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NOTULEN VOORJAARSLEDENVERGADERING 

Op dinsdag 26 maart 2019 
Om 20.00 uur in ’t Korfien 

                  
 

1. OPENING 
Harold opent de voorjaarsleden vergadering aan de hand van een dia presentatie memoreert 
hij aan een aantal zaken. Zo komen het Jeugdkerstdiners, kerstdiner / eindejaarsfeest voorbij.  
Tevens staat hij stil bij de Oliebollenactie, met een 3e plaats in de rangorde van alle acties 
ooit. Een uitmuntende prestatie welke niet kan zonder de inzet van de vele vrijwilligers en de 
WOB. Ook paseren de diverse, jeugd, activiteiten welke door de AC in goede banen zijn 
geleid zo was er activiteiten, Bingo, Jumping, pub quiz, Carnaval. 
 
Supporterscommissie, zij organiseerde wederom de diverse klaverjas avonden, verkochten 
loten en deelden programma boekjes uit tijdens de thuis wedstrijden. Op dit moment loopt 
de Poiesz actie loopt nog en staan SIOS op dit moment op de 3e plaats. 
 
Er zijn dit jaar een aantal nieuwe bordsponsoren, o.a. Jumbo geplaatst. Iedereen is natuurlijk 
in volle afwachting van de nieuwe trainingspakken, deze zijn 3 weken geleden besteld, 
levertijd 4-6 weken. Verwachting is dat wij tijdens het paasweekend over de nieuwe 
trainingspakken kunnen beschikken, Muta levert de trainingspakken en is nu ook sponsor 
geworden, de ledenkortingswebshop zal als alles meezit ook binnen enkele weken online. 
De vele vrijwilligers hebben voorlichting vanuit de kantine commissie gehad over de invulling 
van kantine diensten. 
 
Schoonmaak kleedkamers & Kantine: Majstorovic, deed de schoonmaak van de kleedkamers 
tot nu toe. Er is besloten om ook de schoonmaak van de kantine door een andere derde te 
laten uitvoeren voor een vast bedrag per jaar. 
 
Tijdens NL Doet zijn er vanuit de WBA samen met een aantal vrijwilligers diverse 
werkzaamheden verricht in en rondom de kantine en op accommodatie. 
 
Kampioenen:  
Harold staat korst stil bij de diverse kampioenschappen bij de jeugd, E1, D1 en bij de senioren 
S4, S3.  
 
Scheidsrechterszaken:  
Meer teams betekend ook meer wedstrijden fluiten, met de aanmelding van extra 
scheidsrechters kunnen wij het rondkrijgen. Maar op dit moment doen wij met 4 
scheidsrechters en 1 beoordelaar nog altijd een hele kluif. Resultaat tot nu toe 47 
wedstrijden gefloten en beoordeeld.  
 
De Oude Koe: 



Er wordt bekend gemaakt wie de oude koe is/was Pascal Jonkers, bedankt voor deze leuke 
invulling, en het aanhalen van onze rijke club historie. 
 
Er is een mededeling vanuit het bestuur en VOO, er is besloten dat onze accommodatie 
volledig Rookvrije is vanaf 2 april 2019. 
 
Afschaffen voorjaarsledenvergadering? Vanuit onze statuten dient het bestuur 1 
ledenvergadering per jaar uit te schrijven. 
Johan legt uit wat de eventuele gevolgen zijn. Kort betekend dit dat de indexering en 
behandeling van de voorlopige begroting doorgeschoven gaat worden naar de 
Ledenvergadering medio November, ook zal de loting voor de aflossing van de leningen voor 
aflossing van het kunstgrasveld naar deze vergadering verplaatst worden. 
 

2. INGEKOMEN STUKKEN EN MEDEDELINGEN 
Er is bericht van verhindering van: 
Henry Nijsingh, Jannie de Jong - van de Boer, Lawrence Olivier, Amber Olivier, Willemien 
Hoekstra, Vincent Koopman, Natasja Mink, Wilma Tellinga, Nick Oost, Arendje van Vleeren, 
Robert van Veen, Karin Verra,  

 
3. VASTSTELLEN NOTULEN VAN DE NAJAARSLEDENVERGADERING d.d. 27-11-2018 

De notulen worden pagina voor pagina doorlopen met de aanwezigen. 
Pagina 1, er zijn geen vragen. 
Pagina 2, er zijn geen vragen. 
Pagina 3, er zijn geen vragen. 
Pagina 4, antwoord op vraag jan Woudstra, opening zaalseizoen niet gerealiseerd, vraag 
Jesse Tuttel, om een zaterdag vereniging te worden, dit wordt nog onderzocht en vergt een 
gedegen voorbereiding. 
 
Hierbij zijn de notulen vast gesteld door de vergadering. 

 
4. BEHANDELING VAN FINANCIËLE ZAKEN  
  

a. VOORLOPIGE VERENIGINGSBEGROTING SEIZOEN 2019 – 2020 
Op de uitgaven zijde, Klaas Sikkema, reservering kunstgras en reservering accommodatie, 
wat gebeurt er met deze reserveringsgelden. 
Op de inkomsten zijde, er zijn geen vragen. 
Het bestuur presenteert een klein begroot verlies. 

b. INDEXERING CONTRIBUTIE SEIZOEN 2019 – 2020 
Pascal Jonkers, waarom betaald de kangoeroe meer dan een overig lid? Antwoord: Er zit 
onder andere zaal huur verwerkt in het lidmaatschap. 
Kan de vergadering akkoord gaan met de contributie verhoging. De vergadering gaat 
akkoord. 

c. LOTING AFLOSSING LENINGEN KUNSTGRASVELD 
Vandaag is de 2e loting van in totaal 8 loten. 
Getrokken lootje fam. Van Vleeren. 
 
Er zijn vanuit de vergadering geen verdere vragen over de financiële stukken. 

 
5. MUTATIES COMMISSIES EN BESTUUR 

Mededeling aftredende leden per Najaarsledenvergadering 2019 
Kantine Commissie: Jelle Smeding, Jelte Hooisma, Marcel van ‘t Hul 
Technische Commissie: Nanda Wijngaard. 



Bestuur: Tamara van Smirren. 
 
6. RONDVRAAG 

Roelof Jan, er gaat nu betaald worden voor de schoonmaak van de kantine, een aantal jaar 
geleden waren er ca. 15 vrijwilligers welke aangeboden had om te gaan schoonmaken. 
Antwoord: Klopt dit was in de tijd dat Harold nog voorzitter was, het eerste jaar is hier ook 
gebruik van gemaakt. Het jaar daarop was het inplannen van nieuwe reguliere schoonmaak 
rondes steeds moeilijker.  
Roelof Jan geeft aan dat op deze manier SIOS de vrijwilligers aan het afstoten is.  
Antwoord: Harold ligt toe dat dit zeker niet het geval is. Tamara ligt ook e.a. toe, hoeveel 
moeite het kosten om de vrijwilligers rond te krijgen en bij de vele afmeldingen moest men 
terug vallen op een kleine groep.  
Roelof Jan, geeft aan dat hij meerdere malen heeft aangegeven wel diensten te willen 
draaien op de weken dat hij geen kinderen heeft. Geeft ook aan dat er een groepsapp is voor 
de kantine vrijwilligers. 
 
Bert de Jong, vraag namens Johan Glorie, heeft via een ouder vernomen dat er vanaf 
volgende week geen trainen is. De volgorde is verkeerd om. er is direct gecommuniceerd 
naar de ouders van de jeugdploegen, de trainers waren niet vooraf op de hoogte gebracht 
door de TC.  
Leerpunt voor een volgende communicatie moment. Een week rust is vrij gebruikelijk, tussen 
de zaal en veld competitie, alle materialen van de jeugd moet ook weer terug naar onze 
accommodatie. 
 

7. SLUITING 
De vergadering wordt om 21:10 uur gesloten. 

Er zijn 41 leden aanwezig op de vergadering.  

 
 
NAMENS HET BESTUUR 


