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Notulen ledenvergadering Sporting Andijk 29 november 2019 
 
Aanwezig bestuur: 
Marryelle Deen  interim voorzitter 
Carola Rood  secretaris 
Peter de Wit  penningmeester 
Stef Mellema  voetbalcommissie 
 
en 20 leden/belangstellenden 
 
1. Opening 
Marryelle opent de vergadering en heet iedereen van harte welkom.  
2. Mededelingen 
Marryelle meldt dat de volgende mensen afbericht hebben gegeven: 
Adriaan de Leeuw, Freek en Sandra van Dokkum, Heidi Veninga, Rob Smit, Piet Ligthart, Angelique 
Buis, Peter de Vries, Ilona Haak, Steven Ouwerkerk, Sjaak Schuitemaker en Chris Schuitemaker.  
 
3. Verslag algemene ledenvergadering 30 november 2018 
Marryelle geeft aan dat de notulen van deze vergadering op de website staan.  
Naar aanleiding van deze notulen zijn de volgende vragen en/of opmerkingen: 
Pag. 4: Richard Haak vraagt wat er dan…. moet zijn Michel Haak vraagt wat er dan. 
 De notulen worden goedgekeurd en vastgesteld. 
 
4. Verslagen diverse commissies 
Voor de verslagen van de diverse commissies verwijst Marryelle naar de website. 
 
Verslag Marryelle:  
Normaal gesproken geeft de voorzitter een terugblik op het afgelopen seizoen. Nou ben ik daar zelf 
niet als voorzitter bij betrokken geweest maar we weten allemaal waar het vorig jaar om heeft 
gedraaid: de keuze voor prestatievoetbal op zaterdag of zondag.  
 
En daarom wil ik het vanavond eens anders doen en juist vooruit kijken! 
 
De keuze voor prestatievoetbal op zaterdag of zondag was een ongelofelijk moeilijke keuze; Een 
keuze die niemand wilde maken maar wel van ons gevraagd werd en waarbij we dus op voorhand 
wisten dat, welk besluit we ook namen, dit een zeer pijnlijke beslissing zou zijn.  
Een probleem kun je oplossen, bij een dilemma moet je kiezen en we stonden voor een dilemma. 
De uiteindelijke keuze heeft veel stof doen opwaaien en heeft mensen echt pijn gedaan. 
Maar ondanks die teleurstelling en de pijn heb ik in de vergadering van 14 juni een moreel beroep op 
jullie gedaan en jullie gevraagd om ons te steunen onze vereniging weer verder te helpen. Want ik 
hoopte dat iedereen zou zien dat er genoeg was om voor te vechten, zeker voor onze jeugd. 

En dat hebben jullie gedaan! Daar ben ik ontzettend trots op en ongelofelijk dankbaar voor! 
 
De afgelopen maanden is er al weer ontzettend veel gebeurd en zijn er weer allerlei mooie 
initiatieven geweest. En daar wil ik jullie in meenemen. 
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Bij de korfbal loopt het eigenlijk allemaal op rolletjes. Ze hebben een hele goede samenwerking met 
ADOS uit Hoorn waardoor de senioren lekker kunnen blijven korfballen. Ook zijn er veel leden actief 
op allerlei gebieden zoals training en fluiten. 
Het aantal jeugdleden blijft groeien mede door de trainingen op de scholen en het 
schoolkorfbaltoernooi. 
 
Ook bij de handbal loopt het prima met een goed functionerend bestuur. Na een aantal jaren van het 
vertrekken van leden naar omliggende verenigingen is daar dit seizoen een einde aan gekomen. Er is 
doorstroming en dus kunnen we de meiden voldoende bieden om te blijven. We zijn blij met de 
enthousiaste jeugdteams en wie weet zit er in de toekomst wel een mooi seniorenteam aan te 
komen. Naast de groei van jeugdleden zijn er ook recreantenleden bijgekomen waardoor ook onze 2 
recreantenteams weer op volle oorlogssterkte zijn. Ook bij de handbal zij er veel jeugdleden actief. 
Ze helpen bij activiteiten zoals het tentenkamp en zijn actief als jeugdscheidsrechter. En dat doen ze 
prima!  
 
De sponsorcommissie was onderbezet maar na de vorige algemene ledenvergadering hebben zich 
een drietal nieuwe mensen gemeld en hebben we heel hard gewerkt om 17 voetbalteams en 2 
handbalteams in nieuwe, gesponsorde tenues te krijgen. En dat zag er afgelopen weekend 
waanzinnig uit. Voor de teams die nog geen nieuwe tenues hebben, gaan we nog op zoek naar 
sponsors zodat ook zij vanaf volgend seizoen in het nieuwe sprankelende shirt kunnen sporten. 
 
De toernooicommissie was na het toernooi van afgelopen juni gestopt. Maar we hebben nieuwe, 
enthousiaste mensen gevonden die, samen met de oude nestors van het toernooi, een doorstart 
hebben gemaakt. Hierdoor staat ons toernooi ook voor dit seizoen weer gewoon op de kalender op 
zaterdag 13 en 20 juni. Dit is niet alleen een geweldig evenement en visitekaartje van onze 
vereniging maar levert ook nog eens heel veel inkomsten op voor onze clubkas. 
 
De activiteitencommissie had afgelopen september haar vuurdoop met het tentenkamp. Voor het 
eerst ook met onze jeugdleden van de korfbal! Het was zoals altijd weer een geweldig tentenkamp 
en ook zij gaan verder met het organiseren van leuke activiteiten voor al onze jeugdleden. En ook het 
tentenkamp van volgend jaar staat al weer op de planning voor 6 en 7 juni. 
 
Begin dit seizoen is ook de aftrap geweest van het Walking Football met een clinic van Siem 
Zeilemaker. Wat een geweldig gezicht om al die enthousiaste oud voetballers weer een balletje te 
zien trappen. Het is een prachtige groep met elkaar en we zijn blij dat ze weer actief bij onze 
vereniging betrokken zijn. 
 
Veel oud-Zaterdag 1 spelers, die het meeste geraakt zijn door het besluit van vorig jaar, voetballen 
vol enthousiasme bij Zaterdag 2 waardoor dit team uiteraard een enorme boost heeft gekregen. We 
zien ze zelfs af en toe de Zondag 1 ondersteunen wanneer dit nodig is en daar wil ik absoluut mijn 
waardering voor uitspreken! Ook de jongens van de JO19-1 dragen hun steentje bij aan de 
ondersteuning van de Zondag 1 waarvoor natuurlijk ook voor jullie de verdiende waardering. 
 
Ik zie ook vrijwilligers rondlopen die, ondanks hun moeite met het genomen besluit, toch training 
geven aan hun kind of een dameselftal en daarmee hun bijdrage leveren aan onze jeugd en dames. 
Ook hier heb ik heel veel bewondering voor; we zijn ontzettend blij met jullie inzet. 
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Ik heb iedereen gevraagd, juist nu de vereniging het moeilijk heeft, elkaar vast te blijven houden en 
de schouders er onder te zetten zodat we samen aan een prachtige toekomst van Sporting Andijk 
kunnen werken. En dat hebben jullie gedaan! 
 
Dit alles overziend maakt mij een enorme trotse voorzitter! Want we moeten verder. En dat is de 
reden geweest dat ik de voorzittershamer weer heb opgepakt. Omdat ik met heel mijn hart en ziel 
geloof in deze fusie die verbinding brengt in ons dorp. 
 
Ik heb aangegeven dat ik als voorzitter graag door wil en ik hoop dat ik, met jullie steun en de steun 
van de overige bestuursleden, nog verder mag bouwen aan deze vereniging. 
 
Want na de hectiek van de fusie, zijn we qua ontwikkeling van ons verenigingsbeleid wat stil blijven 
staan. En daar gaan we de komende tijd verandering in brengen. 
 
Wij hebben als vereniging van de Rabobank namelijk de mogelijkheid gekregen om een 2e fase 
verenigingsondersteuning te krijgen. Wij gaan hiervan gebruik maken om samen na te denken over 
de toekomst van onze club, ons beleid en speerpunten voor de komende 3 tot 5 jaar. Waar staat 
onze stip op de horizon waar we met onze club naar toe willen? Wat vinden wij met z’n allen 
belangrijk? Prestatie of plezier? Milieubewust? Gezonde leefomgeving op de sportclub? Zoveel 
mogelijk deelnemers van alle leeftijden?  
 
Binnenkort komen we met vertegenwoordigers vanuit het bestuur, voetbal, handbal en korfbal bij 
elkaar met iemand van NOC*NSF die ons hierbij gaat ondersteunen. Daarna zullen er een aantal 
bijeenkomsten volgen waarin we met elkaar ons verenigingsbeleid gaan ontwikkelen.  
 
En daarbij willen we graag gebruik maken van jullie input. En met jullie bedoel ik jullie allemaal; 
leden, trainers, coaches, ouders, supporters, sponsors etc. Wij vragen jullie om bij te dragen aan de 
ontwikkeling van Sporting Andijk. Dus mocht je hier interesse voor hebben, meld je aan! 
 
 
5. Financieel verslag seizoen 2018/2019 
Peter geeft een toelichting op het financieel verslag 2018/2019. 
Naar aanleiding van dit verslag zijn de volgende vragen: 
Rob Smit vraagt naar de afschrijving op het kledingplan. Marryelle geen een toelichting hoe het 
kledingplan in zijn werk gaat:  
Een wedstrijdtenue inclusief sokken kost € 65. Dat betekent dat met een kledingbijdrage van € 15 per 
jaar de shirts 5 jaar gedragen moeten worden wil de vereniging er niet op achteruit gaan. 
De kledingbijdrage of bijdrage voor het kledingplan is bedoeld als bijdrage voor de aanschaf van een 
tenue. Bij de nieuwe tenues zitten ook weer nieuwe sokken. Want we waren het er over eens dat bij 
zo’n prachtig nieuw tenue dito sokken hoorden en dan kom je er niet onderuit om ook nieuwe 
sokken aan te schaffen. Deze maken, in tegenstelling tot de vorige keer, onderdeel uit van het 
wedstrijdtenue en blijven dus bij het tenue en worden gaan niet naar de individuele leden. 

Om extra geld te genereren voor de vereniging proberen we alle teams te laten voetballen in 
gesponsorde tenues. De gelden uit shirtsponsoring zijn bedoeld om de vereniging draaiende te 
houden en voor allerlei extra activiteiten van de vereniging.  
Deze 2 "inkomsten" kledingbijdrage en sponsorgelden hebben dus beide een hele andere functie en 
zijn beide hard nodig. Marryelle zal er voor zorgen dat de toelichting op het kledingplan op de 
website geplaatst zal worden. 
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Rob Smit meldt dat de coördinator voor Veiling Dorpshuis gestopt is en er dus een nieuwe 
coördinator moet komen. Dit is onder de aandacht van het bestuur. 
 
Marryelle meldt dat de Grote Club Actie bijna EUR 3000 heeft opgebracht. De Rabobank Club Actie 
heeft EUR 1017,42 opgebracht. Annemiek De Vries zegt dat hier volgend jaar meer aandacht aan 
moet worden besteed. 
 
6. Verslag kascommissie 
Namens de kascommissie (Esther Vriend en Peter Ligthart) meldt Esther dat Peter de boekhouding 
prima voor elkaar heeft. 
 
7. Kiezen nieuw lid kascommissie 
Peter Ligthart is aftredend. Marnix de Kroon is reservelid. 
Kascommissie voor volgend jaar bestaat uit Eshter Vriend en Marnix de Kroon. 
Als reservelid wordt Margriet Smit gekozen. 
 
8. Rondvraag 
Ton Jonker meldt dat het invullen van bestuursdiensten op de zaterdagmiddag een probleem is. Ook 
hier zijn tekort vrijwilligers. Hetzelfde geldt voor het invullen van de scheidsrechters. Ronald Drenth 
vraagt of hier actief naar gezocht wordt bij de jeugd. De problemen liggen bij de oudere jeugd en de 
dames. Onlangs is een avond georganiseerd voor scheidsrechters waar helaas een magere opkomst 
voor was. Marryelle meldt dat het vrijwilligersprobleem onder de aandacht is bij het bestuur. 
Rob Smit meldt dat de datum voor de ledenvergadering niet vermeld stond op de website. 
Yfke vraagt waarom het wedstrijdshirt veranderd is. Marryelle meldt dat Sporting Andijk overgestapt 
is van kledingleverancier. Duijn Teamsport stelde voor om het wedstrijdshirt een update te geven. Na 
hun voorstel is het bestuur met dit nieuwe verfrissende ontwerp akkoord gegaan.  
Esther Vriend vindt het jammer dat er bij de ledenvergadering zo weinig leden aanwezig zijn. 
Wellicht een activiteit aan deze vergadering koppelen? 
 
Verder wordt geen gebruik gemaakt van de rondvraag. 
 
9. Sluiting 
Marryelle sluit de vergadering om 21.10 en dankt iedereen voor zijn aandacht en inbreng. 


