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1 Opening: 
De voorzitter, Michel Guijt, opent de vergadering en heet iedereen welkom. 
Afwezig met kennisgeving zijn Jeroen Janson, Ton Veenhof, Jan luiten en Elly Boerrigter. 
Mogelijk verlaat is Frank den Hartog 
 
2 Mededelingen en ingekomen stukken 
Niet van toepassing 
 
3 Vaststelling verslag van vorige jaarvergadering 
De voorzitter geeft een korte toelichting over een aantal onderwerpen uit het verslag van vorig jaar. 
Er komen van de leden geen opmerkingen op het verslag, waarmee het wordt goedgekeurd. 
 
4 Accommodaties 
Haasbroek: 
Voor de opheffing is met de gemeente Zoeterwoude een opleveringsgesprek geweest ter plaatse. 
Inmiddels is een brief ontvangen van de gemeente Zoeterwoude met een verslag daarvan. 
De gemeente gaat het complex gebruiken als parkeerterrein. Het sportcomplex moet voor 31 
december ontdaan zijn van de eigendommen van Stompwijk ’92, waaronder het clubhuis, 
lichtmasten, zeecontainer, de bushokjes en overige zaken. De leden wordt gevraagd om hulp en 
ideeën om hier aan te kunnen voldoen. 
Meerhorst 

 Er wordt gewerkt aan het nieuwe entreehok, in overleg met de stichting, gemeente, maar 
vooral ook met de gebruikers. Vanuit de vergadering wordt ontevredenheid gemeld over het 
tijdspad. Het entreehok had er al moeten staan gezien het jaargetijde. De voorzitter, en ook 
de secretaris van de beheerstichting, leggen uit dat er verwarring is geweest over het 
initiatief, maar dat dat nu helder is. Een basisontwerp, met akkoord van beide gebruikers, is 
inmiddels aangeleverd bij de stichting. Met oog voor kwaliteit en qua beeld moet dit 
uitgewerkt en gerealiseerd worden. 

 Bij het handbalveld komt een scorebord te hangen, gesponsord uit de Grote Club Actie 2018. 
Gemeente en stichting bekijken mogelijkheden om de voorzieningen bij ons handbalveld te 
verbeteren. Bijvoorbeeld; in de pauzes is er voor publiek niet voldoende tijd om consumpties 
te halen in de kantine. Kan hier een voorziening voor komen.? 

 Het aflakken van het buitenschilderwerk van kantine en bestuurskamer is één jaar 
doorgeschoven. 

 Meerdere zaken zijn verbeterd, zoals een beschoeiing en een nieuwe speelondergrond bij de 
speeltuin, maar ook de renovatie van veld 2, met nieuwe drainage. 

  
5 Financiële verslagen 
Kascontroles 
De controleresultaten zijn akkoord. 
De vergadering merkt op dat er geen tussentijdse controle is geweest dit jaar en dringt erop aan 
hierin niet te verslappen. De penningmeester geeft aan dat deze opmerking terecht is. 
Financieel verslag 2017-2018 
Het positieve saldo over het afgelopen seizoen is ongeveer zoals dit was begroot. 
De penningmeester geeft een toelichting bij de grote verschillen tussen begroting en het resultaat. 
 



Begroting 2018 – 2019 
De penningmeester merkt bij de nieuwe begroting op dat: 

 De consumptieprijzen in de kantine al een tijdje niet zijn verhoogd 

 We rekening moeten houden met (extra) sloopkosten voor Haasbroek 

 Er een extra uitgave is geweest voor de selectie-presentatiekleding 

 Er weinig rente wordt ontvangen 

 De Grote Clubactie 2018 verbeteringen rondom het handbalveld gaat bekostigen 

 Er mogelijk een nieuwe activiteiten-tent nodig is 
Vragen uit de vergadering zijn: 

- Graag verduidelijking van de cijfers (integriteit) betreffende kantineverkopen. De 
penningmeester gaat dit volgend jaar inzichtelijker maken. 

- Is er rekening gehouden met de sloopkosten op Haasbroek? De penningmeester streeft 
ernaar dit kostenneutraal te kunnen doen met hulp van leden en plaatselijke ondernemers. 

Verkiezing nieuwe kascommissie 
Peter Bol en Mandy Bartels voor de binnensport 
Theo van den Bosch met Lenie Zuidgeest voor de handbal 
Verder komen er in de vergadering geen aanmeldingen voor de overige kascommissies. Er wordt 
dringend verzocht om de kascommissieleden ook eens elders uit de vereniging te werven en niet 
steeds uit de mensen die wél bij de vergadering komen. Terecht punt, de voorzitter voetbal gaat de 
nog ontbrekende kascommissieleden uit de selectie van de voetbal vragen. 
 
6 Omni-zaken 
De voorzitter geeft eerst het woord aan de secretaris van de beheerstichting, die meldt dat; 

 het entreehok hopelijk nog dit jaar gerealiseerd wordt. 

 het 2e voetbalveld is gerenoveerd, waarbij de oplevering wat langer duurde door de 
aanhoudende droogte. 

 de beplanting bij de woningen van de Dotterbloem aangepast wordt door de gemeente, 
inclusief looppaden om makkelijker ballen te kunnen zoeken. 

 het kunstgras voor het pupillenveld wordt aangevraagd, waarvoor Stompwijk ’92 opnieuw en 
uitgebreidere gegevens moet aanleveren. 

 het jeu de boule-veld door Stompwijk ’92 beter onderhouden en schoongehouden moet 
worden. 

 De gemeente Leidschendam-Voorburg onder voorwaarden toestemming geeft voor de 
gewenste opslag bij het handbalveld. Die mag tussen de sloot en het handbalveld gemaakt 
worden, waarvoor eerst een plan moet worden uitgewerkt. 

De voorzitter meldt verder dat binnen de sportafdelingen; 

 er club-breed een afname is van circa 25 leden, maar dat er ondertussen ook alweer nieuwe 
leden aangemeld worden. 

 de binnensport zich voor de judo heeft aangesloten bij de judobond, een succesvolle 
jeugdactiviteit bij een jumpcentrum heeft gehad, dat Total Loss intern volleybalkampioen is 
geworden, dat de badminton een ledentekort heeft en dat de gym erg goed gaat met een 
goede en enthousiaste begeleiding! Vanuit de vergadering wordt gemeld dat een aantal 
badmintonners op woensdagochtend wel spelen, maar nog geen lid zijn, waar aandacht voor 
moet zijn (actiepunt voor de ledenadministratie). 

 het dames 1 team van de handbal kampioen is geworden, evenals een aantal jeugdteams. 

 het heren 1 team van de voetbal is gepromoveerd naar de 2e klasse en het heren 2 team zich 
netjes heeft gehandhaafd in de reserve 1e klasse, het damesteam en een aantal jeugdteams 
kampioen zijn geworden en dat er teruggekeken kan worden op een geslaagd “Beter laat dan 
nooit” toernooi. 

De voorzitter meldt verder dat; 

 er 2 nieuwe commissieleden zijn gekomen bij de sponsorcommissie en dat er een nieuwe 
enthousiaste evenementencommissie is gekomen met nieuwe ideeën en evenementen. 

 er gewerkt wordt aan een nieuwe hoofdsponsor voor de gehele vereniging én een 
kledingplan voor de gehele vereniging.  

De voorzitter van de sponsorcommissie meldt aanvullend dat ze ook met veel nieuwe sponsorzaken 
en -ideeën bezig zijn, hoewel nog prematuur, en dat ze ook meer gebruik wil maken van Facebook. 
 
 
 



 
7 Bestuursverkiezing, vacatures en -ontwikkelingen  
Aftredend en (niet)herkiesbaar 
Binnensport:  - voorzitter Martin Bakker aftredend en herkiesbaar, akkoord 
 - bestuurslid volleybal Marcel Bocxe aftredend en herkiesbaar, akkoord 
Handbal: - bestuurslid Cock van Bohemen aftredend en herkiesbaar, akkoord 
Voetbal: - secretaris Frank den Hartog aftredend en niet herkiesbaar (wel a.i.), vacature 
Dagelijks bestuur: - n.v.t. 
Er worden vanuit de vergadering geen kandidaten voordragen voor bestuursfuncties. 
Vacatures en ontwikkelingen bestuursstructuur 
De voorzitter licht de plannen van het hoofdbestuur toe betreffende de gewenste nieuwe 
bestuursinrichting. Het hoofdbestuur krijgt daarbij ondersteuning van een deskundige vrijwilliger. 
Het doel is om tot een open en transparante organisatie te komen met functieomschrijvingen bij alle 
functies. Aandachtspunt is dat al het werk wel moet blijven gebeuren, dus kunnen we niet per sé met 
minder mensen af. 
 
8 Themabesprekingen 
In drie verschillende groepen zijn drie thema’s besproken, de aantekeningen hangen aan dit verslag: 
Wat wordt gemist binnen de vereniging? 
Betere communicatie en een goed en eerlijk vrijwilligersbeleid worden als belangrijkste genoemd. 
Anti rookbeleid 
Het ophangen van een bord waarop een volledig rookverbod wordt aangegeven wordt als handigste 
middel genoemd. Het gewenste effect heeft wellicht wel wat tijd nodig. Een totaal rookverbod op 
het complex heeft binnen de vergadering de grootste voorkeur. Handhaven vooral op basis van 
sociale controle, dus elkaar aanspreken. Het bushokje (rookhok) moet dan weg. 
Ledenbehoud 
Genoemde ideeën hiervoor zijn het aantrekkelijker maken om bij St92 te sporten (weekendvoetbal?), 
professionalisering, de bouw van woningen in Stompwijk, flyeren in omliggende woonplaatsen, het 
blijven organiseren en wellicht uitbreiden van leuke activiteiten. 
 
9 Rondvraag 

 Aandacht wordt gevraagd voor het onnodig frankeren van post welke binnen Stompwijk 
wordt verzonden. Gewoon zelf even rondbrengen kan deze kosten besparen. 

 Graag verbeteren van de bereikbaarheid van de papiercontainers. Opgemerkt wordt dat 
mensen de klep van de papiercontainer niet persé dicht hoeven te doen als ze er niet bij 
kunnen. Waar/wanneer frituurvet ingeleverd kan worden staat regelmatig in de Ketting. 

 
10 Medewerkers en vrijwilligers bij de vereniging 
De penningmeester van de handbal overhandigt Ria Kieft, onder dankzegging voor al haar inzet voor 
de vereniging, een mooie bos bloemen. 
Vrijwilligersbeleid 
De voorzitter en de secretaris voetbal melden dat namens en door het hoofdbestuur aan workshops 
in het kader van vrijwilligersbeleid wordt meegedaan. Een goed vrijwilligersbeleid staat hoog op de 
wensenlijst van het hoofdbestuur. 
 
11 Sluiting 
De voorzitter dankt de aanwezigen en sluit de vergadering. 
 
 
 
 



 
 

 
 

 


