
Van de bestuurstafel december 2019 en januari 2020. 

 Het bestuur is in de afgelopen periode aanzienlijk uitgebreid. Monique Hoekstra, Lizette 
Hanselaar, John van de Haas, Bas van der Zon en Ed Roelandse hebben hun eerste 
bestuursvergaderingen inmiddels achter de rug. 

Edwin heeft zich aangemeld als voorzitter van de jeugdcommissie, Monique vertegenwoordigt de 
pr-commissie, Bas de COTO, John de Kantinecommissie en Lizette vooralsnog de 
damescommissie. Dat is grote klasse en het bestuur is daar heel blij mee. Nu John de 
kantinecommissie gaat vertegenwoordigen, schuift Norbert door naar de WTC. 

De eerste vergaderingen in de nieuwe samenstelling van de PR commissie hebben inmiddels 
plaats gevonden. De richtlijnen voor het gebruik van social media zijn opgesteld en er komt een 
nieuw account op Facebook en Instagram zodat het aantal gebruikers van de site beheersbaar 
kan worden. Ook wordt er hard gewerkt aan een nieuw sponsorbeleid, een nieuwe 
sponsorbrochure en wordt de website onder handen genomen. Naast al deze ontwikkelingen zijn 
de eerste contacten gelegd met nieuwe sponsoren en hebben de bestaande sponsoren een 
kerstkaart als bedankje mogen ontvangen. 

Het contract met Fox wordt afgeslankt. Er is alleen behoefte aan Fox 1. Alle andere Fox zenders 
worden opgezegd. 

De dames hebben aangegeven vanaf volgend seizoen ook op zaterdag te willen spelen. 

Het punt komt in de volgende vergadering terug. 

 In 2020 wordt op veld 1 het kunstgrasveld vervangen (nieuwe mat), dit zal naar verwachting 
gebeuren aan het einde van het seizoen. De COTO heeft daarover overleg met de gemeente. De 
gemeente is op dit moment bezig met de aanbesteding. Na de aanbesteding wordt de definitieve 
planning voor de vervanging in overleg met gemeente en de geselecteerde aannemer 
vastgesteld. 

 Ook moet de verlichting op de velden geheel of gedeeltelijk worden vervangen. Hierbij wordt ook 
gekeken naar de mogelijkheden om LED-verlichting aan te brengen. De voorbereidingen om 
daarover een besluit te nemen zijn in volle gang. 

 De COTO zal in overleg gaan met de gemeente en Spartain-Fit / Schipper Bootcamp over de 
afspraken en voorwaarden voor het gebruik van een gedeelte van het complex Bernardus door 
Spartain-Fit / Schipper Bootcamp. Wordt vervolgd. 

Remko van der Werff heeft een sleutelplan voor een groot deel het complex opgesteld. Aan het 
einde van het seizoen zullen cilinders en sleutels worden vervangen. Remko zal ook het beheer 
van het sleutelplan op zich nemen. De afgifte c.q. het gebruik van de uit te geven sleutels zal 
geregistreerd gaan worden. 

 Op 18 april is de medewerkersavond gepland. 

De jeugd: 

In het bestuur is het ingediende jeugdbeleid behandeld 
Naast het verwoorden van een missie zijn er doelstellingen en kernwaarden bepaald. 

Het vormgeven van jeugdbeleid met als uitgangspunt dat kwaliteit, prestatie, plezier en 
niveauverbetering onlosmakelijk verbonden zijn met het bezitten en in stand houden van een 
gezonde jeugdafdeling bij onze vereniging. 

het bieden van ontwikkelingsmogelijkheden aan trainers en leiders, want zij vormen de schakel in 
de ontwikkeling van de spelers. 

 
Van de bestuurstafel oktober/november 2019 

Spreekuur bestuur oktober. 



Arno de Groot heeft zich aangemeld voor de inloop bij het bestuur. 

-       Arno informeert wat de stand van zaken is rondom het duurzaamheidsrapport. Het bestuur 
meldt dat vanwege capaciteitsproblemen dit werk is blijven liggen. Een van de vragen die is 
blijven liggen betreft de verlichting. Op korte termijn zal het bestuur de mogelijkheden van 
vervanging bespreken. 

-       Er zijn klachten over het roken op de tribune. We hebben daar geen beleid voor vastgesteld. 
Willen we het roken verder ontmoedigen en het roken daar verbieden? Dan moeten we bordjes 
plaatsen en gaan handhaven. Het bestuur komt daarop terug. 

-       De fietsenstalling en de parkeerplaats voor invaliden zitten elkaar in de weg. Arno denkt na 
hoe dat opgelost kan worden. 

-       De reserveringen sluiten niet meer aan op het meerjarig onderhoudsplan. Dit plan zal in de 
financiële commissie worden besproken. Arno zal daarbij uitgenodigd worden. 

  

Uit de vergadering van 8 oktober. 

• Het bestuur ontving een verzoek om coulant om te gaan met spelende B leden die meer dan 7 
wedstrijden spelen. De regel dat B-leden die meer dan 7 wedstrijden spelen, meer contributie 
moeten gaan betalen, is van toepassing. We willen geen uitzondering meer maken. 

• De jeugdcommissie heeft winterjassen besteld en die zijn inmiddels ontvangen en uitgedeeld. 
Alle bestellingen van kleding lopen vanaf heden via Anthony. 

• Bart de Roo, Ton van Rooijen, Erlanda van der Horst en Edwin de Waal hebben zitting 
genomen in de financiële commissie. Dat betekent dat we weer meer in eigen beheer kunnen 
gaan doen. Administratiekantoor Fransen blijft nog wel de loonadministratie voor ons 
uitvoeren.  

  

Spreekuur bestuur november 

Ans v.d. Linden informeert het bestuur over de verbouwingsplannen tot en met de zomer. In die 
periode worden op hoofdlijnen de volgende plannen afgerond: de bestuurskamer opknappen, de 
commissiekamer witten en nieuwe rolgordijnen plaatsen, terrastafels opknappen en nieuwe 
terrasstoelen aanschaffen, schilderwerk kantine binnen en buiten uitvoeren. Tevens worden 
nieuwe barkrukken aangeschaft en zal het plafond in de hal verhoogd worden. In de EHBO-
kamer komt laminaat. Daar wordt pas aan begonnen als de commissiekamer klaar is, zodat de 
selecties niet zonder bespreekkamer komen te zitten. Aan de verbouwing tot nu toe is inmiddels 
circa 15.000 euro uitgegeven. Ans schat de kosten van de activiteiten t/m de zomer op circa 
10.000 euro. 

Verder vraagt Ans om de procedure voor de pot van lief en leed vast te leggen. Dat is nu niet 
altijd duidelijk. Het bestuur is het erover eens dat het in principe om standaard cadeaus gaat voor 
zowel junioren als senioren en tegenstanders. De aanleiding voor een cadeau moet gerelateerd 
zijn aan het voetbal. De procedure zal verder worden uitgewerkt en op papier komen. 

Uit de vergadering van 12 november. 

• In de komende maanden zal bekeken worden of de Dames op zaterdag  gaan voetballen. 
Daartoe vindt eerst overleg plaats met de speelsters. 

• Er is een concept beleidsplan voor de WTC opgesteld, dat in de vergadering is toegelicht. In 
de volgende vergadering zal daarover besloten worden. 

• Na de Algemene Ledenvergadering hebben zich verschillende leden gemeld om functies te 
gaan uitvoeren binnen de club. Edwin Roelandse heeft zich aangemeld om  voorzitter van de 
jeugdcommissie te worden. Monique Hoekstra wil als vertegenwoordiger van de pr-commissie 
in het bestuur plaatsnemen. Bas van der Zon wordt vertegenwoordiger in het bestuur van de 
COTO en John van der Haas als vertegenwoordiger in het bestuur van de Kantinecommissie. 



Dat is grote klasse en het bestuur is daar heel blij mee. Nu John de kantinecommissie gaat 
doen, schuift Norbert door naar de WTC. 

• De trainer is ontslagen. Sibe Schellingerhout en Rob Valk schuiven voor de rest van het 
seizoen door. We moeten nog wel op zoek naar een trainer met de vereiste papieren. 

• De lampen op het eerste veld zijn aan vervanging toe. We hebben twee offertes ontvangen. 
De opties en de verschillende kostenplaatjes, komen in de volgende vergadering weer aan de 
orde. 

 


