
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. 

 


