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NOTULEN ALGEMENE LEDENVERGADERING VV WIJTHMEN 
DONDERDAG 26 september 2019 
AANVANG 21.00 UUR IN DE ELSHOF 
 
1. Opening en vaststelling agenda 
Robert Hülsmann opent de vergadering en heet iedereen welkom. 
Er wordt een minuut stil gestaan bij de mensen die ons zijn ontvallen. 
De agenda wordt vastgesteld zonder aanvullingen of wijzigingen. 
 
2. Mededelingen en terugblik voorzitter 
Er zijn 13 afmeldingen en 51 aanwezigen, inclusief de bestuursleden. 
De bar is tijdens de vergadering gesloten. 
 
Robert start met de negatieve reactie van een lid op de vraag om vrijwilligerswerk te 
doen, in dit geval het fluiten van wedstrijden. Hij stelt dat gelukkig niet ieder lid er zo 
over denkt, want de vereniging valt of staat met de vrijwilligers. Vrijwilligerswerk wordt 
in agendapunt 6 verder besproken. 
Robert benoemt het 50-jarig jubileum dat we samen gevierd hebben en bedankt de 
organisatie en de vrijwilligers voor hun inzet om dit succesvol mogelijk te maken. 
Ook is PEC Zwolle weer te gast geweest in de voorbereiding. Dit straalt positief af op 
onze vereniging. 
 
3. Notulen algemene ledenvergadering 26 september 2019 
De notulen zijn per mail aan de leden verstuurd. De notulen zijn per bladzijde 
doorgenomen en akkoord bevonden. 
 
4. Sportief terugblik seizoen 2018-2019 
Erik Schonewille doet verslag van het afgelopen seizoen van de jeugd en benoemt de 
hoogtepunten zoals de kampioenschappen en het jeugdkamp. Verder benoemt hij het 
afscheid van Marie Louise Mulder als secretaris van de jeugdcommissie en de vervanging 
door Jorry Veldhuis. Marcel Poppe loopt de seniorenteams Wijthmen 1, JCHW VR1 en VR2 
langs. Vooral bij de vrouwen zijn er behoorlijke veranderingen geweest, zoals de 
samenwerking met Hoonhorst en het spelen van 7x7 door VR2, ons voormalige Wijthmen 
VR1. Van Wijthmen 3  en 45+ is helaas geen terugblik ontvangen. Jorry Veldhuis doet 
tenslotte een gekleurd verslag van de beslommeringen van Wijthmen 2. 
 
5. Financieel terugblik: jaarverslag 2018-2019 
Voor transparantie binnen de vereniging geeft Thamara de Ruiter zoveel mogelijk uitleg 
over hoe de cijfers van het afgelopen seizoen tot stand zijn gekomen. Zij leidt de leden 
vervolgens door en langs de balans en de winst- en verliesrekening van 2018-2019 en de 
begroting voor 2019-2020. Tenslotte beantwoordt zij deskundig de vragen over de 
reservering voor het kunstgrasveld, contributieverhoging, de opbrengsten i.v.m. PEC 
Zwolle en de begroting voor komend/lopend seizoen.  
• Sponsorcommissie 
Na een jarenlange inzet in de sponsorcommissie hebben Jos Nijboer, Henry Teusink, 
Alfred Meiberg en Menno van Gurp hun taken overgedragen. Het bestuur dankt hen hier 
hartelijk voor. 
Het bestuur denkt goede opvolgers te hebben gevonden in Chiel Bos, Rens van Gurp en 
Raymond Hooiveld. 
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• Club van 50 
Max Beernink en Nick van Gurp zetten zich al een aantal jaar in om de Club van 50 te 
vergroten en de inkomsten hiervan te innen. Het bestuur dankt hen hier hartelijk voor. 
Om hen te ondersteunen wordt vanaf heden zoveel mogelijk via incassoformulieren 
geregeld.  
 
• Kascommissie 
De kascommissie, bestaande uit Mark Schonewille en Chiel Bos, hebben verslag 
uitgebracht en stellen aan de ledenvergadering voor om het bestuur voor het gevoerde 
financiële beleid decharge te verlenen. De ALV gaat hiermee akkoord. 
Vanwege zijn nieuwe functie bij de sponsorcommissie verzoekt Chiel om al na 1 jaar al 
uit de kascommissie te treden. Mark is bereid om nog een jaar in de kascommissie te 
blijven. Rob Beltman stelt zich beschikbaar voor de kascommissie. De ALV stemt hiermee 
in. 
De uitgebreide toelichting wordt zeer gewaardeerd door de leden. 
 
6. Vrijwilligers 
In de terugblik heeft Robert het al benoemd: vrijwilligers. VV Wijthmen is een vereniging 
die draait op de inzet van vele vrijwilligers. Steeds meer taken moeten worden ingevuld, 
de vereniging kan dus niet bestaan zonder vrijwilligers. Gelukkig hebben we al veel 
actieve vrijwilligers, maar sommige taken kunnen nog steeds moeilijk worden ingevuld. 
Daarom vragen we iedereen vanaf 18 om het talentenformulier in te vullen. 
Vanuit de leden worden diverse opmerkingen en suggesties geopperd, zoals het afkopen 
voor een x-bedrag, teams die al gezamenlijk een taak uitvoeren enzovoorts.  
Over het indelen van scheidsrechters ontstaat een levendige discussie. Marcel Poppe stelt 
dat de ledenvergadering enkele jaren heeft ingestemd om leden in te delen. Gesteld 
wordt dat sommigen de regels onvoldoende kennen om te kunnen fluiten en het 
ontbreekt aan begeleiding hierbij. Het idee van een scheidsrechters’commissie’ wordt 
genoemd. 
Willemien Poppe geeft aan dat de secretarissen van de stichting en de verenigingen 
samen werken aan het breder invullen van vrijwilligerstaken, omdat we allemaal in 
dezelfde vijver vissen. 
Robert stelt dat we de ingevulde formulieren zullen bekijken om in ieder geval een basis 
te hebben waaruit het bestuur kan putten. Zo kunnen de taken binnen vereniging en 
misschien ook breder worden ingevuld. 
 
7. Afscheid functionarissen 
Afgelopen seizoen is er afscheid genomen van meerdere functionarissen.  
Zoals eerder al genoemd Marie Louise vanuit de jeugdcommissie en Jos, Henry, Alfred en 
Menno vanuit de sponsorcommissie. Ook is Tilly gestopt als gastvrouw op de 
wedstrijddagen van Wijthmen 1. Robert dankt hen namens de vereniging voor hun 
jarenlange inzet. Omdat zij niet aanwezig zal een kleine attentie thuis worden bezorgd. 
Wel aanwezig zijn Willemien en Jeroen Poppe. Zij hebben samen afgelopen seizoen het 
leiderschap van JO17-2 op zich genomen. Robert dankt hen daarvoor en overhandigt een 
mooie bos bloemen en een waardebon. 
 
8. Rondvraag 
Gerard Reins doet een aanbeveling om kluisjes in de kleedkamers te plaatsen. Het 
bestuur neemt deze aanbeveling mee. 
Jorry Veldhuis doet een aanbeveling om tijdens de minuut stilte een foto’s te laten zien. 
Ook deze aanbeveling wordt meegenomen.  
 
9. Sluiting 
Robert sluit de vergadering onder dankzegging voor de aanwezigheid en de inbreng. 
Iedereen wordt uitgenodigd om een drankje te nuttigen. 
 
 


