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

NOTULEN ALGEMENE LEDENVERGADERING
Op dinsdag 01 december 2020
Om 20.00 uur uitgezonden vanuit ’t Korfien, deelnemers via Teams

1.

OPENING
Harold opent deze bijzondere versie van algemene ledenvergadering, de ledenvergadering
wordt digitaal gehouden door middel van Teams i.v.m. de aangescherpte Corona
maatregelen. Er wordt begonnen met een terugblik van het afgelopen seizoen.
Dit jaar is een bijzonder jaar voor de vereniging met haar 75 jarig bestaan die op een nog
bijzonderdere wijze verloopt met afgebroken competities door Corona. Een zeer goed
verlopen oliebollen actie in dec. 2019.
Sportief een boeiend zaalseizoen onder leiding van Rob Verra, welke aangaf aan het einde
van het seizoen te stoppen als hoofdtrainer. Hierdoor ging TC en Bestuur op zoek naar een
vervangende trainer. Na diverse gesprekken is Matthijs Roelofsma aangetreden als
hoofdtrainer. Zat halverwege maart de Zaalcompetitie er op door Corona. Zijn er diverse
teams gehuldigd met hun behaald kampioenschap, kon echter de kampioenen parade niet
door gaan. Is er in overleg met de Jubileum werkgroep besloten om het jubileum te
verplaatsen naar 2021. Hopende dat wij dan alsnog een mooi feest kunnen vieren. De
voorjaars veld competitie werd ook afgelast. Zijn wij opzoek om het arbitrale trio uit te
breiden. Scheidsrechters talenten op te leiden binnen onze eigen vereniging onder leiding
van Leo Hegie.
Halverwege juli mag er eindelijk weer buiten getraind worden.
SIOS heeft LED verlichting aangeschaft, dit is mogelijk gemaakt door sponsering en een
aangevraagde subsidie.
Als vereniging willen wij overgaan naar de Zaterdag competitie, Alleen het Senioren breedte
korfbal zal dan op de zondag blijven.
Het Leonidas toernooi was een sportief succes bij de jeugdteams. In de veldcompetitie van
najaar 2020 zijn we weer begonnen met de competitie, de eerste 4 weekenden met publiek
daarna zonder publiek maar met verzorging van een livestream, mogelijk gemaakt door oa.
Wallie Hemmes en Monus Olivier. We zijn ondertussen weer begonnen met de zaal
trainingen maar vanuit de bond en regelgeving is nog niet bekend of en wanneer de
competitie weer zal starten.
Vanuit de Commerciële commissie is er een ballenactie opgestart, er zijn inmiddels 18 ballen
gespaard door de leden.

En als laatste een mededeling die ons allen aan het hart gaat, dit jaar zal er door de scherpe
Coronamaatregelen geen oliebollen actie zijn.
2.

INGEKOMEN STUKKEN EN MEDEDELINGEN
Er is bericht van verhindering van:
Rob Verra, Roelof Jan Jager, Sebastiaan van Zeijst, Els Krol, Anique Steenbergen Bianca van
Smirren, Jelle Smeding, Nanda Wijngaard.
Digitaal aanwezigen:
Harold Sikkema, Johan de Jong, Patrick Sakko, Armanda Krikke, Denise Lamsma,
Gerrit ter Horst en Jolanda ter Horst, Jan Tuttel, Roelof de Vries, Mariska Scheenstra,
Karin Verra, Gerda van Veen, Paul Wapstra, Miranda de Boer, Bert en Miranda de Jong,
Gerrit Jan Prakken, Edwin Moleman, Tonia Moleman, Lawrence Olivier, Jort Hemmes,
Jort Woudstra, Jan Woudstra, Amber Olivier, Pascal Jonkers.

3.

VASTSTELLEN NOTULEN VAN DE VOORJAARSLEDENVERGADERING d.d. 03-12-2019
De notulen van 03-12-2019 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, er zijn geen vragen.
Pagina 5, er zijn geen vragen.
Pagina 6, er zijn geen vragen.
Hierbij zijn de notulen vast gesteld door de vergadering.
Behandeling van de jaarverslagen van de commissies en bestuur.
Jaarverslag Bestuur.
Er zijn geen vragen en wordt het verslag vastgesteld.
Supporterscommissies.
Er is geen tijdig jaarverslag ingediend. Verslag zal worden toegevoegd aan de volgende
ledenvergadering.
Technische Commissie.
Er zijn geen vragen en wordt het verslag vastgesteld.
Commerciële Commissie.
Er zijn geen vragen en wordt het verslag vastgesteld.
PR & Communicatie.
Er zijn geen vragen en wordt het verslag vastgesteld.
Kantine Commissie.
Er zijn geen vragen en wordt het verslag vastgesteld.
Werkgroep beheer accommodatie.
er geen vragen en wordt het verslag vastgesteld.
Activiteiten Commissie.
er geen vragen en wordt het verslag vastgesteld.

4.

BEHANDELING VAN FINANCIËLE ZAKEN
Johan de Jong neemt het woord en geeft een toelichting bij de financiële cijfers
Tja, wat kan ik zeggen als toevoeging op alle verhalen die de afgelopen acht maanden zijn
verteld met het woord Corona, Covid19 of pandemie. Het is een bijzondere situatie.
Ik weet nog wel dat ik een gedachte had destijds over onze oliebollenactie van 2019. Toen
had ik nog zoiets van, gelukkig dat het niet drie maanden eerder tot uitbarsting kwam, want
een jaar zonder oliebollenactie is financieel wel heel zwaar.
Maar half jaar later konden we niet anders dan beslissen dat het onverantwoord is naar alle
partijen binnen en buiten SIOS om een actie zoals we die al decennia kennen, te organiseren
bij onze club. Nu heb je de wetenschap dat je op een bepaalde manier wel gecompenseerd
wordt door de overheid vanuit het steunpakket dat beschikbaar is voor verenigingen en
stichtingen, maar ja, die reiken niet zo ver als de winst die we maken in de kantine en
oliebollenactie.
Het is dan ook een scheef beeld dat we afgelopen seizoen best een grote winst hebben
gemaakt, maar dat kunnen we goed gebruiken om dit seizoen te compenseren. Natuurlijk zal
ik optimaal gebruik maken om ook in dit seizoen van alle subsidies die we mogelijkerwijs
kunnen ontvangen van de overheid, maar dat niet voldoende zijn om alle misgelopen
opbrengsten te doen vergeten. Natuurlijk zijn er aan de kostenkant ook wel stukjes die
wegvallen, bijvoorbeeld een deel van de zaalhuur op het gebied van de wedstrijden en
wellicht spelen we helemaal geen competitie. Maar dat zijn dingen die wij niet bepalen als
SIOS zijnde, maar de bond.
Waar zitten nu de opvallende posten aan de kostenzijde van het afgelopen seizoen?
De commissies zoals de AC is stil komen te vallen en daarmee ook de uitgaven. De
trainersstaf bij de senioren zat opeens ‘zonder werk’ en daarmee vervielen ook de
vergoedingen daar.
Daarnaast hebben we ook een halfjaarlijks onderhoud aan het kunstgras overgeslagen,
aangezien het veld toch niet gebruikt werd. Daarmee bespaar je flinke uitgaven.
De energiekosten zijn hoger door een flinke eindafrekening die ik in februari heb
ontvangen en de daaruit voortvloeiende maandvoorschot. We zijn niet genoodzaakt om het
budget daarop aan te passen want door het wegvallen van het shantykoor op
donderdagavond weten we zeker dat het verbruik naar beneden zal gaan. Verder zijn we
overgegaan op een andere leverancier voor elektra en gas. Maar ik zeg natuurlijk geen rare
dingen als ik benoem dat het verbruik dit jaar stukken lager zal uitvallen.
Het bedrag van afschrijvingskosten hebben we verhoogd omdat de aanschaf van de
trainingspakken en het trekkertje voor het slepen van het kunstgras de post hebben
verhoogd op de balans. Verder zijn er bij kosten kleding incidentele uitgaven gedaan die
bewust niet op de balans zijn geplaatst vanwege het geringe bedrag.
Aan de inkomstenzijde zien het volgende:
In relatie tot de kosten hebben de inkomsten zoals de contributies wel een volledig seizoen
meegemaakt. In het weekbericht heb ik daar op in het voorjaar als eens over geschreven,
want ook al is er geen wedstrijd gespeeld op het veld in het voorjaar, betalen we als club wel
de afdracht naar de bond voor. Die afdracht is voor het KNKV, zoals de contributie voor mij is
als penningmeester. Het is fijn om te zien dat hierin geen leden zijn geweest die hun
lidmaatschap abrupt hebben afgebroken. Daarmee kunnen we deze omstandigheden over de
gehele breedte van de vereniging dragen, in plaats van bijvoorbeeld een actie op touw zetten

waarbij een deel van leden hun steentje bijdraagt. Nu worden de lasten gedragen door
iedereen.
Dit geld ook voor de oliebollenactie, die is ook als een normaal seizoen verlopen, dus daarvan
hebben we wel de volledige opbrengst gehad. De kantine daarentegen natuurlijk niet. Het is
een voldongen feit dat we in het voorjaar met alle activiteiten de meeste opbrengsten
hebben en met het jubileum in het vooruitschiet nog wel meer als gebruikelijk, maar ja, op
dat feest moeten we nog even op wachten.
Qua begroting aan de inkomstenkant is er een terugloop in de reclameborden helaas. En
helaas ook een minder leuke omstandigheid. Autobedrijf van der Weide heeft te kennen
gegeven zichzelf niet langer als hoofdsponsor te zien, nu onze vereniging de naam draagt met
Jumbo Wolvega erbij. Deze zomer hebben ze ons laten weten het laatste jaar niet af te
maken van de sponsoring. Dit betreuren, maar gezien de jarenlange sponsorsamenwerking
respecteren we dit besluit ook. Natuurlijk hebben we ten tijde van de lancering van de
clubnaam sponsoring contact gehad met alle partijen van de shirtsponsoring. We hadden
deze situatie graag willen kenbaar maken met positief nieuws in de vorm van een nieuwe
sponsor. Want anders hangt er zo’n negatieve lading aan een bericht bij deze sponsor die ons
jarenlang heeft bijgestaan. Zodra Corona het toelaat willen we dit nog een vervolg geven.
Service apotheek West zal dit jaar wel afmaken.
De opbrengsten hebben dus aardig te lijden onder het wegvallen van de oliebollenactie, dat
snapt iedereen. Qua liquide middelen is er wel een pluspuntje te noemen. We hebben de
investering gehad in de led verlichting en daarvoor hebben we drie partijen aangeschreven
om ons te helpen met de financiering,
zijde Vermillion Energy, Bercooperfonds en Coorperatiefonds Rabobank. Daarmee was een
groot gedeelte van de kosten gedekt. Maar voor een investering als deze kun je ook bij de
overheid een subsidie ontvangen omdat je een duurzame stap doet als vereniging. Hierdoor
hebben we nog eens 20% van de investering ontvangen. Dit is een hele fijne opsteker en
pleister op de wond bij het wegvallen van de oliebollenactie. Hiermee zullen we in ieder
geval niet veel interen op onze geldmiddelen.
a. Rekening en Verantwoording SEIZOEN 2019 – 2020
Er zijn geen vragen over de Rekening en verantwoording.
b. Gewijzigde Begroting 2020-2021
Er zijn geen vragen over de gewijzigde begroting.
Balans per 31-07-2020
Er zijn geen vragen over de balans.
c. INDEXERING CONTRIBUTIE
De contributie wordt geïndexeerd met 1,5%.
Kan de vergadering akkoord gaan met de contributie verhoging. De vergadering gaat
akkoord.
d. Financieel overzicht Supporterscommissie 2019-2020
Er zijn geen vragen over het financieel overzicht van de Supporters commissie en wordt
hierbij vastgesteld.
e. Verslag kascommissie
Op 9 november is er kascontrole verricht door Vincent Koopman en Alie Buitenga waarbij
de kasstukken van de diverse commissies en penningmeester zijn gecontroleerd. Ze
gaven een kleine tip voor de activiteitencommissie om papieren duidelijker te splitsen.
De kas commissie adviseert decharge te verlenen over de financiële stukken.
Er zijn vanuit de vergadering geen verdere vragen over de financiële stukken.

5.

BENOEMING KASCOMMISSIE
Ik wil jullie beide bedanken voor de inzet waarbij we Vincent afzwaaien als lid van de
kascontrole, wat hij heeft deze functie twee keer vervuld. Daarmee schuift Alie Buitenga door
naar plek nummer een en Henry Nijsingh naar plek twee. Ondanks dat Henry niet meer actief
korfbalt is hij wel bereid deze taak te vervullen. Een reserve was eigenlijk vorig jaar al een
beetje ontstaan in de persoon van Roy Kraan. Roy is benaderd of hij dit nog steeds wil doen
en zijn antwoord was ja. Kan de vergadering hiermee instemmen. Vergadering stemt hiermee
in.

6.

LOTING AFLOSSING LENINGEN KUNSTGRASVELD
Getrokken lootje Fam. Van Vleeren.

7.

PAUZE

8.

MUTATIES COMMISSIES EN BESTUUR
Bestuur
Aftredend en niet herkiesbaar: Denise Lamsma, zij stopt vanwege haar studie en de tijd die
dit vergt.
Voorgesteld wordt om Armanda Krikke te benoemen tot lid van het bestuur. De vergadering
keurt het toetreden goed.
Supporterscommissie
Er zijn binnen de commissie geen mutaties:
Technische Commissie
Er zijn binnen de commissie geen mutaties.
Activiteitencommissie
Voorgesteld wordt om Martijn Hoekstra te benoemen tot lid. De vergadering keurt het
toetreden goed.
Kantinecommissie
Vacant
PR & Communicatie Commissie
Voorgesteld wordt om Amber Olivier te benoemen tot lid. De vergadering keurt het
toetreden goed.
Commerciële Commissie
Voorgesteld wordt om Jort Woudstra te benoemen tot lid. De vergadering keurt het
toetreden goed.

9.

AFSLUITING EN RONDVRAAG
Wie mogen er genoteerd worden voor de rondvraag?

10.

SLUITING
Bedankt voor deze korte ledenvergadering
Hopelijk volgend jaar gewoon weer met zijn allen in het Korfien of in de zaal. Bedankt!
De vergadering wordt om 21:00 uur gesloten.
Er waren 21 leden digitaal aanwezig op de vergadering.

NAMENS HET BESTUUR

