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Notulen ledenvergadering Sporting Andijk 8 juni 2018 
 
Aanwezig bestuur: 
Marcel Rood  voorzitter 
Carola Rood  secretaris 
Siem Visser  penningmeester 
Marryelle Deen  voorzitter sponsorcommissie 
Stef Mellema  voorzitter voetbalcommissie 
Sjaak Schuitemaker voorzitter accommodatiecommissie 
Piet Ligthart  voorzitter kantinecommissie 
Peter de Vries  voorzitter korfbalcommissie 
Elja van der Thiel voorzitter activiteitencommissie 
Luc Waardenburg voorzitter PR-commissie 
 
en 11 leden 
 
1. Opening 
Voorzitter Marcel Aker heet de aanwezigen van harte welkom. Hij stelt vast dat er een minimale 
opkomst is voor deze ledenvergadering.   
 
2. Mededelingen 
De voorzitter meldt dat de volgende leden bericht van verhindering hebben gegeven:  
Jan schuitemaker, Miranda Kooiman, Josien Groot, Rob Beek, Marc v.d. Braber, Dirk-Jan Visser, 
Adriaan de Leeuw en Arnold Vriend. 
 
3. Verslag algemene ledenvergadering 27 oktober 2017 
De voorzitter geeft aan dat het verslag op de website is geplaatst. Hij neemt aan dat ieder deze heeft 
gelezen en stelt het verslag aan de orde. Er zijn geen op- en/of aanmerkingen over de notulen en 
deze worden vastgesteld. 
 
4. Verslag algemene ledenvergadering 18 januari 2018 
Ook dit verslag wordt door de voorzitter aan de orde gesteld. Dit verslag staat ook op de website. Er 
zijn geen op- en/of aanmerkingen over de notulen en deze worden vastgesteld. 
 
5. Verslag voorzitter seizoen 2017-2018. 
De voorzitter leest zijn verslag over het wel en wee van de vereniging in zijn eerste bestaansjaar voor.  
Beste leden van Sporting Andijk, 

Een lang fusietraject heeft nu inmiddels 3 jaar geleden geleid tot ons prachtige nieuwe Sporting 
Andijk. We mogen met z´n allen trots op zijn op het nieuwe “hart” van ons dorp. Een hart dat gevoed 
wordt door leden die hun sport naar hartenlust kunnen beoefenen en veel vrijwilligers die binnen of 
buiten de lijnen altijd de handen uit de mouwen willen steken. 

In de afgelopen jaarvergadering hebben wij afscheid genomen van een TOP vrijwilliger Jaap Kwantes. 
Jaap heeft enorm veel betekend voor onze nieuwe vereniging. Als een van de trekkers van het 
fusieproces en natuurlijk gedurende de afgelopen 3 jaar als inspirerend voorzitter van Sporting Andijk.  



2 

Gelukkig blijft Jaap als vrijwilliger betrokken bij de club en zullen wij hem nog vaak op ons sportpark 
aantreffen. Wij zijn Jaap enorm veel dank verschuldigd en wensen hem nog vele jaren in goede 
gezondheid toe.  

Omdat het jaarverslag 2016/2017 nog is geschreven door ons oud-voorzitter Jaap, kijk ik samen met 
u graag naar de toekomst van Sporting Andijk. Een toekomst die we alleen samen mooi kunnen 
maken. Natuurlijk vraagt dat inspanning van zowel bestuur, commissies, leden en vrijwilligers.  

De jeugd is uiteraard onze toekomst! Dit is dan ook de reden waarom wij eenieder die ons prachtige 
sportpark bezoekt zullen vragen om tijdens jeugdwedstrijden of trainingen niet meer te roken! Een 
eerste stap op weg naar een gezonde en veilige omgeving voor onze jeugd. We weten dat dit niet 
zonder slag of stoot zal gaan maar we zullen hiervoor op korte termijn zichtbaar aandacht vragen 
aan eenieder. Wij rekenen er in ieder geval op dat al onze vrijwilligers en leden mee zullen werken 
aan onze oproep. Ruim een jaar geleden zijn wij gestart met de verkoop van fruit op de 
wedstrijddagen, dit was helaas geen succes. Toch gaan we binnenkort voor een 2e poging om te 
kijken of hier echt animo voor blijkt te zijn. 

Positief kritisch mogen we allemaal zijn en vooral ook blijven. Daarmee versterken wij ons draagvlak 
en kunnen wij de toekomst van Sporting Andijk met vertrouwen tegemoetzien. Namens alle 
commissies nodig ik u allen dan ook van harte uit om ideeën of tips met ons ons te blijven delen. 

Ik wens alle commissies, leden en vrijwilligers een mooi en sportief nieuw seizoen toe. 

Annemiek de Vries geeft aan dat voor de vrijwilligers- en sponsoravond de sponsors veel te laat zijn 
uitgenodigd. De voorzitter geeft aan dat dit bij het bestuur bekend is en dit heel jammer te vinden. 
De volgende keer zal daar zeker op worden gelet. 
 
6. Begroting  2018-2019 
Siem Visser geeft aan dat de begroting gebaseerd is op de cijfers van vorig seizoen en de situatie van 
dit seizoen geëxtrapoleerd voor het hele jaar. 
 
De begroting 2018-2019 komt uit op een klein positief resultaat van € 1.165. 
Siem visser geeft een toelichting op alle bedragen in de begroting. 
 
Hij meldt dat de kosten van training en begeleiding wijzigen door de aanstelling van nieuwe 
hoofdtrainers. 
 
De huur van de accommodatie is verlaagd door de gemeente. Dat is met terugwerkende kracht 
gebeurd na lang aandringen. Per jaar besparen we € 7.500. Michel Haak vraagt of dit het bedrag is 
waarop werd ingezet. Siem geeft aan dat dit een bedrag was van € 13.000, maar dat de nieuwe huur 
ongeveer gelijk is aan het bedrag dat de gemeente na harmonisatie van alle sportaccommodaties bij 
ons in rekening gaat brengen. 
 
De opbrengst van de kantine is lager opgenomen, omdat dit een trend is die zich laat zien. 
 
De Divabingo heeft Siem nog niet opgenomen, maar hij verwacht wel dat die wordt gehouden. 
 
Komend seizoen is er weer een Veiling Dorpshuis, waarvoor hij een bedrag van € 7.000 heeft 
opgenomen. 
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Niet bekend is of de Rabobank weer sponsor wordt, dus dit heeft hij voorlopig niet opgenomen. 
Annemiek de Vries geeft aan dat de Rabo Clubkas weer gaat draaien. Stef Mellema merkt op dat dit 
alleen geldt voor verenigingen die geen sponsorcontract hebben. 
 
Er zijn verder geen vragen en met applaus wordt de begroting voor volgend seizoen goedgekeurd. 
 
7. Voorstel contributie 2018-2019 
Het bestuur stelt voor de contributie op hetzelfde niveau te laten als dit seizoen en geen verhoging 
door te voeren. 
 
Zonder op- en/of aanmerkingen wordt het voorstel geaccepteerd door de leden. 
 
8. Bestuursverkiezing 
Siem Visser is aftredend en herkiesbaar. Met applaus wordt hij voor een volgende periode benoemd. 
De voorzitter geeft aan dat Siem heeft gezegd dat hij waarschijnlijk niet de gehele termijn zal blijven. 
 
Sjaak Schuitemaker is ook aftreden en herkiesbaar. Ook Sjaak wordt met applaus voor een volgende 
periode benoemd. 
 
Elja van der Thiel is aftredend en niet herkiesbaar. De voorzitter heeft mooie woorden voor haar rol 
in de afgelopen jaren en bedankt haar namens de leden met een bos bloemen.  
Chris Schuitemaker is de opvolger van Elja in het bestuur en zijn benoeming wordt met applaus 
ontvangen. 
 
Ook Peter Nico de Vries is aftreden en niet herkiesbaar. Ook voor hem heeft de voorzitter mooie 
woorden. Peter blijft binnen de korfbal nog wel actief. Hij wordt ook bedankt met een bos bloemen.  
De korfbal zal net als bij de handbal is ingevoerd bij toerbeurt iemand afvaardigen in de 
bestuursvergaderingen. 
 
 
9. Rondvraag 
Michel Haak vraagt hoe het zit met het kledingfonds. Siem Visser legt uit dat bij de start van de 
vereniging is uitgegaan van een bijdrage van € 15 per jaar. Daarmee ontvangt hij rond € 10.000 per 
jaar dat beschikbaar is voor afschrijving van de investering. Er is echter een bedrag in kleding 
geïnvesteerd van € 60.000. Dit betekent dat de kleding eigenlijk 6 jaar mee moet.  
Carola Rood legt uit dat als kleding aan vervanging toe is, dat dit sowieso gebeurt. Maar dat moet wel 
bij haar bekend worden gemaakt. 
Marryelle Deen geeft aan dat er wel wat zal wijzigen doordat sponsorcontracten aflopen en dit soms 
leidt tot wisselingen. 
 
Annemiek de Vries vraagt naar de energy battle waar de vereniging aan mee doet. Zij leest hier niets 
over. Sjaak Schuitemaker legt uit dat er allerlei meetapparatuur is geplaatst. Daarmee kan worden 
bepaald waar eventuele energielekken zitten. Hij is voorzichtig in zijn verwachtingen, omdat we op 
een tamelijk nieuw complex zitten. Hij geeft toe dat er meer bekendheid aan kan worden gegeven en 
zal zich daar sterk voor maken. 
 
Verder vraag Annemiek naar de verplichtingen ronde AVG. Zij zag dat afgelopen zaterdag tijdens het 
toernooi allemaal foto's werden gemaakt en vraagt zich af of dit verbonden is. De voorzitter geeft 
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aan dat de avonden die de gemeente hiervoor heeft georganiseerd door het bestuur zijn bezocht.  
Het bestuur is bezig de zaken zo goed mogelijk in te richten.  
Carola Rood vult aan dat binnenkort de privacyverklaring op de website wordt geplaatst. 
Overigens heeft de AVG ook gevolgen voor het publiceren van teamindelingen op de website. Dat 
kan voortaan alleen met de naam. 
Rob Smit zegt dat appen onder de 16 jaar inmiddels niet meer kan zonder toestemming van een 
ouder.  
Verder wordt nog gesproken over de verklaring van ouders om gegevens van hun kind te kunnen 
gebruiken voor normale communicatie binnen de vereniging. 
 
Piet ligthart geeft aan dat de kantinecommissie leden ontbeert. Er wordt gebrainstormd over hoe 
extra leden gevonden kunnen worden. De algemene mening is dat ouders van kinderen ook inzet 
mogen plegen om de vereniging draaiend te houden. 
 
Verder zegt Piet dat het eind van het seizoen allerlei evenementen worden georganiseerd waar de 
kantinecommissie geen weet van heeft.  Bijvoorbeeld het gebruik van consumpties bij de 
jaarafsluiting van teams. Marryelle Deen zegt dat de Club van 50 per team geld geeft. De coach moet 
de uitgaven in de kantine gewoon betalen en kan dat dan declareren bij de Club van 50.  
 
Annemiek zegt nog dat de kantine vaak los is als het 's avonds door willekeurige commissies is 
gebruikt. De voorzitter geeft aan dat dit een belangrijk punt is en dat het bestuur daarmee aan de 
slag gaat. 
Annemiek adviseert een digitale agenda op de website te plaatsen, waarin iedereen de afspraken kan 
invullen. 
 
10. Sluiting 
De voorzitter dankt ieder voor zijn inbreng en sluit de vergadering. 
 
 
 


