij behorende toelichtingen zullen ter vergadering worden uitgereikt
doch liggen tevens op de dag van de vergadering vanaf 19.00 uur in ’t Korfien ter inzage.
Johan ligt de cijfers van de resultaten rekening toe:
Uitgaven:
Vragen, Jan Woudstra, de inkoop van bier wordt straks naar Bert Oppers, uitleg bestuur, er is ook gesproken met Jumbo maar
deze gunde aan Bert Oppers ook zijde een sponsor van SIOS.
Inkomsten:
Alie, is er maar een hoofdsponsor? Nee er zijn 2 hoofdsponsors, Van der Weide en Apotheek ….
De kop kledingspons, bevat , Peem bv, ’t West , Kinderkei en Jumbo.
Nick, wat is toto/lotto,
Balans: uitgaven in onderhoud zijn dit jaar fors geweest, bv schilderwerkzaamheden.
Financiële cijfers van de supporters commissie.
Nick, wat is lief en leed, presentjes voor geblesseerden, geboortes, jubileum, voor leden van de supporterscommissie.

5.

BENOEMING KASCOMMISIE
Er is kascontrole geweest bij Johan thuis op 12 november, door Roelof-Jan Jager en Bert de Jong. Opmerking de stukken van de
Technische commissie. Wanneer de stukken boven tafel komen zullen deze in de voorjaarsledenvergadering behandeld.
Stukken zagen er goed uit, beide heren geven aan dat het misschien goed is als alle penningmeesters een keer bij elkaar komen
om te leren van elkaar, AC bv heeft alle stukken goed geordend en bijeen per activiteit.
De kascommissie adviseert de vergadering decharge te verlenen.
Aftredend en niet herkiesbaar Roelof Jan Jager
Wie biedt zich aan om samen met Vincent en Bert zitting te nemen in de kascommissie als reserve lid. Johan Glorie / Alie
Buitinga bieden zich aan.

6.

MUTATIES COMMISSIES EN BESTUUR
Supporterscommissie
Aftredend en niet herkiesbaar: Michiel Heida
Michiel Heida: invoegen stukje,
Michiel is vandaag niet aanwezig, hij ontvangt een bos bloemen.
Technische Commissie
Aftredend en niet herkiesbaar: Jan Tuttel, Alie Buitinga, Fredau Kaastra, Sebastiaan van Zeijst.
Sebastiaan van Zeijst:
Voorgesteld wordt Sebastiaan te belonen met het speldje van verdienste. Sebastiaan helaas was het speldje niet op tijd klaar om
deze op te spelden. Deze wordt nog bezorgd
Jan Tuttel:
Jan is vandaag niet aanwezig,Jan wordt voor zijn inzet in de TC bedankt met een bos bloemen. De bos bloemen zal bij hem
bezorgt worden.

Alie Buitinga:
Alie gaat nog door in de PR & C commissie. En blijft het wedstrijd secretariaat doen voor de tc.
Fredau Kaastra:
Fredau is vandaag niet aanwezig, wordt voor haar inzet binnen de TC bedankt met een bos bloemen, de bos bloemen wordt bij
haar bezorgt.
Voorgestelde wordt om L. Olivier, Edwin Moleman, Mariska Scheenstra te benoemen tot lid van de Technische Commissie
De vergadering kan instemmen met de benoeming van voornoemde personen.
Activiteitencommissie
Aftredend en niet herkiesbaar: Rosanne Lubbers.
Rosanne Lubbers. Invoegen stukjes
Rossanne is vandaag niet aanwezig.
Voorgesteld wordt Rowan Hofstra te benoemen tot lid van de activiteitencommissie
De vergadering kan instemmen met de benoeming van voornoemde personen.

Kantinecommissie
Voorgesteld wordt om Theo de Leeuw te benoemen tot lid van de kantinecommissie
De vergadering kan instemmen met de benoeming van voornoemde personen.
PR & Communicatie Commissie
Aftredend en niet herkiesbaar: Gerrit Jan Prakken, Marloes Mulder.
Gerrit Jan Prakken:
Gerrit Jan is vandaag niet aanwezig, hij ontvangt een broodmand en bos bloemen.
Marloes Mulder:
Marloes is vandaag niet aanwezig, zij ontvangt ook een broodmand en bos bloemen.
Commerciële Commissie
Aftredend en niet herkiesbaar: Roelof de Vries
Er wordt voorgesteld om Roelof te benoemen tot lid van verdienste, de vergadering stemt in met deze benoeming.
Arendje van Vleeren, willen wij bedanken voor haar jarenlange inzet voor alle club kleding, zij ontvangt een broodmand.
7.

PAUZE

8.

PRESENTATIE CLUB SPONSOR KV SIOS
Vandaag kunnen wij als bestuur en Commerciële commissie Jumbo Wolvega als club sponsor presenteren.
Onderdeel van dit sponsorschap is onder andere borden op onze accommodatie en langs het kunstgrasveld, trainingspakken
voor alle spelende leden, scheidsrechters, de coaches ontvangen een trainingsjas.
Dit houdt in dat wij in verslaggeving, en bij de bond gaan spelen onder de naam KV SIOS / Jumbo Wolvega.
Dit alles kan ingaan op 1 februari 2019. Als de ontwerpen akkoord zijn worden er proef en pas exemplaren gemaakt. Waarna de
definitieve pakken besteld kunnen worden.
De pakken zullen geleverd worden door Muta-sport, Muta-sport zal in de toekomst ook de nieuwe shirts gaan leveren voor de
club. Onderdeel van deze deal is ook dat elk lid een waardebon ontvangt van Muta. Er zal via de website van SIOS een doorlink
worden gemaakt naar de webshop van Muta-sport.
Vraag van Nick, moet de selectie dan zijn eigen inschiet shirts aanschaffen.
Vraag van Jan, wat wordt het beleid voor inschiet shirts, er ontstaan nu verschillen, bijvoorbeeld de zwarte welke nu
verkrijgbaar zijn bij Witmus, en bijvoorbeeld de blauwe Erima shirts.
Het geel in het ontwerp zoals gepresenteerd wordt als niet storend ervaren door de aanwezigen.
8a vrijwilligers en Rookbeleid
Vooruitblik naar komende besprekingsonderwerpen binnen de club, het rookbeleid (rookvrije accommodatie)
Bewust vrijwilliger schap is een aantal jaren gelden geïntroduceerd binnen de club, maar is dit vrijwillig vrijwilligers beleid in de
huidige maatschappij. Deze discussie houdt op dit moment het bestuur en de commissies bezig. Vanuit de zaal wordt door een
aantal aanwezigen aangegeven dat zij niet benaderd zijn voor bv bardiensten, Jort / Jesse bij andere verenigingen worden
bijvoorbeeld de vraag gesteld dat je zelf aangeeft welke diensten je draait, doe je dit niet dan wordt je ingedeeld door de
vereniging. Dit systeem wordt door meerdere verenigingen met succes al gehanteerd.

9.

RONDVRAAG
Bert de Jong, pub is geen shirtsponsor meer, komt hier een andere sponsor voor. Ja we zijn in gesprek met een nieuwe sponsor.
Johan Glorie, hoe komt het met de huldiging van de jeugd, patat moesten we zelf bakken, bloemen moest zelf geregeld worden.
De KC en TC komt met een nieuw draaiboek en deelt de procedure mede aan de leden.
Jan Woudstra, opening zaalseizoen weekend, waarbij alle ploegen tegen bv een en dezelfde tegenstander speelt met bv hapjes
van uit de sponsor Jumbo
Rowan Hofstra, wat zijn onze inschiet shirts van de selectie zijn dit de rode shirts?, nee in principe zijn dit de zwarte inschiet
shirt.
Amber Olivier, hoe zit het nu met de catering in de Steense. Van Kerkvoorde zal catering verzorgen op de vrijdag, zaterdag en
zondag.
Jesse Tuttel, is het een optie om een zaterdag vereniging te worden zodat alle wedstrijden op een dag gespeeld kan worden. Zo
kunnen ook de jeugdleden blijven kijken bij de A1 en selectie wedstrijden.
Edwin Moleman, behandeling van de prijs aanpassingen in de kantine. Harold somt kort de wijzigingen op.

10.

SLUITING
Er waren vandaag 43 personen aanwezig op de vergadering.

