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Notulen ledenvergadering Sporting Andijk 5 juni 2020 
 
Aanwezig bestuur: 
Marryelle Deen  voorzitter 
Carola Rood  secretaris 
Peter de Wit  penningmeester 
Stef Mellema  voetbalcommissie 
Chris Schuitemaker activiteitencommissie 
Piet Ligthart  kantinecommissie 
Laura Laan  handbalcommissie 
Miranda Kooiman korfbalcommissie 
Ronald Drenth  algemeen bestuurslid 
 
en 15 leden/belangstellenden 
 
1. Opening 
Marryelle opent de vergadering en heet iedereen van harte welkom op de algemene 
ledenvergadering in deze bijzondere tijd en omstandigheden. Op donderdagmiddag 12 maart kwam 
er, na de persconferentie van het kabinet, een abrupt einde aan het seizoen en aan alle activiteiten 
die gepland stonden zoals een vrijwilligersavond, minute-to-win-it, tentenkamp, Hemelvaarttoernooi 
en ons eigen jeugdvoetbaltoernooi. Door onze gezamenlijke inspanningen gaat onze maatschappij 
langzamerhand weer open en zijn de trainingen weer hervat. Voor zover ik weet heeft Corona in 
onze naaste gemeenschap geen slachtoffers geëist en dat is boven alles toch het belangrijkste, onze 
gezondheid. Ik ben heel blij jullie hier vanavond weer live te zien en hoop een informatieve en 
constructieve vergadering. 
 
 
2. Mededelingen 
Afbericht ontvangen van: 
Dirk-Jan Visser, Fred Kay, Tim de Gast, Arjan Bank, Marcel Aker en Elly Koorn 
 
3. Verslag algemene ledenvergadering 29 november 2019 
Marryelle zal zorgdragen voor het plaatsen van de toelichting op het kledingplan op de website. 
 
Zonder verdere op- en/of aanmerkingen worden de notulen goedgekeurd en vastgesteld. 
 
4. Begroting 2020-2021 
Marryelle geeft het woord aan penningmeester Peter de Wit voor een toelichting op de begroting. 
Peter meldt dat de begroting 2020-2021 uit komt op EUR 2637,50 negatief de oorzaak hiervan is de 
coronacrisis waar we nu in zitten en waarvan niemand weet hoe zich dit gaat ontwikkelen. 

Naar aanleiding van de toelichting zijn de volgende vragen: 

Is er een aanvraag gedaan voor extra subsidie bij de overheid? Deze aanvraag is gedaan en 
toegezegd. Een bijdrage van EUR 4000,-- is ontvangen. Voor doorbetaling aan de trainers is een NOW 
regeling ingezet. Hiervoor ontvangen wij een klein deel van de loonkosten. Verder heeft de KNVB nog 
een steunpakket waar we evt. gebruik van kunnen maken. Dit geldt voor seizoen 2019/2020. Stef 
meldt dat het coronavirus voor Sporting Andijk nog geen reden voor paniek is maar het geld moet 
uiteraard niet over de balk gegooid worden. 

Er zijn voor aankomend seizoen voor 17 teams nieuwe sponsorovereenkomsten afgesloten 
waaronder een 3 jarig contract met onze hoofdsponsors Pop Vriend, De Jong Lelies en Broer. 
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Met dank aan de medewerking van onze sponsors hebben we, doordat de sponsors zelf de facturen 
van de aanschaf hebben betaald, voor ruim € 2.000 aan BTW kunnen besparen en hebben de meeste 
sponsors hun 3-jarige sponsorovereenkomst al vooruitbetaald. 
Dit heeft ervoor gezorgd dat de liquiditeit van de vereniging in deze Coronatijd prima is gebleven. 
 
5. Contributievaststelling seizoen 2020-2021 
Naar aanleiding van de presentatie van de begroting wil het bestuur de contributie voor het seizoen 
2020-2021 handhaven op het huidige niveau. De vergadering gaat hiermee akkoord. 
 
6. Vrijwilligerstaken 
Er zijn afgelopen seizoen weer bergen werk verzet door de vele vrijwilligers van Sporting Andijk. 
Voor alle teams waren er trainers en coaches. Het heeft een enorme inspanning gekost om alle 
plekken bezet te krijgen maar de bezetting was rond. Elk weekend was het wedstrijdsecretariaat 
bemand, waren er scheidsrechters die de wedstrijden begeleiden, zorgden de kantinevrijwilligers 
voor koffie, thee en een borrel. Er zijn voor 17 teams nieuwe sponsorovereenkomsten afgesloten 
waaronder een 3 jarig contract met onze hoofdsponsors Pop Vriend, De Jong Lelies en Broer. 
De toernooicommissie had alles weer op de rit en de jeugd onder 14 zou met Pinksteren naar een 
internationaal toernooi gaan en ook ons eigen toernooi stond gewoon weer op de kalender voor 
zaterdag 13 en 20 juni. De evenementencommissie had weer superleuke activiteiten voor onze leden 
op het programma. De activiteitencommissie had afgelopen september haar vuurdoop met het 
tentenkamp. Voor het eerst ook met onze jeugdleden van de korfbal! Het tentenkamp van zou 
morgen en overmorgen hebben plaatsgevonden.  
In december 2019 zijn we gestart met het project Beleid Sporting Andijk. Iedereen heeft de kans 
gehad met ons mee te denken en veel leden, ouders en vrijwilligers hebben daar gehoor aan 
gegeven. We willen het project graag voor de zomervakantie afronden waarna we met de 
projectgroep het beleid verder uit gaan werken en de voetbalcommissie samen met ons Hoofd 
Opleidingen het jeugdbeleid kunnen herschrijven. Daarna willen we verdergaan met het Project 
Sociale Veiligheid waar uiteindelijk onze gedragscode uit voort moet vloeien. 
 
Voor komend seizoen staan we weer voor de enorme uitdaging om voor alle plekken trainers, 
coaches, gastheren en/of –dames voor het wedstrijdsecretariaat, kantinevrijwilligers etc. te werven. 
En dit wordt een steeds grotere uitdaging. Om deze uitdaging het hoofd te kunnen bieden, zijn naar 
onze mening een tweetal acties nodig: 

1. Het vastleggen van alle functie en taakomschrijvingen van de vereniging. 
2. Taakplicht 

 
Ad 1. 
Om vrijwilligers te benaderen en te behouden, is het noodzakelijk dat degene die gevraagd wordt 
een duidelijk beeld krijgt van de functie waarvoor hij/zij gevraagd wordt en de daarbij behorende 
taken en hoeveel tijd er mee gemoeid is. 
Marryelle legt hierbij uit dat het een steeds grotere uitdaging wordt. Enerzijds is er minder 
betrokkenheid, anderzijds hebben mensen tegenwoordig andere wensen en eisen bij 
vrijwilligerswerk. De meeste mensen willen best wat doen is haar overtuiging maar niet meer 
structureel en teveel uur in de week. De vrijwilligerstaken moeten dus anders worden ingericht.  
 
Ad 2. 
Het bestuur wil een taakplicht in gaan voeren vanaf seizoen 2021-2022.  
Ook daarvoor is het belangrijk dat functies en taakomschrijvingen duidelijk beschreven worden.  
 
Het bestuur hoopt met deze 2 acties meer vrijwilligers te vinden en ook te behouden. Te behouden 
door het ontlasten van een selecte groep die steeds meer gaat doen. Want daarmee worden we 
steeds kwetsbaarder met de vrijwilligers. Marryelle is er van overtuigd dat mensen dan ook gaan 
ontdekken hoe leuk het is om iets te betekenen voor je vereniging en waardering krijgen voor alles 
wat er georganiseerd moet worden om te kunnen voetballen, handballen en korfballen. 
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Wij hopen dat iedereen zich in dit voorstel kan vinden. Wij zullen dit voorstel in de Algemene 
Ledenvergadering van dit najaar in stemming brengen. 
 
Naar aanleiding hiervan zijn de volgende vragen/opmerkingen: 
Koos Kreuk vindt het een goed plan.  
Ronald Drenth vraagt voor wie de taakplicht is. Marryelle zegt dat dit verenigingsbreed is, dus ook 
ouders van kinderen. 
Rob Smit meldt dat wanneer de helft van de ouders van jeugdleden zich zouden aanmelden alle 
vacatures zijn ingevuld. 
Ton Jonker is van mening dat er niet te zwaar aan getild moet worden, hou het luchtig maak het niet 
te zwaar.  
Mark Schuitemaker zegt dat bij zaalvoetbal je altijd verplicht was om zaaldienst te draaien anders 
kreeg je een boete. Hij vindt een taakplicht een prima idee.  
Stefan Smit voegt toe dat wij ons moeten richten op de mensen die juist wel iets aan vrijwilligerswerk 
willen doen. Mensen die niets aan vrijwilligerswerk willen doen moet je volgens hem geen energie in 
stoppen. 
Wing Chan voelt sympathie voor het idee van Stefan. Meer mensen werven, promoten. Daar zijn wij 
te onzichtbaar in. Daar energie in steken aankomend seizoen en als dat niet lukt het in stemming 
brengen. 
Annemiek vindt het allemaal goede ideeën maar de vrijwilligers komen niet. Afgelopen seizoen heel 
veel mensen gebeld maar nog steeds enorm veel vrijwilligers te kort. 
Miranda Kooiman zegt dat bij de korfbal de senioren gewoon worden ingedeeld voor een 
vrijwilligerstaak, is ook al een verplichting. Leden worden gewoon ingedeeld, ze weten het en als ze 
niet kunnen moeten ze zelf een vervanger zoeken.  
Leon de Vries: is het een idee om ouders verplicht een wedstrijd bij de jeugd onder 10 te laten 
fluiten. Ton Jonker zegt dat voor de jongste jeugd genoeg scheidsrechters zijn.  
Conclusie: 2 sporen beleid en het bestuur gaat er mee aan de slag. 
 
7. Bestuursverkiezing 
Aftredend en herkiesbaar: Rob Smit 
Aftredend en herkiesbaar: Marryelle Deen 
Beide worden herkozen. 
 
8. Rondvraag 
Koos Kreuk: is het mogelijk om een langere zomeravond competitie te organiseren voor bedrijven. 
Evenementencie neemt dit mee. 
Jelle Hilverda: waarom staat het programma, welke in de Binding staat, niet in de Andijker? Kosten 
waren in het verleden te hoog bij de Andijker. Dit zal opnieuw worden opnieuw nagevraagd wat de 
kosten voor het plaatsen van het programma zijn.  
 
Verder wordt geen gebruik gemaakt van de rondvraag. 
 
9. Sluiting 
Marryelle sluit de vergadering om 20.45 uur en dankt iedereen voor zijn aandacht en inbreng. 


