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Notulen ledenvergadering Sporting Andijk 30 november 2018 
 
Aanwezig bestuur: 
Marcel Aker  voorzitter 
Carola Rood  secretaris 
Siem Visser  penningmeester 
Stef Mellema  voetbalcommissie 
Sjaak Schuitemaker accommodatiecommissie 
Michiel Ruiter  sponsorcommissie 
Luc Waardenburg PR-commissie 
Chris Schuitemaker evenementencommissie 
 
en 21 leden/belangstellenden 
 
1. Opening 
Marcel Aker opent de vergadering en heet de aanwezigen van harte welkom. Hij geeft aan het 
jammer te vinden dat zo weinig mensen de weg naar deze vergadering hebben gevonden. 
 
2. Mededelingen 
Marcel meldt dat de volgende mensen afbericht hebben gegeven: 
Ronald Dekker, Aarnout Meijers, Michel Haak, Rob Beek, Richard Bakker, Wim en Kirsten Smit, Arjan 
Bank, Piet Ligthart en Michael Groot. 
 
Marcel meldt dat de jongens van de zaalvoetbal hebben aangegeven rond half 9 de vergadering te 
moeten verlaten i.v.m. een te spelen wedstrijd. Hij vindt het zeer positief dat ze toch een deel van de 
vergadering willen bijwonen. 
 
3. Verslag algemene ledenvergadering 8 juni 2018 
Marcel geeft aan dat de notulen op de website staan. Hij vraagt of er vragen of opmerkingen zijn 
over de notulen. Die zijn er niet en dus worden ze ongewijzigd vastgesteld. 
 
4. Verslagen diverse commissies 
Marcel geeft aan dat een aantal verslagen van commissies op de website zijn geplaatst. Dat geldt nog 
niet voor alle verslagen. De rest wordt de komende tijd geplaatst. De verslagen worden niet 
voorgelezen. Als iemand vragen heeft over de verslagen, en dat kan ook later, dan kan daarvoor altijd 
het bestuur worden benaderd. 
Vervolgens leest hij het verslag van de voorzitter voor: 
 
Stilstaan bij het afronden van het seizoen 2017-2018 en een frisse start van het seizoen 2018-2019. 
Overigens niet echt stilstaan want Sporting Andijk moet door! Wat moeten we dit nieuwe seizoen? 
Met hoeveel moed? En in welke mood? Ik heb altijd een hekel gehad aan het woord “moeten” en nog 
steeds ben ik er ietwat allergisch voor. Moeten is dwang en piepen vogelengezang zei mijn moeder 
altijd. Moed daarentegen, vind ik een geheel ander verhaal. 

Moed helpt je verder. Als het niet gaat zoals we willen of het gaat zoals we niet willen. 

Bij onze prachtige vereniging Sporting Andijk mogen we ons gelukkig prijzen met heel veel mooie 
mensen. Vrijwilligers in welke hoedanigheid dan ook, die wekelijks of soms dagelijks de moed hebben 
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om opnieuw hun taken uit te voeren. Het lijkt zo gewoon, maar dat is het niet! Het zijn stuk voor stuk 
mensen die durven te veranderen door moed te houden. Dat is natuurlijk super! Want verandering 
wordt steeds meer een zekerheid. Wij veranderen en ons omgeving verandert, of we willen of niet. 
Loyaliteit en samenwerking worden verkregen door verbinding. 

Samenwerking betekent tevens dat vrijwilligerswerk voor onze vereniging prioriteit is. Alleen samen 
kunnen we er voor zorgdragen dat Sporting Andijk een mooie toekomst tegemoet gaat. 

Misschien is er moed voor nodig om u aan te melden als vrijwilliger maar ik kan u verzekeren dat het 
zonder uw moed niet gaat. 

Het verplicht stellen van een vrijwilligerstaak binnen Sporting Andijk is weer een moeten. Ik hoop dat 
het niet zover zal moeten komen. 

Verbinding en loyaliteit door samenwerking, ik geloof erin! 

Ik wens al onze leden, vrijwilligers en al diegene die Sporting Andijk een warm hart toedragen dat zij 
met elkaar in de mood zijn voor een mooie toekomst. 

Marcel Aker 

Voorzitter Sporting Andijk 
 
5. Financieel verslag seizoen 2017-2018 
Siem Visser geeft via een presentatie een toelichting op de financiën van het afgelopen seizoen.  De 
vereniging heeft een negatief voorlopig resultaat bereikt van € 9.200. Doordat met de gemeente met 
terugwerkende kracht een nieuwe afspraak is gemaakt voor de huur van de accommodatie hebben 
we € 17.700 kunnen afboeken van de voorziening die hiervoor was getroffen. Daardoor is er toch een 
positief definitief resultaat bereikt van € 8.500. De afspraak met de gemeente komt erop neer dat 
vanaf de oprichting van Sporting Andijk de huur met € 7.500 per seizoen is verlaagd. 
Verder wijst Siem op de verschillen met de begroting en de exploitatie van vorig jaar. Belangrijkste 
punten zijn: 
§ Geen veiling Dorpshuis Centrum afgelopen seizoen; 
§ Lagere contributieopbrengst; 
§ Lager resultaat in de kantine; 
§ Lagere huur accommodatie. 
 
Ook de balans wordt getoond. De voorziening voor nog te betalen huur aan de gemeente is nu 
opgeheven. Ook de liquiditeit is verminderd, omdat de achterstallige huur aan de gemeente is 
betaald.  
Siem heeft het bestuur geadviseerd om volgend seizoen in ieder geval de contributie te verhogen. De 
contributie is bij de oprichting op het huidige niveau gesteld en jarenlang niet verhoogd. De 
vereniging verdient volgens Siem  "vet op de botten" om naar de toekomst goed te kunnen 
overleven. 
Hij ziet ook een beweging naar meer reserveleden. Hij denkt dat het nodig is daar actie op te zetten, 
omdat er twijfels zijn of ieder reservelid die status wel verdient. 
 
Stefan Smit vraagt waarom de opbrengst van de shirtsponsoring lager is. Siem zegt dat dit komt 
doordat er minder sponsors zijn. 
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Dirk Jan Visser vraagt of er een relatie bestaat tussen het ledenaantal en de kantineopbrengst.  Siem 
weet dat niet zeker, maar Stef Mellema wijst op de afname van het aantal seniorleden en dat is 
aanzienlijk en zal ongetwijfeld een belangrijke reden zijn van de lagere kantineomzet. 
 
Rob Smit vraagt of de huur van de gemeente nu in de pas loopt met de andere verenigingen. Siem 
geeft aan dat de gemeente de huurbedragen nu heeft geharmoniseerd en dat dit gebaseerd is op 
bedragen per aantal en soort veld. 
 
Yvonne Leemkuhle stelt een vraag over de afloop van de voorziening voor de huur, die afdoende 
wordt beantwoord. 
Rob Smit is van mening dat de reclameborden te goed koop zijn. Bij VVW betaalt zijn bedrijf € 450. Bij 
Sporting € 130. Hij vindt at de vereniging daar iets mee moet doen. 
 
Er zijn verder geen vragen en/of opmerkingen. 
 
Marcel Aker bedankt Siem voor zijn werk en de toelichting tijdens deze ledenvergadering. 
 
Siem vertelt vervolgens dat de vereniging in de gelegenheid is gesteld om een pitch in te dienen bij 
de Rabobank Westfriesland voor verenigingsondersteuning. Siem heeft in overleg met het bestuur 
het onderwerp integratie en binding binnen de vereniging aan de Rabobank voorgelegd. Deze pitch is 
gehonoreerd en nu wordt de vereniging ondersteund in een ontwikkeltraject waarbij gratis 
begeleiding en advisering door NOC*NSF plaatsvindt.  De Rabobank neemt deze kosten voor zijn 
rekening. 

In het voorjaar is met een grote groep mensen een avond georganiseerd om de pitch nader te 
onderzoeken. Afgelopen woensdag is een aftrap gegeven in een klein comité. De conclusie is dat als 
we er vanuit het bestuur inhoud en aandacht aan geven dat we de binding binnen de vereniging 
misschien positie kunnen beïnvloeden. Deze kleine startgroep gaat de komende tijd op zoek naar 
versterking. De leden zullen er zo nu en dan iets van horen. 
 
6. Verslag kascommissie. 
De kascommissie bestond uit Marc van den Braber en Peter Ligthart. Marc doet verslag. Hij geeft aan 
dat de administratie er goed verzorgd uitziet en dat alle vragen snel beantwoord konden worden. De 
kascommissie adviseert de leden om de penningmeester decharge te verlenen. Dit advies wordt met 
applaus overgenomen.  
 
7. Kiezen nieuw lid kascommissie 
Marcel Aker geeft aan dat naast de huidige leden van de kascommissie Esther Vriend vorig jaar als 
reservelid is gekozen. Marc is twee jaar lid geweest en treedt daarom terug. Peter en Esther zullen 
volgend jaar de commissie bezetten, maar er is nog een reservelid nodig voor als een van deze leden 
onverhoopt geen acte de presence kan geven.  Marnix de Kroon meldt zich hiervoor aan en wordt 
daarmee als reservelid van de kascommissie gekozen. 
 
8. Bestuursverkiezing 
Aftredend:   Siem Visser 
Voorstel nieuw bestuurslid: Peter de Wit 
Marcel geeft aan dat Siem Visser terugtreedt als penningmeester. 
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Marcel bedankt Siem voor het vele werk wat hij gedaan heeft voor Sporting Andijk met mooie 
woorden. 
 
Siem vertelt dat hij het penningmeesterschap met plezier heeft uitgevoerd. Sporting Andijk is een 
fijne vereniging en hij is blij dat er een jonge enthousiaste opvolger is gevonden in de persoon van 
Peter de Wit. 
Peter stelt zich kort voor aan de aanwezigen. Hij studeert bedrijfseconomie en staat te trappelen om 
deze taak op zich te nemen. 
De aanwezigen steunen het voorstel van het bestuur om Peter te benoemen met een luid applaus. 
 
9. Rondvraag 
Marcel stelt de rondvraag aan de orde. 
 
Rob Smit is van mening dat de shirts van de selecties aan vervanging toe zijn. Carola Rood geeft aan 
dat dit mede afhangt van het sponsorschap van de hoofdsponsors. De sponsorcommissie gaat 
hiermee aan de slag en het bestuur neemt dit punt serieus onder zijn aandacht. 
 
Verder wordt geen gebruik gemaakt van de rondvraag. 
 
9. Sluiting 
Marcel Aker dankt ieder voor zijn inbreng en sluit om 21.00 uur de vergadering. 


