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Verslag Algemene Leden Vergadering  
9 mei 2018 
 
Aanwezig 
Bestuur: Paul van den Berg (penningmeester) 
Leden: Corine van Dijk, Luke van der Mark, René van der Poel, Dick 

Rozenboom,  Henk Broerse, Marie-Louise Geersinga, Larissa 
Arkensteijn,  Liesbeth Kerssen, Pieter Dols, Maaike van Dijk, Eric Went, 
Janka Kluivers, Kitty Pannen, Marjo Rotteveel, Elly Meskers, Karin den 
Elsen, Patrick Went, Sandra Ligtvoet, Marjolein van Wallenburg, 
Bernadet van der Poel, Jos van der Poel, Conny van Leeuwen, Richard 
Hilhorst, Annemarie Valkering, Astrid Tijssen, Els van Slooten, Olga van 
Evert, Olaf Vos, Kees Berg, Joop Palotz, Carola Vos, Nico Vos, Riek de 
Nobel, Karin Palotz, Loek de Jeu, Jaap Azier, Henk Vink, Ronald 
Verboon, Bert van Es, Nel Verboon, Jan van Rijn, Bea van der Poel,  
René Jacobs en Marga van Nierop (verslag). 

  
Afwezig met bericht van verhindering: 
Bestuur: Ilse de Vassy 
Leden: Margrit Gellings , Janneke Nijssen, Loes van Slingerland, Jos de Wekker, 

Lida Voordouw, Jolanda van der Kleij, Erna de Kler, Ruud Spierenburg, 
Jan en Grietje van Panhuis, Mathijs Tijssen, Paul-Peter Tijssen. 
 

 
 

1. Opening en mededelingen 
 
De penningmeester opent de vergadering met een woord van welkom en stelt vast 
dat met deze grote opkomst deze ALV doorgang kan vinden. Vervolgens worden de 
berichten van verhindering voorgelezen en wordt er overgegaan naar het onderwerp 
bestuurssamenstelling dat als agendapunt 4 op de agenda staat. 
 
 
2. Notulen ALV 2017 

 
Twee opmerkingen over de notulen: 
a) Henk Vink merkt op dat er in de notulen niets wordt vermeld over de jaarstukken 
2016, niet goed- of afgekeurd. Dit had in de notulen moeten worden opgenomen. 
b) Jaap Azier noemt dat bij begroting 2017 vermeld staat dat er besloten is de 
contributie van jeugdleden naar € 0 te verlagen. Er wordt bedoeld dat voor dit 
onderdeel de begroting 2017 op €0 gezet zal worden. 
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3.  Ingekomen stukken 

 
Er is één ingekomen stuk ontvangen van Nel Verboon. Dit betreft een lijst met 
ideeën en het aanbod om hierbij te helpen. Met dank voor het meedenken, zal dit 
onderwerp later deze vergadering aan de orde komen. Omdat ook hier geldt dat 
voor de in de mail genoemde initiatieven, mensen nodig zijn om het uit te voeren. 
 
 
4. Bestuurssamenstelling 2018 / dringende oproep voor bestuursleden 

 
Na een korte toelichting, waarbij Luke van der Mark zijn motivatie om als niet 
spelend lid tot het bestuur toe te treden, toelicht en Joop Palotz zich voor de ALV als 
bestuurslid beschikbaar heeft gesteld, is er nu een voorstel voor een 
bestuurssamenstelling bestaande uit vier personen: Paul van den Berg, Corine van 
Dijk, Luke van der Mark en Joop Palotz. Het voorstel wordt door de ALV 
aangenomen. Het bestuur krijgt het mandaat om de rollen te verdelen en binnen 
één maand na de ALV de leden hiervan per e-mail te informeren. Het bestuur noemt 
dat er veel gedaan wordt door veel mensen binnen de vereniging, maar dat er 
structuur en samenhang ontbreekt. Daar gaat het bestuur aan werken in nauwe 
samenwerking met de commissies die hopelijk na vanavond weer vorm gaan krijgen.  
 
5. Financiële verantwoording 2016 
 
De kascommissie bestaande uit Anette van der Zwan en René Jacobs heeft een 
verslag opgesteld over de financiële verantwoording 2016, dat voorgelezen wordt 
door René. Na afloop wordt geconcludeerd dat de cijfers van 2016 zijn vastgesteld 
en dat er geen decharge wordt verleend aan het bestuur. 
Na herhaalde vragen van de kascommissie over een al dan niet realistische 
reservering v.w.b. baanonderhoudkosten, zal de kascommissie alsnog door het 
bestuur van twee offertes worden voorzien.   
Het alternatief is om de toplaag te vervangen. De vraag is of dit een rendabele 
oplossing is i.v.m. de ondergrond, die de oorzaak is van wateroverlast en 
mosvorming. 
Naar aanleiding van de ontstane discussie over het nieuwe kassasysteem vraagt 
Patrick Went naar de in het vorige verslag genoemde proefperiode voor dit systeem. 
Het blijkt dat deze informatie tijdens de vergadering niet opgehaald kan worden. 
Wel wordt duidelijk dat er op dit moment geen sprake meer is van een proefperiode 
en dat de vereniging aan het systeem verbonden is. Gezien de kosten van dit 
systeem die niet in verhouding staan met de baromzet, zal het bestuur de volgende 
stappen doorlopen:  
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1) Een antwoord geven op de vraag: hoe gaan we door?  
2) Mogelijkheden onderzoeken of en op welke manier het contract opgezegd kan 
worden. 
3) Contact zoeken met de vorige voorzitter, die medeverantwoordelijk is voor de 
aanschaf van dit systeem, om tijdens een gesprek meer informatie te verkrijgen. 
 
 
6.  Financiële verantwoording 2017 
 
Na de verklaring van de kascommissie wordt er aan het bestuur decharge verleend. 
 
 
7. Begroting 2018 

 
Voor het opgevoerde bedrag van 2000 EUR voor trainingskosten, kan de vereniging 
diensten van MATCH afnemen. Zoals het geven van clinics e.d. Dit is onderdeel van 
het contract met MATCH. Dat hier geen gebruik van gemaakt is, komt mede doordat 
er geen evenementen zijn georganiseerd. Het contract met MATCH loopt tot 2020. 
Gezien het tekort op de begroting van 2018 en de aanbeveling van de kascommissie 
om terughoudendheid in uitgaves, is het bestuur met Marco Smit van MATCH 
hierover in overleg. 
Op de vraag van Patrick Went vraagt of er contributieverhoging is overwogen om het 
begrotingstekort terug te dringen, wordt geantwoord dat er een voorschot wordt 
genomen op de interne reserve. Dat is een consequenties. 
Jaap Azier meldt bij baten een bedrag van € 100 te laag?. Dit zal worden 
gecorrigeerd. 
Het voorstel om de prijzen van barconsumpties te herzien, zal in overleg met de 
kascommissie worden bekeken. 
 
 
8. Ledenwerfcommissie 
 
Het ledenaantal is in de afgelopen jaren fors afgenomen. Met 165 senior leden, 6 
junior leden en 22 winterleden, zijn nieuwe ideeën voor werving welkom. Bernadet 
van der Poel, Marga van Nierop en Nel Verboon melden zich hiervoor aan. 
Margrit Gellings heeft aangegeven in ledenwerving te willen ondersteunen. 
Conny van Leeuwen noemt dat ‘buur’ verenigingen reeds gestart zijn met het 
aanbieden zomerlidmaatschappen. Is zeker ook een interessante optie voor onze 
vereniging en zal met de eerder genoemde ideeën zoals bijvoorbeeld 
deelabonnementen voor Meerburg voetballers, faciliteiten aanbieden aan bedrijven 
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industrieterrein etc. worden meegenomen. Dit geldt ook voor de ideeën die Nel 
Verboon via e-mail heeft aangedragen. 
 
 
9. Sponsoring 
 
De afgelopen jaren is er te weinig aandacht voor sponsoring geweest. Liesbeth 
Kersen meldt zich hiervoor aan en zal Matthijs Tijssen en Daisy (achternaam?) 
hiervoor benaderen. Luke van der Mark wil zich ook met club sponsors gaan 
bezighouden. Dick Rozenboom vraagt of er informatie voor sponsors op de site 
gepubliceerd kan worden. Op deze manier kunnen individuele leden ook met deze 
informatie aan de slag. 
 
 
10. Onderhoud/vervanging banen en onderhoud terrein als geheel 
 
Er is begroot dat de banen in 2021 vervangen zullen worden. Firma De Rooij geeft 
aan dat de banen nog in prima staat zijn en dat daar van afgeweken zou kunnen 
worden. Er is hier enige twijfel over omdat er ook nu soms sprake is van 
wateroverlast en mosvorming. Paul van den Berg, Ron Pannen en Pieter Dols zullen 
zich hiermee bezig gaan houden. 
 
 
11. Ondersteuning barcommissie 
De huidige barcommissie regelt veel lopende zaken. De vraag is wat er allemaal 
onder de verantwoordelijkheid van een barcommissie valt. Een op te stellen plan van 
aanpak (taken, bevoegdheden, verantwoordelijkheden) zou hier ook voor de 
barcommissie duidelijkheid over moeten geven. Larissa Arkensteijn meldt zich aan 
om Marjolein van Wallenburg en Karin Palotz hierbij te helpen. 
Daarnaast zou het de vereniging helpen, als er niet alleen op de website maar ook in 
het clubgebouw zichtbaar is wie wat doet. Zodat er bij afwezigheid dingen makkelijk 
opgepakt kunnen worden. 
 
12. Website/app 
Er is informatie beschikbaar over de KNTB club app. Met deze app kan je vanuit huis 
een baan afhangen.  Erik Went en Loek de Jeu gaan zowel website als de app nader 
onderzoeken. Daisy (?) zal ook hierbij betrokken worden. Zij houdt zich met PR (o.a. 
Facebook) bezig. 
 
13. Rondvraag en sluiting 
De nieuwe kascommissie zal bestaan uit Henk Vink en René Jacobs. 
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Janka Kluivers vraagt aandacht voor het ZTK 2018 toernooi waarvoor inschrijving tot 
10 juni mogelijk is. 
Pieter Dols geeft het bestuur het advies mee om de leden regelmatig van een 
terugkoppeling te voorzien en na te denken op welke manier dat te doen. 
 
De voorzitter sluit de vergadering om 22.30(?) uur.   


