
 
Notulen ledenvergadering 3 oktober 2014  

 
Aanwezig:  27 leden (incl. bestuur) 
Afwezig m.k : Geen 

  
 
1. Opening 

De voorzitter opent om 20.00 de vergadering en heet iedereen welkom.  
 

2. Aanvulling op de agenda 
- Ingekomen schrijven Karst Boer 
- Situatie van doeltjes vast aan hekken 
- Aandacht aan scheidsrechterscommissie 
- Veldbeheer 

 
3. Mededelingen en notulen 

Er hebben zich geen tegenkandidaten aangemeld voor een vrij te vallen functie. Er zijn geen 
afmeldingen binnen gekomen voor deze vergadering. 
Notulen staat dubbel op de agenda, zie punt 5. 

 
4. Jubilea 

Roelof Zuidberg en Tinus Boelens zijn beiden 60 jaar lid van de vereniging. Hun betekenis voor 
de club wordt door de voorzitter dankbaar gememoreerd. Tevens krijgen beide heren een 
herinnering en bloemen uitgereikt. 
Wim Biemold is 25 jaar lid. De voorzitter spreekt tevens aan hem dank uit voor zijn inzet binnen 
de club. Aan Wim worden de bijbehorende insignes uitgereikt. 

 
5. Notulen vorige vergadering 

De notulen van de Algemene Leden Vergadering d.d. 4 november 2013 worden ongewijzigd 
vastgesteld met dankzegging aan de secretaris. 

  
6. Jaarverslag 1juli 2013 – 30 juni 2014 (algemeen,  jeugd, senioren en technische cie)  

De voorzitter loopt puntsgewijs alle paragrafen door. De vertegenwoordigers van de afdelingen 
lichten hun deel kort mondeling toe. 
De vacatures in de Seniorencommissie zijn een aandachtspunt. Het beleidsplan dient nog door 
het HB te worden vastgesteld. Daarnaast is de Sponsorcommissie niet actief wegens gebrek 
aan vrijwilligers. 
De voorzitter dankt Ben van Duijvenvoorde voor zijn inzet als projectleider van de renovatie van 
de toiletgroep. 
Zowel inhoudelijk als tekstueel worden geen wijzigingen aangebracht. Het jaarverslag wordt 
ongewijzigd vastgesteld waarmee de vergadering goedkeuring geeft aan het gevoerde beleid in 
het afgelopen jaar.. 

  
7. Jaarverslag penningmeester, verslag kascommissie , vaststelling jaarrekening. 

De penningmeester geeft toelichting op het exploitatieoverzicht, hier worden nog enkele vragen 
over gesteld: 
- De post “subsidie” is verdwenen? >> correct, deze is door de gemeente afgeschaft 
- De afdracht naar de KNVB is verhoogd? >> correct, de KNVB breng clubs meer in rekening 
- Er wordt uitvoerig stil gestaan bij de hoogte van de vergoeding van de Technisch 

coördinator en de te leveren prestatie daarvoor. Duidelijk is dat de vergadering hier kritisch 
tegenover staat. De voorzitter geeft uitleg over het gevoerde proces, van aanstelling tot 
heden. De technische commissie evalueert het functioneren van de TC jaarlijks en stelt 
waar nodig zaken bij. Per jaar wordt bekeken hoe de functie verdere invulling krijgt. 

De kascommissie kon geen fouten in de verantwoording ontdekken en stelt de vergadering 
derhalve voor de penningmeester decharge te verlenen. 
De vergadering verleent de penningmeester decharge. 



  
8. Verkiezing kascommissie 

De leden van de huidige kascommissie waren: Ben van Duijvenvoorde, Jack de Jong en Geert 
ten Brink (reserve). 
De nieuwe leden worden/zijn: Jack de Jong, Geert ten Brink en Roelof Oldenhuizing (reserve). 

  
9. Bestuursverkiezing 

Wim Hoving en Jan Ubels worden herkozen voor 3 jaar. Wim Hoving behoudt zich het recht 
voor om zich tussentijds terug te trekken. 
Roelie Boelens en Henk Zuiderveld leggen beiden na resp. 12 en 14 jaar hun functies neer. De 
voorzitter staat stil bij hun beider inbreng. De voorzitter stelt de vergadering voor om Roelie en 
Henk te bevorderen tot Lid van Verdienste vanwege hun grote activiteit binnen de vereniging. 
Hiertegen bestaan geen bezwaren, aldus geschiede. Beiden ontvangen de bijbehorende 
oorkonde. 
Zoals voorbereid neemt Maurice van Doorn de positie van penningmeester van Henk 
Zuiderveld over. 
De vergadering geeft het bestuur akkoord om de nog openstaande HB vacature naar eigen 
inzicht in te vullen.  

 
10. Plannen voor het seizoen 2014-2015 

- Door toename van het aantal leden en door de komst van het meisjesvoetbal wordt de roep 
om extra kleedkamers luider. Het HB zal het komende jaar zich hard maken voor een 
oplossing. Bij voorkeur vaste bebouwing maar als slechts portacabins mogelijk zijn, doen we 
dat. 

- Kantinecommissie 
Stelt zich aan de vergadering voor (Allia vz, Bernie, Roel, Dientje, Marjan en Dineke). Allen 
hebben een eigen taak. Het begin was even wennen om alles weer op de rit te krijgen. 
Hierbij zijn ook dingetjes minder goed gegaan die intussen snel hersteld zijn. Het verzoek is 
om bij vragen of problemen de genoemde mensen aan te schieten. 

- Technische commissie 
Licht de plannen toe: herziening van het Jeugdplan (2010); verder invullen van de LEO 
leerlijn; organiseren van 2 interne cursussen voor trainers; samenstellen van een 
opleidingsprogramma, creëren van een Beloften competitie (onder 23); meer aandacht voor 
sportverzorging en blessurepreventie. 

- Jeugdcommissie 
De plannen zijn gericht op het behoud van A- en B-jeugd. De jeugdbestuurders en 
jeugdcoördinatoren komen functioneel steeds dichter bij elkaar te staan.  
Het indelingsproces is niet volledig gelukt. De ambitie is het om dat de volgende keer beter 
te doen. 

- Seniorencommissie 
Spant zich in om het beleid te stabiliseren en voldoende mankracht te organiseren het 
beleid uit te voeren. 

- Scheidsrechtercommissie 
Het plan is om op de ingeslagen weg door te gaan. Enige aandachtspunten: de overgang 
van E naar D; week van de scheidsrechter komt er weer aan, pupillen cursus organiseren, 
invulling geven aan het spelregelcertificaat, deelname aan het platform Arbitrage Assen.  

- Veldbeheer 
De doeltjes waren op slot gezet omdat de trainers naar herhaaldelijk verzoek de doeltjes 
niet opruimden. Ook gebeurt het dat na het weekend de cornervlaggen er niet af zijn. De 
gemeente kan dan niet overal bij met het onderhoud. De voorzitter geeft aan de reactie te 
kunnen begrijpen maar wenst geen herhaling hiervan. De oplossing zit in het overleg tussen 
partijen. 

- Sponsorcommissie 
Zolang er geen actieve sponsorcommissie staan de activiteiten op een laag pitje. De 
sponsoren die zich spontaan aanmelden worden wel voorzien. 

- Brief Karst Boer 
De ideeën van Karst Boer zijn goed en inspirerend. De vraag is echter: wie voert ze uit. 
Voor wat betreft de loterij is al een werkgroepje actief. Voor de overige ideeën geeft het HB 



haar medewerking maar wordt in de vergadering niemand bereid gevonden deze op te 
pakken 
  

11. Begroting/exploitatie 2014-2015 
De nieuwe penningmeester neemt de posten op de begroting met de vergadering door. Er zijn 
geen plannen om de begroting/financiën te wijzigen als het gaat om het bevorderen van de 
kwaliteiten van jeugdtrainers.  
De concept begroting wordt zonder wijzigingen door de vergadering vastgesteld. 

 
12. Rondvraag 

- Ballen in sloot bij nieuwe veld, hoe op te lossen? 
De bedoeling is om een laag hekwerk te plaatsen voor afrollende ballen.  

- Wat zijn n.a.v. de verlichting op het hoofdveld de precieze afspraken?. 
E en F jeugd traint op niet-kwetsbare delen van het hoofdveld. Voor wedstrijden wordt het 
veld zoveel mogelijk ontlast. 

- Digitaal scorebord op TV? 
Wordt onderzocht naar mogelijkheden 

- Sjabloon wie doet wat, zou toch gemaakt worden? 
Is correct, is nog een actiepunt binnen het HB. 

 
13. Sluiting 

De voorzitter sluit de vergadering met dankzegging van de aanwezigheid van een ieder. 


