
Notulen algemene ledenvergadering 30 september 2019

Afgemeld: Adriaan, Liesbeth van Beurden, Liset v Beek, Connie Halkes, Paige Olsthoorn, Petra van
Oosten, Marga Hoogerbrugge, Ferry Verbreaken, Sylvette Degen, Margreet Kuyvenhoven, Eva 
olsthoorn

Aanwezig: Hans Kester, Sanne Boeters, Francis van Os, Anouk van Kester, Cynthia Vijverberg, 
Marco van Etten, Rosa, Iza en Britney uit de ds 2, Martine de Vreede, David van Rodijnen, Ingrid v 
Paassen, Menno Mulder, Jasper Oussoren, Frits Blok, Annet van rijn, Anita Rasens, Annemarie vd 
Meer, Melissa Knijnenburg, Mariska Knoppert, Karin van Geest, Andre Stougje, Nizar Khabtham, 
Irene Passchier, Astrid Zwinkels, Koert Touw, Daphne van Os, Marielle Vijverberg, Jerry vd Knaap,
Marcel Schuler en Rob Varekamp.

• Rob heet een ieder welkom op de 71e jaarvergadering, en leest direct zijn verslag voor. Hij 
maakt kenbaar dat vrijwilligers onmisbaar zijn voor de club, en noemt een reeks van 
functies waar we mensen voor hebben, of nodig hebben. Verder zijn er verschillende 
uitdagingen zoals een dalend ledenaantal en een stijgende huur, alsmede stijgende kosten op 
alle fronten. Rob geeft aan dat we lering moeten trekken uit het verleden, en spreekt de hoop
uit dat het dit en komende seizoenen beter gaat. Rob geeft ook aan dat er toekomstplannen 
in de kinderschoenen staan mbt het sportpark. Hier word over gepraat met betrokken 
partijen zoals Valto en 'T Loo
Anita geeft aan dat zij als VCP een beetje in de steek gelaten is, en wil info over opleiding 
en hoe haar taak zorgvuldig uit te voeren. 

• De TC doet mondeling verslag van het afgelopen seizoen. De TC startte het seizoen nog met
4 leden. Helaas is er veel ontevredenheid ontstaan wat geleid heeft tot het stoppen met de 
taken door in eerste instantie Ferry, en later ook Cynthia. Sanne en Melissa vinden het 
jammer dat een en ander niet volledig rond is. Cynthia heeft nog wel veel werk verzet in de 
aanloop, en eerste deel van dit seizoen waardoor er in ieder geval in het veldseizoen getraint 
kan worden. Cynthia geeft aan dat ze blij is dat de A meiden de trainingen voor de C 
verzorgen, maar maakt zich tegelijkertijd zorgen over die invulling in het zaalseizoen.
Uit de vergadering word aangegeven dat er slechts 5 meiden training geven, waarna een 
prettige discussie ontstaat over de invulling van trainingen door DS, A en evt B meiden. Zou
Marcia misschien de A willen begeleiden? Misschien zelfs TC lid? Vragen staat vrij. Frits 
vraagt naar een evt vergoeding voor de trainers uit de A en B en DS. Marco vraagt op zijn 
beurt weer hoe dat dan uit te voeren. Conclusie..... Nodig deze meiden allemaal uit, en laten 
we met hun bespreken hoe we een en ander kunnen invullen. Andre spreekt zijn zorg uit 
over het scheidsrechteren. Dat is verplicht, en moet zo blijven. We komen zonder 
bondsscheidsrechter te zitten. Ook dat MOET opgelost. Wie gaat dat doen??

• De vergadering vraag naar evt cursussen voor ouders die coachen en training geven of dit 
willen gaan doen. Die cursussen worden door de bond aangeboden. Andre geeft aan dat hij 
die cursussen kan en (gratis) wil verzorgen. Marcel zal een mail rondsturen naar alle leden 
hierover. Geïnteresseerden kunnen direct reageren naar Andre.

• Annet geeft nog aan dat plezier minstens zo belangrijk zou moeten zijn bij de teamindeling 
als niveau.

• De secretaris leest zijn verslag voor, en refereert naar het verleden, maar spreekt ook uit 
vertrouwen te hebben in de toekomst. De notulen van 2018 zijn bij deze goedgekeurd.

• Andre geeft aan dat je vooral de meiden die moeten doorstromen naar een volgende 
leeftijdsgroep vooral een paar keer daar moet laten mee trainen. Dit in antwoord op een 
opmerking van Britney. Frits geeft aan dat je niet altijd mee kan in de emoties van een kind. 
Discussie ontstaat over het moment van de teamindeling, en hoe dit het beste toe te passen. 
Het blijft lastig. Meer discussie in eenkleinere groep is hiervoor nodig. 



Net als twee nieuwe TC leden.
Uit de vergadering komt nog een voorstel om de meiden wat langer op leeftijd te laten 
spelen, en niet te snel door te laten stromen. Helaas is dit ook niet altijd mogelijk.

• Annet geeft aan dat zij de zorg voor de website overneemt. Later geeft ze ook aan social 
media er bij te doen, omdat dat prima samen kan. Marcel zal Anouk informeren, en Annet 
met Anouk in contact brengen. Marielle draagt de gegevens voor de website over aan Annet.
Het bestuur is blij met de invulling van deze functie.

• Marielle doet haar relaas, en was best tevreden over het verloop van het vorige seizoen. Ze 
benoemt nogmaals de kampioenen F2, C2, B1, F1 en natuurlijk de DS 1. Zij vind het 
jammer net als een aantal ouders dat de standen niet meer zichtbaar zijn. Frits en Andre zijn 
het meer met de bond eens, en stellen dat het voor de kinderen echt niet uitmaakt. Het moet 
gewoon leuk zijn. Astrid stelt voor de F en E zowiezo altijd kampioen te laten zijn op inzet, 
spelplezier en sprotiviteit. Goed idee!!
Kunnen we een verzoek indienen om lager of hoger te spelen? Marielle geeft aan dat dat 
verzoek al is ingediend, en dat de bond ermee bezig is. Afwachten dus.

• Sponsorcommissie: Koert vraagt Astrid  naar de nieuwe kledinglijn. Zodra dit rond is word 
dat bekend gemaakt. Ook word gevraagd of de coaches van kleding kunnen worden 
voorzien. Astrid stelt dat daar een begin mee is gemaakt.Word vervolgd.

• De penningmeester doet zijn verhaal, onderbouwd met alle bijbehorende cijfers. Discussie 
ontstaat over hoe we meer mensen in de Derde Helft kunnen krijgen en houden. Dat kan 
door simpelweg altijd sprtuitzendingen zoals voetbal en F1 aan te zetten, maar ook door 
verbeteren van de buitenruimte. Rob geeft nog aan dat wij iets minder dan een derde aan de 
gedeelde AED hebben betaald. Astrid vraagt naar het grote nog te vorderen 
contributiebedrag. Marco geeft aan dat dit inmiddels voor het grootste deel is ontvangen.
Uit de vergadering komt nog de vraag over het toch behoorlijke bedrag dat wij op de bank 
hebben staan. Wat doen we er mee. Marco geeft aan dat we dit niet zomaar kunnen uit gaan 
geven, omdat er voldoende geld beschikbaar moet blijven voor reparaties, en evt 
verbouwen/vervangen gebouw. Dat kan natuurlijk fors oplopen, dus een grote reserve is 
noodzakelijk. Marcel geeft aan dat komend jaar een negatief resultaat behaald zal worden 
door investeringen en testen betaalde trainingen. 

• De kascontrelecommissie heeft geen problemen gevonden bij contole van de boeken. De 
commissie stelt de vergadering voor het bestuur te dechargeren voor het gevoerde financiële 
beleid, en de vergadering gaat hierin mee.

• Nieuw kascontrolelid: Francis van Os.
• Vaststellen contributie: Akkoord
• De vergadering vraagt om een uitjes-vergoeding. Een korte discussie ontstaat waarna 

besloten word een bedrag toe te kennen aan de activiteitencommissie om voor de teams wat 
te organiseren.

• Anita vraagt wat de taken zijn voor de TC, waar door Cynthia op word ingegaan. Je bent 
hier toch wel wekelijks mee bezig.

• Marcel vraagt naar de traininstijden en bezetting in de zaal. Sanne gaat dit uitzoeken.
• Besloten word de B, A en DS snel samen uit te nodigen om met hun tepraten over de 

invulling van trainingen en evt coaching, alsmede hoe we dit gaan organiseren. Marcel 
stuurt een uitnodiging. Deze zal gepoogd worden tussen de trainingen van de A en de DS te 
houden op woensdag 16 oktober.

• Een activiteitencommissie zal vooralsnog bestaan uit Irene Passchier, Sonja Steentjes, 
Martine de Vreede en Annet van Rijn. Evt aangevuld met mensen die mee willen werken.




