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VERSLAG Algemene Leden vergadering   28 augustus 2020 

 

1. Opening door Ralf Buiter (voorzitter). Welkom! 
Speciaal welkom aan de ereleden Pieter Cruiming en Fokko van der Veen 
 
Aanwezig: Sander Broekema, Stephan de Vries, Jakob Ypma, Johan Mulder, Jos de Vries, 
Fokko van der Veen, Auke van der Vlugt, Didier de Moor, Piet van Til, Koert Biermann, 
Gerard de Wit, David Verweij, Alied Schuiringa, Mark Pomper, Janne Brink-van der Vlugt, 
Johannnes Kalfsbeek, Gert Heuker, Jaring van der Zee, Marcel van der Veen, 
Pieter Cruiming, Geert-Martijn Buijs, Johan Pitstra, Doeke Reitsema, Freddy Bollegraaf. 
 
Met kennisgeving afwezig: Mindert Terpstra, Ronja de Boer, Henk Schievink, 
Tom Boezerooy en Laila Boezerooy 

2. Vaststellen agenda 

3. Mededelingen: geen 

4. Vaststelling van de notulen; gedaan zonder opmerkingen 

5. Vaststelling jaarverslag; gedaan zonder opmerkingen 

6. Problematiek kantinebezetting 
Ralf zet de problematiek van de bezetting van ons clubhuis uiteen. De vorige commissie is 
gestopt, ook Tea doet een stap terug. Het voorstel van het bestuur is om elke senior-lid, 
inclusief de JO19 te ‘verplichten’ tot het draaien van een bardienst. De vergadering geeft 
hiervoor akkoord. Van belang is in de eerste plaats extra ‘handjes’, niet alleen voor de bar 
maar ook voor de keuken. Bovendien is het zaak de papieren op orde te krijgen, meer 
mensen met een SHV-diploma, en iedere medewerker een IVA-certificaat. 

7. Financiën 
Floris doet verslag. Een bijzonder jaar vanwege Corona. Onder aan de streep wel een 
plusjaar (€8.000). De opbrengsten vanuit de kantine waren fors lager, maar dit is groten- 
deels gecompenseerd door de ondersteuning overheid en focus op de kosten. Op de 
inkoop minder kantinekosten en uit onderzoek blijkt dat Heineken en Actifood het meest 
voordelig zijn. Verkoopprijzen zijn verhoogd. Plussen mede door eenmalige baten zoals 
boeking verloting, verhuur kantine en kunstgrasveld. Hogere afschrijvingen om te reserve
ren voor grootonderhoud. Balans prima met 0-vorderingen! Als ideale buffer wordt aange
geven een saldo op rekening van €50.000. De kascommissie (Piet van Til en 
Johannes Kalfsbeek stellen de vergadering het bestuur decharge te verlenen; dat gebeurt! 
Auke van der Vlugt treedt toe tot de kascommissie (Piet van Til was aftredend). 
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De begroting voor 2020/2021 wordt omgeven door onzekerheden. Kantineopbrengsten 
een stuk lager, inkoop ook. Personeelslasten hoger door toepassen van correcte belasting
(trainers verdienen niet meer). Naar schatting een verlies van €3.500. Verder doet Floris   
 
het voorstel om de contributie voor het seizoen 2021/2022 opnieuw te laten indexeren 
met de inflatieverwachting van 1,5%. De vergadering gaat akkoord. 
 
INTERMEZZO interview Johan Pitstra en Freddy Bollegraaf 
De eigentijdse interviewer Koert Biermann legde beide trainer het vuur na aan de 
schenen en probeerde hen scherpe uitspraken te ontlokken: zeer geslaagd! 

8. Sportpark en IKC 
Andries zette uiteen het proces van overleg tussen de gemeente en onze club. 
Evenemententerrein wordt het nieuwe trainingsveld en het oude trainingsveld naast de 
sporthal wordt een nieuw kunstgrasveld. 

9. RONDVRAAG 
- Janneke Brink uit haar zorgen over de oudere jeugd die de overstap maakt naar de senio
ren. Deze moeten en kunnen beter begeleid worden gezien de ervaringen van het afgelop
en seizoen. Bestuur neemt zich dit ter harte. 
 

10. EINDE 

 
 


