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Notulen ledenvergadering Sporting Andijk 19 juni 2015 

 

Aanwezig: 

Jaap Kwantes  voorzitter 

Siem Visser  penningmeester 

Sjaak Schuitemaker voorzitter accommodatiecommissie 

Gerard Kuin  voorzitter handbalcommissie 

Peter de Vries  voorzitter korfbalcommissie 

Luc Waardenburg voorzitter PR-commissie 

Arjan Bank  voorzitter activiteitencommissie 

Bas Schoone  voorzitter sponsorcommissie 

Bas de Wit  namens de voetbalcommissie 

 

en 36 leden 

 

1. Opening 

Jaap Kwantes heet de aanwezigen van harte welkom.  

Hij zegt dat dit een unieke avond is, want deze ledenvergadering is feitelijk de eerste 

ledenvergadering van Sporting Andijk. 

 

2. Mededelingen 

Voorzitter Jaap Kwantes meldt dat er bericht van verhindering is ontvangen van: Carola Rood, Piet 

den Hartog, Atie Jonker, Willem Bakker, Sjoerd Dekker, Mark Schuitemaker, Marcel Aker, Els van den 

Bosch en Koos Kreuk. 

Koos kreuk heeft voor de vergadering twee zaken aan de orde gesteld. Ten eerste  waarom geen 

scheidsrechters tenues zijn gegeven aan de jeugdscheidsrechters. Dit is wel toegezegd. En de 

maandsponsoren klagen omdat hun reclame niet loopt op de beamer in de kantine. 

 

Hij voegt aan de agenda een punt toe. Arjan Bank zal een presentatie houden over padel; een nieuwe 

sport. 

Verder heeft de sponsorcommissie een actie opgezet van Avia tankstations. Leden kunnen een pasje 

krijgen waardoor de vereniging per tankbeurt geld ontvangt. Bas Schoone heeft pasjes meegenomen. 

Deze kunnen ook via de website worden besteld. 

 

Tenslotte wijst hij erop dat de Deen sponsoractie binnenkort start en wij zijn als vereniging weer 

uitgenodigd om mee te doen. 

 

3. Verslag algemene ledenvergadering 27 juni 2014. 

De voorzitter leest het verslag van de vergadering van vorig jaar voor. 

Hans Bakker zegt dat vorig jaar is aangegeven dat er 2x per jaar een ledenvergadering zou zijn. Siem 

Visser antwoordt dat dit ook de bedoeling is. Een ledenvergadering in het najaar om het financieel 

jaarverslag en de verslagen van commissies te kunnen bespreken en een ledenvergadering in het 

voorjaar om de begroting en eventueel contributie te kunnen vaststellen. Omdat we afgelopen 

najaar nog geen volledig verenigingsjaar hadden gehad, is besloten de najaarsvergadering over te 

slaan. Komend najaar starten we met deze cyclus. 

Zonder verdere vragen worden de notulen vastgesteld. 
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4. Verslag voorzitter Sporting Andijk 1e seizoen. 

Jaap Kwantes doet een globaal verslag van afgelopen seizoen. Hij  noemt de opening in augustus, de 

droevige overlijdens van enkele leden en de kampioenschappen, waaronder zaterdag1. Hij roemt de 

vele vrijwilligers en spreekt de wens uit dat de club een mooie toekomst tegemoet gaat. 

 

5. Financieel verslag Asonia Voetbal, Asonia Korfbal en AVV seizoen 2013-2014 

Siem Visser geeft aan dat de jaarstukken van de voormalige verenigingen door hem zijn 

samengevoegd in een overzicht, om dit zo beter te kunnen presenteren. Afgelopen maandag heeft 

hij kascommissie gehad met Joost Kos en Kees Botman. Hij had daarbij hulp van Joost Neefjes voor 

de korfbal en Michel Haak voor Asonia voetbal en kantine. Dat was een lange avond, omdat vier 

administraties beoordeeld moesten worden. Kees doet vanavond verslag namens de commissie.  

Siem neemt via een presentatie de financiën van de drie oude verenigingen en de kantine van Asonia 

door. Er zijn enkele bijzonderheden te noemen: 

 jubileum Asonia voetbal en korfbal; 

 sluiting kantine AVV in februari; 

 achterstallige opbrengst veiling Cultura. 

Avv heeft een negatief resultaat van € 9.131, Asonia voetbal negatief € 5.240 Asonia korfbal negatief 

€ 2.919 en Asonia kantine een positief resultaat van € 10.063. Per saldo € 7.227 negatief. Dit heeft te 

maken met omzetverlies door de fusie en extra kosten die zijn gemaakt. 

Caroline Waardenburg vraagt of er nog inzicht wordt gegeven in de bestaande reserves. Siem 

antwoordt dat dit lastig was, omdat de penningmeesters van de oude verenigingen niet op een 

identieke wijze het seizoen 2013-2014 hebben afgesloten. Hij gaat bij de jaarcijfers van dit seizoen 

ook een balans overleggen; dat gebeurt in het najaar. 

 

6. Verslag kascommissie 

Kees Botman doet verslag van de kascommissie. Alles is gecontroleerd. Van de korfbal moest nog 

informatie worden nagezonden, maar dat is gebeurd en akkoord bevonden. Hij adviseert de leden 

decharge te verlenen aan de penningmeesters. Dat wordt met applaus voor het vele werk door de 

leden overgenomen. 

 

7. Kiezen nieuwe lid kascommissie 

Jaap Kwantes vraagt wie volgend jaar naast Kees zitting wil nemen in de kascommissie. Marryelle 

Deen biedt zich daarvoor aan. 

 

8. Begroting 2015/2016 

Siem Visser heeft op basis  van de begrotingen van seizoen 2013-2014 van de oude verenigingen en 

2014-2015 van Sporting een begroting gemaakt voor komend seizoen. Daarbij heeft hij verder 

rekening gehouden met de uitgaven en inkomsten voor het huidige seizoen. Hij heeft de 

administratie bijgewerkt tot en met mei, dus heeft daar al enig inzicht in. 

In een presentatie neemt hij de begroting per onderdeel door. Een aantal zaken vallen op: 

 de begroting komt uit op een negatief resultaat van € 9.740; 

 de contributieberekening voor het huidige seizoen 2014-2015 is beïnvloed door te rooskleurige 

ledengegevens. Daardoor is  rond € 7.000 minder contributie ontvangen; 

 hij heeft het kledingplan in de begroting verwerkt. Aan Muta heeft hij een voorstel gedaan voor 

betaling van de kleding en materiaal. Deze kosten liggen ruim boven de oorspronkelijke 

verwachtingen, maar zouden vanuit de kledingbijdrage betaald moeten kunnen worden; 

 bij huisvestingskosten vertelt hij dat hij de gemeente heeft geschreven dat hij de kosten voor de 

accommodatie voor het tweede halfjaar niet betaalt. Wij betalen al jaren veel meer dan andere 
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verenigingen. Dit komt door beleid van de oude gemeente Andijk. Wij vinden dat niet eerlijk en 

proberen dit nu op scherp te zetten. Verder wordt binnen de gemeente op dit moment 

gesproken over harmonisatie van huur en subsidie. Dat kan voor onze vereniging financieel 

gunstig uitkomen, maar dat is nog niet zeker; 

 de kosten van trainers is afgenomen. Er zijn wat wisselingen die door de voetbalcommissie 

financieel iets gunstiger zijn ingevuld; 

 bij de voetbal is standaard € 1.000 in de begroting opgenomen voor deelname aan een 

internationaal toernooi door de C's; 

 Er wordt gesproken over boetes die spelers moeten betalen. Siem wil het bestuur voorstellen dat 

als een speler nalatig is in de betaling van boetes of contributie dat dan de spelerspas wordt 

ingenomen. 

 

Dirk Jan Visser heeft een vraag over de subsidie voor de jeugd. Dit jaar heeft de penningmeester 

€ 4.650 ontvangen, maar omdat de gemeente dit aan het wijzigen is heeft hij dat nu voorzichtig 

begroot.  

Hans Bakker vraagt of wij zijn aangesloten in een collectief voor energieleverantie. De 

penningmeester geeft aan dat dit het geval is. 

Rob Smit vraagt of de sponsorcommissie nog iets ziet in verhoging van inkomsten door het complex 

beschikbaar te stellen voor bedrijfsactiviteiten. Dit is een goed idee en wordt door de commissie 

verder meegenomen.  

Carolien Waardenburg heeft nog een opmerking over de kosten van de bandages voor de selecties. 

Dit is een behoorlijk bedrag. Zij vraagt of dit niet individueel kan worden betaald? De voorzitter geeft 

aan dat het bestuur dit zal bespreken. 

Arjan Schouten vraagt naar de kosten van wassen van shirts voor de selecties. Daarin zit verschil 

tussen zaterdag en zondag. De voorzitter geeft aan dat het bestuur dit ook intern zal bespreken. 

Kosten van vervoer en verblijf geldt alleen voor de wedstrijden die in Texel worden gespeeld. 

Rob Smit heeft nog een vraag of er door bedrijven ook sponsoring in natura wordt aangeboden. De 

voorzitter geeft aan dat dit wel gebeurt. We zijn bijvoorbeeld in onderhandeling over een 

gesponsord pannaveld en de bloemen voor de kampioenen zijn ook meestal gesponsord. 

Er komt een vraag of bedragen die we betalen voor trainers in verhouding is met collega-clubs. 

Voorzitter antwoordt dat hierover contact is geweest en dat deze bedragen vergelijkbaar zijn. 

John Spil vraagt nog of er een verloting kan zijn op de zaterdag. Dat is een goed idee, maar we 

moeten hiervoor wel vrijwilligers hebben die dit willen doen. Dit punt wordt verder onderzocht.  

 

Als alle vragen gesteld zijn vraagt de voorzitter de vergadering om goedkeuring van de begroting, 

hetgeen met applaus plaatsvindt. Dit heeft dan wel consequentie van de vaststelling van de 

contributie. 

 

9. Contributievaststelling seizoen 2015/2016 

Siem heeft een contributievoorstel in een presentatie gezet. Dit voorstel is gebaseerd op de 

begroting en ledenaantallen die de diverse afdelingen aan hem hebben doorgegeven. Daarbij is 

zoveel mogelijk rekening gehouden met kennis over vertrekkende leden. 
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Het voorstel komt uit op de volgende tarieven: 

 senioren (19 jaar en ouder) € 145 

 senior zaallid korfbal € 130 

 A-junior € 100 

 B-junior € 100 

 C-junior € 90 

 D-pupil € 90 

 E-pupil € 90 

 F-pupil € 80 

 Kabouter/mini € 80 

 reservelid € 50 

Dit levert een extra contributie op van ruim € 10.000. Daarmee is de begroting gedekt.  

Steven Ouwerkerk zegt dat de contributie van de zaalleden korfbal te hoog is. die spelen maar 10 

wedstrijden. 

Stefan Smit vindt dat ook voor de kabouters. 

Besloten wordt de contributie van de korfbal zaalleden op € 110 te zetten en de kabouters/mini's op 

€ 60 te houden. 

Met inbegrip van deze wijzigingen wordt het voorstel door de leden overgenomen. De contributie 

voor het seizoen 2015/2016 wordt daarmee als volgt bepaald: 

 senioren (19 jaar en ouder) € 145 

 senior zaallid korfbal € 110 

 A-junior € 100 

 B-junior € 100 

 C-junior € 90 

 D-pupil € 90 

 E-pupil € 90 

 F-pupil € 80 

 Kabouter/mini € 60 

 reservelid € 50 

 

10. Bestuursverkiezing. 

Jaap Kwantes stelt dit voorstel aan de orde.  

Hij geeft aan dat Gerard Kuin aftredend en niet herkiesbaar is. Gerard  is jarenlang voorzitter van de 

handbal geweest. Hij wilde al eerder stoppen, maar heeft positief gereageerd op de vraag of hij 

binnen de fusie nog een jaar mee wilde. Nu wordt hij bedankt voor alle jaren dat hij de handbal heeft 

aangevoerd. Jaap overhandigt hem bloemen en een attentie. Hartelijk applaus van de aanwezige 

leden volgt. 

Ook Arjan Bank is aftredend en niet herkiesbaar. Arjan heeft met veel energie de 

activiteitencommissie geleid en afgelopen jaar diverse feestjes georganiseerd. Jaap bedankt ook hem 

met bloemen en een attentie. Arjan krijgt ook applaus. 

Verder zijn aftredend en herkiesbaar: Siem Visser, Peter de Vries en Sjaak Schuitemaker. De leden 

gaan akkoord met de herbenoeming. 
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Vorig jaar waren nog enkele bestuursposten niet bezet. Daar is inmiddels al in voorzien, maar de 

leden hebben die benoeming nog niet officieel gedaan. Voorgesteld wordt de volgende 

bestuursleden te benoemen: 

 Luc Waardenburg PR-commissie 

 Bas Schoone  Sponsorcommissie 

De heren worden met applaus benoemd. 

 

Tenslotte geeft Jaap aan dat door het vertrek van Gerard Kuin een nieuwe vertegenwoordiger van de 

handbal in het bestuur komt. Dat is Kim Haakman. Zij wordt met applaus ontvangen en neemt direct 

de plaats achter de bestuurstafel in. Zij vertelt dat ze graag een steentje bijdraagt in het bestuur en 

ernaar streeft dat het ledental van de handbal de komende jaren zal toenemen. 

 

Voor de rondvraag uit geeft Jaap het woord aan Arjan Bank om te vertellen over padel. Daarbij 

realiseert hij zich dat hij vergeten is de vervangster in het bestuur voor Arjan te introduceren. Dat is 

Elja van der Thiel. Elja neemt ook plaats achter de bestuurstafel. Zij zegt dat ze al jaren in de 

activiteitencommissie zit en graag evenementen organiseert. Ze vindt het leuk als mensen hiervan 

genieten en zal haar best doen in het bestuur. 

 

Arjan laat een filmpje zien over padel. Een nieuwe sport die een combinatie is van tennis, squash en 

badminton. Het is zeer dynamisch en het wordt in Nederland nu ook geïntroduceerd. In Noord-

Holland zijn er nog geen banen. Hij gaat vaak naar Huizen om het daar te spelen. Hij is nu bezig met 

een plan om het hier in de omgeving te starten. Het zou ook op het complex van Sporting kunnen.  

Het bestuur staat daar positief tegenover mits het niet hoeft te investeren. Het verhaal van Arjan 

wordt ook door de leden positief ontvangen. Arjan gaat nu verder met het opstellen van een 

businessplan en vinden van investeerders. 

 

11. Rondvraag 

Hans Bakker vraagt waarom er nog steeds tijdelijke bordjes op de nieuwe kleedkamers hangen. Sjaak 

Schuitemaker vertelt dat hij al heel lang een offerte heeft liggen om dit uit te voeren, maar dat het 

heel veel geld kost en hij het dus nog even heeft afgewacht. 

Hans zegt ook dat Jan en Alleman in het wedstrijdsecretariaat zit en koffiedrinkt, ook als ze daar niets 

te zoeken hebben. Hij denkt dat het bestuur daar iets aan moet doen. Jaap neemt het mee. 

Verder vraag Hans wanneer de ballenvanger aan de oostzijde van het hoofdveld wordt geplaatst. 

Jaap Kwantes zegt dat hierover nog geen overeenstemming is met de gemeente. Inmiddels is 

gebleken dat de ballenvanger ook wat is beschadigd en dat het weer extra geld kost om het op te 

lossen. Voorlopig maken we daarom even een pas op de plaats. 

 

Anneke Berkhout zegt dat de handbaldames op maandagvond na afloop van de wedstrijd ook een 

biertje willen drinken, maar daar niet bij kunnen. Imelda Besseling zegt dat dit niet juist is, want aan 

de sleutelbos die bij haar kan worden opgehaald zit ook een sleutel waarmee de biertjes kunnen 

worden ontsloten.  

 

Arjan Schouten wijst op sponsormogelijkheden via Johan Cruijff en Klaas Jan Huntelaar Foundations.  

 

Carolien Waardenburg wijst op de ING-sponsoractie. Marryelle Deen zegt dat dit geld al is 

ontvangen. 
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John Spil vraagt of er geld opzij wordt gezet voor zonwering. Jaap Kwantes legt uit dat dit bij de 

gemeente is neergelegd, die hierin niet wil deelnemen. De vereniging heeft financieel gezien op dit 

moment hiervoor geen ruimte. 

 

Stefan Smit wijst op de commissie normen en waarden die is opgezet. Hij vraagt hoe het zit met de 

VOG voor de vrijwilligers. Siem Visser vertelt dat door de fusiewerkgroep de VOG is geïntroduceerd. 

Dit wil het bestuur ook vorm geven, maar heeft tot nu toe geen tijd gehad om dit op te pakken. 

Daarom is afgelopen jaar in het bestuur meermalen gesproken over het samenstellen van een groep 

vrijwilligerscoördinatoren die alle zaken rond vrijwilligers inhoud kunnen geven. Die zouden ook de 

VOG moeten oppakken. Op dit moment is dat echter nog niet geregeld. Belangstellenden voor de 

functie van vrijwilligerscoördinator kunnen zich melden bij het bestuur. 

 

Kees Botman vraagt of de mogelijkheden van duurzame energie zijn benut. Sjaak Schuitemaker zegt 

dat de gemeente het plaatsen van ledverlichting heeft afgeketst. Verder zijn er geen alternatieven 

die rendabel uitgevoerd kunnen worden. Kees wijst eventueel op gesponsorde mogelijkheden. 

 

Ook vraagt Kees naar de mobiele versie van de  website. Luc Waardenburg geeft aan dat dit een 

kostbare operatie is die daarom nog niet is opgepakt. 

 

Marryelle Deen wenst de nieuwe bestuursleden Kim en Elja veel succes. Verder bedankt zij het 

bestuur en geeft een groot compliment  voor al het werk. Dit wordt met applaus gedeeld door de 

aanwezigen. 

 

12. Sluiting 

Jaap Kwantes dankt ieder voor zijn inbreng en sluit de vergadering. 

 

 

 


