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Notulen Algemene Ledenvergadering Sporting Andijk 25-02-2022 
 
Aanwezig bestuur: 
Marryelle Deen voorzitter 
Carola Rood  secretaris 
Peter de Wit  penningmeester 
Stef Mellema  voetbalcommissie 
Piet Ligthart  kantinecommissie 
Melanie Knol  handbalcommissie 
Laura Laan  handbalcommissie 
Jelle Hilverda  gebouwenbeheercommissie 
 
en 18 leden/belangstellenden 
 
1. Opening 
Marryelle opent de vergadering om 20.00 uur en heet iedereen van harte welkom. Deze ALV 
stond gepland voor 10 december maar vanwege de bekende coronamaatregelen verplaatst 
naar vanavond. Gelukkig nu zonder de bekende coronabeperkingen! 
We zijn het seizoen hoopvol en met prachtig weer begonnen en met een kleine 
onderbreking in december en januari, is de competitie nu weer volop opgepakt en lijkt het 
erop dat we weer richting het “oude” normaal gaan 
 
Vrijwilligerscampagne 
Marryelle verteld dat in het voorjaar van 2021 bij onze sportvereniging een 
vrijwilligerscampagne is gehouden. In de periode van 14 t/m 27 juni zijn alle leden gebeld 
door een belteam. Doel van deze gesprekken was, om te inventariseren of er leden zijn die 
zich willen inzetten voor Sporting Andijk en waar hun interesses/talenten liggen. Op basis 
van deze informatie en de benodigde vrijwilligerstaken kan gekeken worden waar nieuwe 
vrijwilligers in hun kracht kunnen worden ingezet. Van reeds bestaande vrijwilligers wilden 
we vernemen of zij het nog steeds naar hun zin hebben en of er misschien aanvullende 
wensen zijn. 
 
Deze actie heeft diverse nieuwe vrijwilligers opgeleverd en ook geleid tot de oprichting van 
een vrijwilligerscommissie, hetgeen het uiteindelijke doel was. Want vrijwilligers werven is 
heel mooi maar ze behouden is nog veel belangrijker. 
 
Deze vrijwilligerscommissie gaat zich bezighouden met het opstellen van vrijwilligersbeleid, 
het proberen in te zetten van vrijwilligers bij diverse evenementen en het begeleiden van 
vrijwilligers naar de diverse commissies zoals de kantinecommissie, commissie die de 
gastvrouw/gastheer inplannen. 
 
Het lijkt dus misschien of er niet veel is gebeurd sinds juni maar we zijn nog volop bezig en 
gaan aan de slag met de toen vergaarde informatie. 
 
Wing merkt op dat mensen lang niets gehoord heeft en stelt voor aan de commissie om als 
prioriteit deze mensen die zich aangemeld hebben eerst te contacten. 
Stef vraagt of van iedere nieuwe vrijwilliger een mailadres is. Dan kan toch iedereen een mail 
gestuurd worden? 
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2. Mededelingen 
Van de volgende personen hebben wij een afbericht ontvangen: Fam. Oppedijk, Elly Sijtsma, 
Margriet Smit, Adriaan de Leeuw, Kees v.d. Gruiter, Ronald Dekker en Marcel Rood 
 
3. Verslag algemene ledenvergadering 25 juni 2021 
Pagina 2 – punt 5: 2010 moet zijn 2021 
Zonder verdere op- en/of aanmerkingen worden de notulen goedgekeurd en vastgesteld. 
 
4. Financieel verslag seizoen 2020/2021 
Voor een toelichting op het financieel verslag over het afgelopen seizoen geeft Marryelle het 
woord aan penningmeester, Peter de Wit. 
Peter geeft een toelichting op het financieel verslag 2020-2021. 
Conclusie over dit seizoen is dat corona ons geen negatief resultaat gegeven. Het resultaat is 
positief mede door compensatie van overheid en KNVB, minder zaalhuur voor hand- en 
korfbal. 
Bestuurskosten zijn aanzienlijk gestegen: dit komt door de bestuurdersaansprakelijk-
heidsverzekering die is afgesloten. 
Rob Smit vraagt of er nog coronasteun terugbetaald moet worden. Peter rekent hier niet op. 
 
Peter is in de ALV van juni 2021 afgetreden als penningmeester. Er is nog geen vervanger 
gevonden. Ook Carola stopt als secretaris met de ledenvergadering van juni 2022. Er wordt 
volop gezocht naar vervanging.  
 
5. Verslag kascommissie 
Voor het verslag van de kascommissie geeft Marryelle  het woord aan Marnix de Kroon (en 
Margriet Smit). Marnix geeft aan dat de administratie er prima uitziet. Er waren weinig tot 
geen vragen aan Peter. Kascommissie verleent decharge. 
 
6. Kiezen nieuw lid kascommissie 
Marnix de Kroon treedt af als lid van de kascommissie. Margriet Smit en Dirk Jan Visser zijn 
voor volgend seizoen de kascommissie. Als reserve biedt Anne-Miek de Vries zich aan. 
 
7. Rondvraag 
Wing Chan vraagt hoe de vereniging er tegenover staat om aankomend wedstrijdweekend 
de Oekraïense vlag wordt gehesen? Dit wordt meegenomen in het bestuur. 
Rob Smit meldt dat er een voorlichtingsavond door Delta wordt gehouden i.v.m het 
aanleggen van glasvezel. 
Tom-Peter Blom geeft complimenten aan het bestuur en Peter voor het financieel verslag. 
Tom-Peter meldt dat hij het jammer vindt dat Peter stopt als penningmeester. 
Verder wordt geen gebruik gemaakt van de rondvraag. 

 
8. Sluiting 
Marryelle sluit de vergadering om 21.00 uur en dankt iedereen voor zijn aandacht en 
inbreng. 
 
 


