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Concept verslag Algemene LedenVergadering 9 oktober 2018
1. Opening
Opening door voorzitter Alex Stumpf om 20.03 uur.
Er zijn 39 aanwezigen. Deze hebben zich geregistreerd op de presentielijst.
Negen leden hebben zich afgemeld, 8 van hen hebben een ander lid gemachtigd. Op een
tweede lijst is dit geregistreerd.
Bestuurslid Saskia is afwezig.
2. Mededelingen en ingekomen stukken
+ Het bestuur ontving vorige week het bericht dat Bep Pardon overleden is. Zowel zij als
haar man hebben in het verleden veel voor de vereniging betekend.
+ Maarten van der Wacht, oud-voorzitter ligt al geruime in het ziekenhuis. We hopen dat het
spoedig beter met hem gaat.
+ Voor de vacature bestuurslid externe zaken heeft Linda Weeda zich kandidaat gesteld.
Volgens de statuten moet zij door 5 leden gesteund worden. De handtekeningen zijn
aangedragen en daarmee is de kandidaatstelling officieel.
3. Vaststellen agenda ALV d.d. 9 oktober 2018
Het jaarverslag vanuit de lustrumcommissie (agendapunt 6d) is niet aangeleverd. De agenda
wordt zonder verdere wijzigingen vastgesteld.
4. Verslag ALV d.d. 10 oktober 2017
Er zijn geen vragen en/of opmerkingen vanuit de vergadering. Het verslag is goedgekeurd en
daarmee definitief.
5. Jaarverslag bestuur seizoen 2017-2018
Er zijn geen vragen en/of opmerkingen vanuit de vergadering.
6. Jaarverslagen commissies
Het jaarverslag vanuit de lustrumcommissie (6d) ontbreekt.
Er zijn verder geen vragen en/of opmerkingen vanuit de vergadering.
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7. Financieel jaarverslag en balans
De documenten zijn op aanvraag aan de leden verstrekt. Ook liggen er enkele kopieën ter
inzage in de kantine.
Zoals elk jaar start de penningmeester met een grafiek over het ledenaantal. Het ledenaantal
is ook dit jaar gegroeid ten opzichte van vorig seizoen.
Het aantal opzeggingen dit jaar is daarentegen wel groter dan de andere jaren.
De kantine heeft een prachtig resultaat geboekt. We begroten voorzichtig.
De kosten voor de hoofdtrainer zijn lager. Er is een nettobedrag afgesproken. Hoe meer
onkosten/ reiskosten, hoe minder belasting de vereniging af hoeft te dragen.
Een aandachtspunt is de wedstrijdkosten (bondscontributie per lid en teamcontributie per
team). We hebben 3 teams (waaronder 1 wedstrijdteam) teruggetrokken onder andere door
de opzeggingen na 1 april.
Het materiaalbudget van vorig jaar is niet uitgegeven en is nu als uitzondering
doorgeschoven naar huidig seizoen. Het budget is reeds uitgegeven.
Vraag vanuit de leden.
De zonnepanelen en de boiler werken niet naar behoren waardoor de kosten van het gas
hoger zijn. Kan hier niets aan gedaan worden? Het systeem is van de gemeente. Meerdere
malen is er contact geweest met de gemeente. Helaas is het probleem nog niet aangepakt.
Vanuit de kampcommissie wordt op de vergadering verduidelijking gegeven over het bedrag
van ruim 500 euro in de plus. Het kamphuis was dubbel geboekt waardoor we zijn
uitgeweken naar een ander locatie. We hebben 679 euro teruggekregen.
8. Kascontrolecommissie
De kascontrolecommissie heeft afgelopen jaar tweemaal de boeken gecontroleerd en vraagt
aan de leden de penningmeester decharge te verlenen. Deze decharge wordt unaniem
verleend.
Het getekende document is door de commissie aangeleverd bij het secretariaat.
De kascontrolecommissie zal komend jaar bestaan uit Honorata Verbunt & Hans Orgers.
Karin de Ruiter heeft zich na de vergadering beschikbaar gesteld als derde lid van de
kascontrolecommissie.
9. Vacatures bestuursleden en overige taken.
In basis treedt het hele bestuur af.
Pjotr is herkiesbaar als penningmeester.
Saskia stopt. Carla is herkiesbaar, maar geeft aan dat dit haar laatste jaar is als bestuurslid
algemene zaken intern.
Leonie is als secretaris ook herkiesbaar.
Pjotr, Carla en Leonie zijn ook weer benoemd in hun bestuursfunctie.
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Gerard stopt en voor bestuurslid wedstrijdzaken hebben Evelien Buis en Martijn Koolwijk
zich aangemeld als duo functie. Evelien en Martijn hebben samen één stem in het bestuur.
De voorzitter treedt af en er is geen kandidaat.
Vanuit de leden wordt gevraagd een nog duidelijker functieprofiel neer te zetten.
Als voorzitter heb je een voorbeeldfunctie. Continu kan men aangesproken worden. Qua tijd
is het zeer wisselend. Er zijn momenten dat je er dagelijks mee bezig bent. Maar ook
momenten dat het rustiger is.
Janneke stopt na 8 jaar als wedstrijdsecretaris. Bianca van der Wal neemt de functie over en
heeft afgelopen maanden al meegedraaid.
De Technische Commissie Senioren behoeft dringend versterking. Op dit moment is Martijn
het enige TC lid senioren. Hierdoor mist hij een sparringpartner en een partner waarmee hij
de beslissingen kan nemen.
Janneke, Gerard, Alex en Saskia ontvangen uit dank voor hun tijd en inzet afgelopen jaren
een bos bloemen.
Pauze
De vergadering gaat verder om 20.45 uur met het nieuwe bestuur, waarbij de functie van
voorzitter vacant is.
Bestuurslid Evelien is afwezig.
10. Begroting 2018-2019
De documenten zijn op aanvraag aan de leden verstrekt. Ook liggen er enkele kopieën ter
inzage in de kantine.
De contributie is reeds in juli met 1.7% verhoogd (op basis van de inflatie).
We begroten zeer voorzichtig. Het is een sluitende begroting.
Net zoals andere jaren kijken we als bestuur verder in het jaar altijd of er nog extra gelden
beschikbaar zijn.
11. Mogelijke grote uitgaven
a. Geluidsinstallatie
De geluidsinstallatie wordt regelmatig gebruikt. Vooral tijdens het schoolkorfbal en de slotdag
wordt deze intensief gebruikt. Buiten de accommodatie is het geluid niet meer voldoende. De
installatie heeft een afschrijving van 5 jaar. Deze installatie heeft de 5 jaar niet gered.
Het idee is om vaste boxen binnen en buiten op te hangen. Met een tablet bedient men de
installatie.
Kosten: 4700 euro
Vanuit het kantinedeel: 1000 euro
Vanuit het schoolkorbaldeel: 1000 euro
Externe bronnen: waaronder de Grote clubactie: 2700 euro
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De huidige versterker kan mogelijk verkocht worden.
Wanneer er door externe bronnen (waaronder de Grote Clubactie) meer geld beschikbaar
komt, zal het bedrag vanuit het schoolkorfbaldeel kleiner worden.
Stemming: 1 tegen en 2 onthoudingen
b. Clubcardsysteem
Vanuit de leden is vorig jaar meerdere malen, waaronder tijdens de ALV het pasjessysteem
geopperd.
De voordelen hiervan zijn de kinderen niet meer met contant geld of een pinpas hoeven rond
te lopen.
Deze uitbreiding op de kassa kost 800 euro exclusief btw. Vervolgens kost het maandelijks
20 euro.
Vanuit de leden (en het bestuur) wordt verwacht dat deze hoge kosten lastig terug te
verdienen zijn. Hierdoor is er geen enkele animo.
12. Rookvrije accommodatie
Enkele maanden geleden is de door het bestuur een poll uitgezet.
Hierbij stond men niet negatief tegenover een rookvrije accommodatie.
In een gesprek met onze buren HVOS bleek dat zij ook streven naar een rookvrije
accommodatie. Zij hebben al vanuit de ALV goedkeuring. Het streven is om niet te roken
langs de velden en op het terras.
Vanuit de leden wordt geopperd dat het belangrijk is dat het zeer duidelijk is waar er gerookt
mag worden. We denken dan aan een vak, geschilderd op de grond. De meest logische plek
zal dan naast de kantine zijn. Enig minpunt is dat aan deze zijde ook het materiaalhok zit.
Het is niet wenselijk dat onze spelers met het materiaal door de rook mogen wandelen.
Stemming: 1 onthouding, overige leden voor
In samenwerking met HVOS en de gemeente zal het geheel verder uitgewerkt worden.

13. Technische Commissie: kennismaking, werkwijze en toekomstplannen
Voor de senioren zal Martijn Koolwijk het aanspreekpunt zijn.
Evelien buigt zich over de jeugd.
De jeugd TC is prima gevuld.
Afgelopen maanden zijn we druk bezig geweest naar zaalhuur. Er zijn gesprekken met de
gemeente gevoerd over een opblaasbare hal. Maar op korte termijn zal deze extra hal er niet
zijn.
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Wat zien de leden als mogelijkheden met betrekking tot het tekort aan zaal.
Er is een gesprek waarbij onderstaande punten genoemd worden.
* lagere teams 1 keer in de week trainen
* zalen buiten Spijkenisse
* 3e trainingsdag
* 1 keer buiten trainen
* vroeger trainen
* een uur beschikbaar stellen waar meerdere teams tezamen en team doorbroken kunnen
trainen
Na drie seizoenen zal Peter zijn werkzaamheden voor onze vereniging aan het eind van het
seizoen beëindigen.
Wat zoeken wij?
* zichtbaar
* investeren in de jeugd
* prestatie gericht
* train de trainer
* discipline/ universeel
* target stellen waaronder bonus gekoppeld is
14. Rondvraag
* Website
De pagina’s van de commissies zijn nog niet gevuld. De format is niet nog niet af. Berichten
kunnen gewoon geplaatst worden.
* Blauwwitte ballen
De huidige ballen blijven we gebruiken.
* Scheidsrechters
Er ontbreekt een coördinator. Incidenteel hebben Pjotr en Leonie enkele scheidsrechters
begeleid.
Afgelopen maand is er een avond georganiseerd. Ronald Buis (korfballeague
scheidsrechter) gaf uitleg en coaching.
Binnenkort volgen twee avonden voor en door trainers.
KorfbalMasterz is dit seizoen verplicht voor de senioren.
15. Vaststelling datum Algemene Leden Vergadering 2019
Dinsdag 8 oktober 2019
Dit datumvoorstel is aangenomen.
16. Sluiting
Om 22.08 uur.
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