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Notulen van de Algemene Ledenvergadering
van Korfbalvereniging Rood-Wit te Wezep,
gehouden op maandag 21 maart 2016 in 't Brinkhonk.

1. Opening
1.1 De voorzitter, Wim Jansen, opent de vergadering en heet de aanwezigen van harte welkom.

De presentielijst vermeldt 55 stemgerechtigde leden die samen 64 stemmen kunnen
uitbrengen en dat is voldoende voor rechtsgeldige besluitvorming. Van een aantal leden is
bericht van verhindering ontvangen (zie onderaan).

1.2 De agenda wordt ongewijzigd vastgesteld.
1.3 Op de notulen van de ALV van 16 maart 2015 die op de website waren gepubliceerd, zijn

geen reacties binnen gekomen, zodat deze zijn vastgesteld in de bestuursvergadering van
17 juni 2015 en zijn getekend door de voorzitter en de secretaris.

2. Van het bestuur
2.1 Bestuursverkiezing: Statutair aftredend: Wim Jansen en Marca Pruik. Beiden stellen zich

herkiesbaar. De vergadering gaat akkoord en beiden worden herbenoemd voor de komende 3
jaar.

2.2 Stand van zaken m.b.t. eventuele verhuizing van De Brink naar de ET-locatie:
 In de ALV van 2014 gaven de leden toestemming om plannen te ontwikkelen voor het

aanleggen van kunstgrasvelden op De Brink. Die plannen zijn gemaakt en ingediend bij de
gemeente. De gemeente gaf vervolgens aan, dat deze plannen vanwege de verwachte
licht- en geluidshinder niet gerealiseerd kunnen worden.

 Wel wil de gemeente meedenken om een oplossing te vinden zodat Rood-Wit toch op
kunstgras kan spelen. Die oplossing zou kunnen zijn, dat wij verhuizen naar de ET-locatie.

 In afwachting van besluitvorming hierover was de laatste jaren het veldonderhoud tot een
minimum beperkt. Inmiddels was het veld hoognodig aan groot onderhoud toe en de
gemeente was bereid om een financiële bijdrage te leveren voor (iets minder) groot
onderhoud om het veld de volgende 2 tot 3 jaar bespeelbaar te houden. In die 3 jaar moet
er dan een besluit worden genomen over al of niet verhuizen.

 Afgelopen jaar is dit veldonderhoud uitgevoerd. Er is een nieuwe toplaag op gekomen op
kosten van de gemeente. Ondertussen is ook het subsidiebeleid veranderd. Voorheen
bekostigde de gemeente het groot onderhoud van de accommodatie. Nu krijgen we per
jaar iets meer subsidie dan voorheen, maar daar moeten wij dan zelf het onderhoud van
bekostigen. Voor alsnog zullen wij moeten sparen om op termijn het onderhoud te kunnen
blijven uitvoeren.

 Op het gebied van verhuizing is het afgelopen jaar eigenlijk niets gebeurd. Net afgelopen
week kregen we bericht van de gemeente dat een plan is opgesteld voor een
haalbaarheidsonderzoek dat in september klaar moet zijn. Rood-Wit zal in dit onderzoek
meedoen en wij hebben al een aantal voor ons belangrijke zaken op een rijtje staan: 1.
Kunstgras. 2. Een kantine gelijkwaardig aan die we nu hebben. 3. Exploitatie van de
sporthal. 4. Huisvestingslasten even laag als nu. En nu is het dus weer wachten op actie
van de gemeente.

 Opmerkingen van de vergadering:
- Chantal Sellies: Bij verhuizing naar de ET-hal moet gezorgd worden voor een betere

vloer. Antwoord: Gemeente is van plan dit jaar een nieuwe vloer te laten leggen.
- Harry Nagel: Komt er een extra ALV als er concrete plannen zijn? Antwoord: Ja, er

worden door het bestuur hierover geen besluiten genomen buiten de ALV om.
- Manfred Krooneman: Als de verhuizing niet doorgaat, wat gaat er dan over 3 jaar

gebeuren? Antwoord: Daar denken we de komende tijd over na.
- Henk Poorta: De gemeente financiert het groot onderhoud niet meer, maar heeft wel
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ons hek beschadigd bij kapwerkzaamheden. Er is hierover al overleg geweest met de
gemeente. Antwoord: Wat kapot is, moet gerepareerd worden, maar we gaan uiteraard
nu niet de hele afrastering vernieuwen.

- Herman Krooneman: Er is nog van alles in ontwikkeling bij de ET-locatie. Het is nog
niet bekend wie wat gaat kopen en aanpassen aan eigen wensen (parkeerterrein, veld,
hekwerk, enz.). Antwoord: We zullen al dit soort zaken wel te bespreken krijgen in het
overleg over verhuizing.

- Peter van der Plas: Is exploitatie van de kantine van de sporthal wel haalbaar?
Antwoord: Ook dat is een punt van aandacht en zal zeker besproken worden.

2.3 Nieuwe trainer: De TC heeft een nieuwe trainer gevonden: Jacky de Vries. Binnenkort zal het
contract worden ondertekend.

2.4 Sponsoren: Rood-Wit heeft dringend behoefte aan nieuwe sponsoren. Het bestuur roept de
leden op om op zoek te gaan binnen de eigen netwerken om sponsoren te vinden. De
sponsorcommissie verschaft graag inlichtingen.
Opmerking van de vergadering:

- Harold Nagel: Kan het tweede team ook worden ondergebracht bij de hoofdsponsor?
Nu moeten de spelers telkens elkaars teamkleding gebruiken, omdat er niet voldoende
gesponsorde kleding is voor de hele selectie. Antwoord: Er zal worden overlegd met
BBG of zij daar mogelijkheden voor hebben.

2.5 Vrijwilligerscoördinator: Er is een vacature voor vrijwiligerscoördinator. Wie belangstelling heeft
voor deze taak, wordt gevraagd zich nu of op korte termijn te melden bij het bestuur. De taak
mag ook door 2 of meer personen samen worden uitgevoerd.

3. Financiën
3.1 Verslag kascontrolecommissie: Peter van der Plas en Harry Nagel hebben de controle

uitgevoerd en melden dat alles in orde is bevonden. De vergadering dechargeert het bestuur
m.b.t de financiële zaken van 2015.

3.2 Benoeming nieuwe kascontrolecommissie: Harry Nagel (voorzitter, 2e keer), Evert van de
Poll (1e keer), Barbara Toebast (reserve).

3.3 Jaarrekening 2015:
 De jaarrekening vertoont een overschot van €1035, wat wordt toegevoegd aan de

algemene reserve, tenzij de vergadering daarover andere ideeën heeft.
 Er is ongeveer €600 over van de twee laatst georganiseerde kampen. Het is de bedoeling

dat de opbrengsten en uitgaven van een kamp ongeveer gelijk zijn. Er hoeft geen winst te
worden gemaakt. Het nu onstane bedrag zal met het volgende kamp worden verrekend.

 De opbrengst van de gehouden acties is besteed aan: geluidsinstallatie voor binnen en
buiten, blenders in de kantinelampen, vaatwasser, aanpassingen in de kantine ter
verkrijging van een horecavergunning en een multikorf. We zijn nu aan het sparen voor
kantinemeubilair en denken daar €6000 voor nodig te hebben.

 Opmerkingen van de vergadering:
- Harold Nagel: Kunnen er van de €1035 misschien trainingspakken worden gekocht

voor de selectie? Eric Schoonhoven: En dan ook trainingspakken voor de E-tjes en
de F-jes en alle andere teams? Antwoord: Bestuur adviseert om dit nu niet te doen.

- Harold Nagel: Kan er dan nieuw materiaal worden gekocht (ballen en palen?).
Antwoord: Er is momenteel voldoende goed materiaal. Mochten de trainers toch iets
te kort komen of raakt het materiaal beschadigd, dan kan dat worden gemeld en in
de meeste gevallen zullen verzoeken voor nieuw materiaal worden gehonoreerd.

- José van der Plas (en anderen): Is €6000 niet erg veel voor meubilair? En: is het
verstandig om nu meubilair te kopen, als je niet weet of je gaat verhuizen? Harold
Nagel: Kan offerte maken voor lager bedrag. Antwoord: Het bestuur heeft nog geen
definitief besluit genomen en zal de opmerkingen uit de vergadering ter harte nemen.
Harold wordt verzocht een offerte te maken.
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 Afronding van de bespreking: Het overschot gaat naar de algemene reserve en de
jaarrekening wordt vastgesteld.

3.4 Begroting 2016:
 De begroting is sluitend. Er staan geen grote investeringen op stapel.
 De nieuwe trainer is iets duurder dan gepland, maar de selectie heeft ideeën om

gezamenlijk jaarlijks circa €1000 binnen te brengen om de trainer te bekostigen.
 De vergadering gaat akkoord met de voorgestelde begroting.

3.5 Vaststelling contributie 2016: Er ligt een beleidsafspraak om jaarlijks de contributie met 4% te
verhogen: 2% als inflatiecorrectie en 2% voor  vermogensgroei. De laatste jaren was alleen de
2% voor de inflatie nodig. Het bestuur stelt voor de contributie ook dit jaar met slechts 2% te
verhogen, gezien onze gezonde financiële situatie. De vergadering gaat akkoord. De
contributieverhoging gaat in per 1-7-2016.

4. Ledenzaken
 Klaas Visser en Ria Fijn zijn onlangs afgetreden als kantinecommissie. Zij krijgen een

attentie als dank voor hun jarenlange inzet voor de vereniging.
 De nieuwe kantinecommissie wordt voorgesteld: Peter van der Plas, Jacqueline Uitslag,

Diane van Olst.
 Christel Vos krijgt een vermelding op de ‘plaquette van verdienste’ voor de vele tijd en

energie die zij in Rood-Wit stopt.
 6 leden krijgen een medaille omdat zij 10 jaar lid zijn van Rood-Wit: Rianne Bosch, Niek

Eghuizen, Eva Kwakkel, Michiel de Groot, Barbara Pruik en Renate Krooneman.
 Er wordt nog meegedeeld dat het KNKV per 1 januari 2017 de peildatum (leeftijdsindeling

voor teams) verschuift van 1 oktober naar 1 januari om in de pas te komen met
internationale korfbalafspraken. Spelers die in oktober, november en december verjaren,
kunnen dus opeens 2 jaar ‘stijgen’. De TC gaat komend seizoen al rekening houden met die
verandering, waardoor sommige kinderen dus een wat grotere sprong maken dan normaal.

5. Rondvraag
 Namens de leden bedankt Harry Nagel het bestuur voor het werk dat het afgelopen jaar

weer is gedaan en voor de goede financiële resultaten. De vergadering reageert met
applaus.

6. Sluiting
De voorzitter bedankt iedereen voor zijn/haar komst en sluit vervolgens de vergadering.

Datum: ...................... Voorzitter................................................Secretaris............................

Afmeldingen ALV 2016
Jeroen Neijmeijer Lyda van Renselaar
Daniëlle Colijn Iris ten Hove
Rik Groeneveld Mirthe van Oene
Eva Kwakkel Lisette van 't Hul
Esther van 't Hul Christel Blok
Laura van Beesten Carissa Nagel
Barbara Toebast Levi Gringhuis


