
1 

Notulen online ledenvergadering Sporting Andijk 5 februari 2021 
 
Aanwezig bestuur: 
Marryelle Deen  voorzitter 
Carola Rood  secretaris 
Peter de Wit  penningmeester 
Stef Mellema  voetbalcommissie 
Piet Ligthart  kantinecommissie 
Melanie Knol  handbalcommissie 
 
en 7 leden/belangstellenden 
 
1. Opening 
Marryelle opent de online vergadering om 19.00 uur en heet iedereen van harte welkom. Marryelle 
geeft een update van de huidige coronaregels en meldt dat de sponsorcommissie 16 nieuwe 
sponsors bereidt heeft gevonden om 11 voetbalteams en 5 handbalteams in het nieuw te steken. 
Tevens meldt Marryelle dat er in december 2019 gestart is met het Project “beleid Sporting Andijk”. 
Met een grote vertegenwoordiging van de vereniging zijn de kernwaarden van de vereniging 
opgesteld. Vervolgens is door de projectgroep de missie en visie op papier gezet.  Door de 
projectgroep zullen de acties voor de aankomende jaren opgesteld worden. Het uiteindelijke plan zal 
worden voorgesteld in de algemene ledenvergadering van voorjaar 2021. 
 
2. Mededelingen 
Er zijn geen mededelingen. 
 
3. Verslag algemene ledenvergadering 5 juni 2020 
N.a.v. pagina 3 voegt Marryelle toe dat er in deze vergadering gesproken is over een taakplicht voor 
vrijwilligers. Sportservice West-Friesland geeft een cursus betreffende het aantrekken van 
vrijwilligers. Door corona is dit uitgesteld. Voor dat een evt. taakplicht wordt ingevoerd zal eerst deze 
cursus gevolgd gaan worden. 
Zonder verdere op- en/of aanmerkingen worden de notulen goedgekeurd en vastgesteld. 
 
4. Verslagen diverse commissies 
Deze zijn terug te vinden op de website. 
 
5. Financieel verslag 2019-2020 
Marryelle geeft het woord aan penningmeester Peter de Wit voor een toelichting op het financieel 
verslag 2019-2020. 
Het resultaat op seizoen 2019-2020 geeft een positief resultaat van EUR 10.500 t.o.v. een negatief 
resultaat van EUR 12.177 in seizoen 2018-2019. Het verlies van vorig seizoen kwam door een 
afschrijving van kleding. Positieve resultaat komt door een iets lagere huur van de sportvelden, 
lagere kosten voor de trainers doordat er dit seizoen 1 selectietrainer is, kosten sportbond KNVB is 
lager (compensatie corona), zaalhuur korf- en handbal is lager door minder trainingen i.v.m. corona, 
er is een mooi bedrag ontvangen van Piet de Boer, hogere opbrengst van de Grote Club Actie, 
vogelvoeractie en kerstbomenverkoop. 
Peter meldt dat de contributieopbrengst hoger is maar dat dit komt doordat de kledingbijdrage, die 
voorheen apart vermeld werd, nu bij de contributie vermeld wordt. Tevens meldt Peter dat hij 
voornemens is om het kledingfonds af te schaffen. In de ledenvergadering van voorjaar 2021 wil hij 
dit voorstellen. Peter meldt dat ondanks de lagere kantine opbrengsten dit seizoen de brutowinst 
gestegen is. Dit komt door de scherpe inkoop door Anne-Miek, waarvoor onze hartelijke dank! 
Peter meldt dat het een mooi resultaat is maar dat de coronakosten voornamelijk in aankomend 
seizoen zullen komen (minder opbrengsten van de veilingen etc.) waar we zeker rekening mee 
moeten houden. Hij verwacht voor aankomend seizoen dat corona ons geen grote financiële 
problemen zal opleveren. 
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Peter meldt n.a.v. de balans dat het resultaat niet alleen een papieren resultaat is maar ook terug te 
zien is in de stand van de spaarrekening. Dit komt door lagere kosten en door de aanschaf van 
nieuwe kleding, welke rechtstreeks betaald is door de sponsors. 
 
Naar aanleiding van de toelichting zijn de volgende vragen: 

Anne-Miek de Vries vraagt of er nog een compensatie ontvangen kan worden op de huur van de 
sportvelden. Peter meldt dat dit in het huidige jaar verrekend gaat worden. 

Heidi Veninga vraagt wat de omzetbonus inhoudt en van wie wordt die ontvangen. Peter meldt dat 
deze bonus ontvangen wordt naar aanleiding van bierverkoop. Dit is de bonus die ontvangen is over 
de verkopen van vorig seizoen, deze zal aankomend seizoen aanzienlijk lager zijn. 

Marryelle bedankt Peter voor zijn toelichting en zijn vele werkzaamheden. 

6. Verslag kascommissie 
 
Kascommissie bestond uit Esther Vriend, Marnix de Kroon en Margriet Smit. Marryelle zal vragen of 
zij een mail willen sturen met hun akkoord.  
 
7. Kiezen nieuw lid kascommissie  
Esther Vriend is aftredend voor de kascommissie. Gezien het aantal aanwezige leden tijdens deze 
vergadering zal een nieuw (reserve) lid gekozen worden in de algemene ledenvergadering in het 
voorjaar 2021. 
 
8. Rondvraag 
Ronald Dekker vraagt of alle leden contributie betaald hebben en of corona Sporting Andijk nog 
leden kwijtgeraakt is in deze tijd. Marryelle meldt dat er geen vragen en/of opmerkingen gekomen 
zijn betreffende de contributie en corona. Het aantal afmeldingen t.a.v. corona is niet aan de orde. 
We hopen dat dat zo blijft.  
Ingmar Brilman meldt dat het wel belangrijk is om de leden betrokken te houden bij de vereniging.  
Anne-Miek de Vries meldt dat de dames onderling een pub quiz organiseren. Wellicht is dit een idee 
voor andere teams. Marryelle neemt het mee. 
Melanie Knol, Tom-Peter Blom, Wing Chan en Piet Ligthart bedanken voor de manier hoe deze 
vergadering is georganiseerd. 
 
Verder wordt geen gebruik gemaakt van de rondvraag. 
 
9. Sluiting 
Marryelle sluit de vergadering om 20.00 uur en dankt iedereen voor zijn aandacht en inbreng. 


