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Notulen van de Algemene Ledenvergadering 
van Korfbalvereniging Rood-Wit te Wezep, 
gehouden op maandag 27 maart 2017 in 't Brinkhonk. 

 
 
1. Opening 

1.1 De voorzitter, Wim Jansen, opent de vergadering en heet de aanwezigen van harte welkom. 
De presentielijst vermeldt voldoende stemgerechtigde leden voor rechtsgeldige 
besluitvorming. Van 14 leden is bericht van verhindering ontvangen (zie onderaan). 

1.2 De agenda wordt ongewijzigd vastgesteld. 
1.3 Op de notulen van de ALV van 21 maart 2016 die op de website waren gepubliceerd, zijn 

geen reacties binnen gekomen, zodat deze zijn vastgesteld in de bestuursvergadering van 4 
juli 2016 en zijn getekend door de voorzitter en de secretaris. 

 
2. Van het bestuur 

2.1 Bestuursverkiezing:  

 Omdat in 2018 drie bestuursleden tegelijk statutair aftredend zouden zijn, is besloten, dat, 
vanwege de continuering binnen het bestuur, dit jaar alvast één van hen, Christel Vos, 
aftreedt. Christel stelt zich niet herkiesbaar en dus is er een bestuursvacature voor PR-
zaken. Bij de agenda voor de ALV was voor deze vacature een oproep en toelichting 
gevoegd, maar voorafgaand aan en tijdens de vergadering hebben zich geen kandidaten 
gemeld. De voorzitter spreekt de wens uit, dat de komende tijd alsnog één of meer 
personen het PR-werk binnen Rood-Wit wil(len) gaan uitvoeren. Met een bon en een 
boeket wordt afscheid genomen van Christel die zich sinds 2010 op vele terreinen voor 
Rood-Wit heeft ingezet (en nog blijft doen, maar dan niet in het bestuur). 

 Ook is in 2018 statutair aftredend de secretaris, Janny van Wijngaarden. Zij stelt zich dan 
niet herkiesbaar. Om een opvolger zich te laten inwerken, was het plan, dat een kandidaat 
alvast vanaf de ALV 2017 in het bestuur zou meedoen en dan in 2018 officieel benoemd 
worden. Er zijn contacten met twee personen en de voorzitter vraagt of er wellicht in de 
vergadering nog iemand is, die belangstelling heeft voor deze functie. Niemand meldt zich.   

2.2 Stand van zaken m.b.t. eventuele verhuizing van De Brink naar de ET-locatie:  

 In de ALV van 2016 gaven de leden het bestuur toestemming om verkennende 
gesprekken aan te gaan met de gemeente over een eventuele verhuizing van de Brink 
naar de ET-locatie. Onder leiding van een extern deskundige (Hans van Egdom) zijn die 
gesprekken er geweest en in december is het eindrapport bij de gemeente ingediend. 

 Tijdens de besprekingen is doorlopend aan de orde geweest dat Rood-Wit in maart 2017 
weer ALV zou hebben en dat dan de leden zouden worden geïnformeerd over de plannen. 
Helaas heeft de gemeente het eindrapport nog steeds niet inhoudelijk behandeld, 
waardoor het bestuur dus ook nog geen concrete plannen aan de leden kan voorleggen. 

 Enkele punten uit het plan: Rood-Wit wordt hoofdgebruiker van de zaal en beheerder van 
het hele complex, terwijl de gemeente zorgt voor de exploitatie, waaronder ook groot 
onderhoud en schoonmaak valt; de infrastructuur moet zodanig worden aangepast, dat de 
ruimtes tussen zaal, kantine en velden niet doorsneden worden door het verkeer en er 
dienen groenvoorzieningen te worden aangelegd; de kantine moet worden uitgebreid en 
minimaal gelijkwaardig zijn aan onze huidige kantine en uiteraard dienen er 
kunstgrasvelden te komen; Rood-Wit zal geen huur betalen voor kantine, zaal en veld. 

 Wij wachten nu op de reactie van de gemeente. Mochten er onwikkelingen zijn, dan zal 
uiteraard weer een ALV bijeen geroepen worden.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

2.3 Overige mededelingen: 

 De Brink is met ingang van dit seizoen een rookvrij-gebied. Er zal slechts op één (wat 

afgelegen) plaats een asbak worden gesitueerd, zodat de eventuele rokers daar hun gang 
kunnen gaan. 

 Zoals afgesproken, is er het afgelopen jaar gespaard voor een nieuwe kantine-inventaris. 
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Dat geld is er nu (€7000), maar we houden het op de spaarrekening tot er duidelijkheid is 
over verhuizen, want er wordt vanuit gegaan, dat wij ook een complete kantine-inventaris 
zullen krijgen bij verhuizing en dan kunnen we de €7000 ergens anders voor gebruiken. 

 Er zijn afspraken gemaakt met Sport-Inn over de aankoop van sportkleding door onze 
leden. Via een webshop en via de winkel is kleding uit te zoeken. Alle leden krijgen ook 
een kortingspas. Binnenkort komt er meer informatie over. 

   
3. Financiën 

3.1 Verslag kascontrolecommissie: Harry Nagel en Evert van de Poll hebben de controle 

uitgevoerd en melden dat alles in orde is bevonden. Er wordt applaus gevraagd voor 
Raymond Veen die al jaren onze boekhoudig keurig op orde heeft en houdt. De vergadering 
dechargeert het bestuur m.b.t de financiële zaken van 2016. 

3.2 Benoeming nieuwe kascontrolecommissie: Barbara Toebast (voorzitter, voor 1 jaar), Jorrit 

Ramaker (voor 2 jaar), Gert Dood (reserve). 
3.3 Jaarrekening 2016:  De jaarrekening vertoont een overschot van circa €4000, mede dankzij de 

ledengroei van het afgelopen jaar. Het bestuur stelt voor om dit bedrag, met wat de komende 
pepermunt-actie van de FAC oplevert, te bestemmen voor de aanschaf van trainingspakken 
voor al onze spelende leden en de trainers. De vergadering gaat akkoord. Er zijn al contacten 
met Hummel, die de pakken gaat leveren en ons de komende 4 jaar ruim €1000 sponsorgeld 
per jaar levert. Dat geld sparen we dan op voor vervangende pakken, als de huidige zijn 
afgeschreven.  

3.4 Begroting 2017: De begroting is voorzichtig én sluitend. Er staan geen grote investeringen 
op stapel, aangezien we niet weten of we zullen verhuizen of op de Brink blijven. De selectie 
heeft ook dit seizoen weer een inspanningsverplichting om €1000 bij elkaar te brengen voor 
bekostiging van hun trainer. Na het succes van vorig jaar, zal ook dit jaar (in juni) worden 
meegedaan aan Wezeps Waanzinnige Woensdag, waar naar verwachting een groot deel 
van dit bedrag binnengehaald zal kunnen worden. De vergadering gaat akkoord met de 
voorgestelde begroting. 

3.5 Vaststelling contributie 2017: Het bestuur stelt voor de contributie dit jaar gelijk te houden aan 

vorig jaar, gezien onze gezonde financiële situatie. De vergadering gaat akkoord. Het nieuwe 
contributiejaar gaat in op 1-7-2017. 

 
4/5 Ledenzaken  

 De plaquette is dit jaar voor de familie Krooneman. Om ook Ria ter vergadering te krijgen, 
was als agendapunt 5: Evaluatie Pietenhuis opgevoerd. De tekst van de plaquette:  

  Herman, Ria, Sabine en Renate Krooneman, alle vier, 
  geven hun krachten aan de club met veel plezier. 
  Fluiten, coachen, pietenhuis en nog veel meer: 
  de Kroonemannen zie je elke keer. 

 2 leden worden met een boeket gehuldigd vanwege hun 35-jarig lidmaatschap van Rood-
Wit: Henk Poorta en Piet Krol. 

 10 leden krijgen een medaille omdat zij 10 jaar lid zijn van Rood-Wit: Thimo Hoogland, 
Wilbert van Renselaar, Carole van Loo, Alec vd Essenburgh, Noa vd Bosch, Jiska van 
Boven, Bram den Hollander, Michael Mook, Christel Blok en Corine André. 

 
6. Rondvraag 

 Namens de leden bedankt Harry Nagel het bestuur voor het werk dat het afgelopen jaar 
weer is gedaan en wenst hen ook weer succes voor het komende jaar. De vergadering 
reageert met applaus. 

 
7. Sluiting 

De voorzitter bedankt iedereen voor zijn/haar komst en sluit vervolgens de vergadering. 
 
 
Datum: ...................... Voorzitter................................................Secretaris............................ 
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Afmeldingen ALV 2017 

Alex Neijmeijer Carole van Loo 

Daniëlle Colijn Iris ten Hove 

Peter Neijmeijer Mirthe van Oene 

Marijke Drolenga Lisette van 't Hul 

Esther van ’t Hul Sandra Kingma 

Laura van Beesten Bertil vd Heide 

Michiel de Groot Pepijn Smit 

 


