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Jaarverslag van het Bestuur 2018-2019 
Het bestuur bestond uit de volgende leden: 

 

Voorzitter:  Rick de Wit 

Penningmeester:  Youri Vestering 

Secretaris:  Tamarah Smits 

Korfbal Technische Zaken: Erik Koomen (per 20 mei 2019) 

Topsport:  Robert Luttik 

Beheer: Jasper Marcus  

Exploitatie: Judith Kapitein  

Bestuurslid:  Peter van Buuren (aftredend op 20 mei 2019) 

 

Op de (halfjaarlijkse) ledenvergadering van 20 mei is Peter van Buuren afgetreden als 

bestuurslid zonder portefeuille. Daarnaast is Erik Koomen officieel toegetreden als 

bestuurslid Korfbal Technische Zaken (KTZ).  

 

Het bestuur had afgelopen seizoen een achttal speerpunten / doelstellingen. De 

speerpunten voor seizoen 2018-2019 hangen samen met onze vier pijlers, een bloeiend 

verenigingsleven, voor iedereen, met een topsportklimaat en op een financieel 

gezonde manier.  

 
Niet alle doelstellingen zijn uitgevoerd of volledig afgerond. Deels is dit een gevolg van 

een aantal doelstellingen die meer tijd hebben gekost in combinatie met een niet 

volledige bestuurs-bezetting.  

 

Het bestuur kwam tien keer bijeen voor een bestuursvergaderingen en hield twee 

ledenvergaderingen. Daarnaast zijn er (externe) bijeenkomsten van het KNKV 

(waaronder het Korfbalcongres in Ziggo Dome), OKZW, en Gemeenten Wormerland 

bijgewoond.  

 

Als bestuur willen wij iedereen bedanken die zich, op welke wijze dan ook, heeft 

ingezet voor onze vereniging tijdens dit historische korfbalseizoen. 

 

Tamarah Smits 

Namens het Bestuur  
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Jaarverslag Financiële zaken 2018-2019 
 

Begroting 
De begroting van het seizoen komt op een positief resultaat uit van €650. Conform 

voorgaande jaren wordt de begroting opgemaakt met een beoogde winst tussen 

€500 en €2.500. Met name het budget voor Topsport is gestegen van €32.000 naar 

€39.000. Dit wordt grotendeels gedekt door extra sponsoren en entreegelden.  De 

begroting is besproken met de kascommissie en in mei 2018 goedgekeurd door de 

ledenvergadering. 

 

Jaarcijfers 
De jaarcijfers zijn weer doorgenomen met de kascommissie en hun advies luidt om het 

bestuur decharge te verlenen voor het seizoen 2018 – 2019 en de jaarcijfers goed te 

keuren en vast te stellen. 

 

Resultaat 
De vereniging heeft over het seizoen een negatief resultaat gehaald van € 30.141 

(vorig seizoen: positief € 2.612). De inkomsten stijgen met € 20.000 naar € 229.000. Dit 

zit met name in kantine-inkomsten en entreegelden. Helaas stijgen de kosten voor de 

kantine wel harder waardoor de marge daalt van 55% naar 52%. Aan de kostenkant 

zien wij met name de huisvestingskosten (extra (en hogere) investeringen, onderhoud 

en schoonmaak) stijgen. Ook is een stijging te zien in de kosten voor Topsport. 

 

Balans 
Het balanstotaal komt per 30 juni 2019 uit op een bedrag van € 668.907 (vorig seizoen:  

€ 673.574). Door de investeringen voor en rondom het veld zien wij een daling in de 

liquide middelen en een stijging in de langlopende schulden. 

 

Leden 
Het ledenaantal per 1 april 2019 is 583, waar deze voorgaand seizoen 591 (1 juli 2018) 

was. De verhouding spelend / niet spelend is ongeveer 70%/30%. De leden zijn als volgt 

opgebouwd:  

 

Soort lid Aantallen 

2018 – 2019  

Aantallen 

2017 – 2018 

Senioren 120 121 

Junioren 35 41 

Aspiranten 70 71 

Pupillen 139 123 

Kangoeroes 6 3 

Overige 

leden 

213 232 

Totaal 583 591 

 

De contributies bij Groen Geel liggen in lijn met vergelijkbare korfbalverenigingen. De 

jaarlijkse verhoging is weer goedgekeurd door de ledenvergadering. 
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Het financiële team 
Ons team bestaat onder andere uit de ledenadministratie (Kim Min), de 

kasadministratie (Lia Hanegraaf), de sponsorcommissie (Robert Luttik en Stephan 

Heijne) en de kascommissie (Rob Klappe, Remco Vledder en  

Co Commandeur). Wel zoeken wij nog steeds nieuwe vrijwilligers die ons willen 

ondersteunen bij de sponsorcommissie of andere administratieve werkzaamheden. 

 

Youri Vestering 
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Jaarverslag Korfbal Technische Zaken 2018-2019 
KTZ werd in 2018-2019 vormgegeven door 4 actieve commissies en daarnaast niet te 

vergeten onze grote enthousiaste recreanten groep onder leiding van Gitta Busch; 

 

Seniorencommissie 
Marijke de Graaf   Secretariaat Senioren Veld  

Sanne Molanus   Voorzitter 

Bas Baar    Lid 

Amber Kat    Secretariaat Senioren Zaal 

 

ABC commissie 
Erik Koomen    Voorzitter en Selectie ABC  

Bianca Luttik-Hoekstra   Selectie ABC  

Marc Schaap   Selectie ABC 

Sandra Commandeur  Selectie ABC 

Kirsten van Dijk    Selectie ABC 

Lisanne Schneider    Secretariaat Aspiranten en Junioren Zaal  

Anita Wijnstok                     Secretariaat Aspiranten en Junioren Zaal  

Jochem van Dijk   Trainingscoördinator 

Jasper van Balen    Veld en zaal indeling 

 

DEF/kangoeroe commissie 
Charlotte Looij   Voorzitter 

Krista Groen    Secretariaat  Pupillen D Zaal* 

Saskia de Leeuw-de Jong     Selectie 

Désiree Huisman         Coördinatie Kangoeroes en F training, selectie 

Wendy Waal           Selectie   

Krista Groen      Secretariaat Pupillen D Veld 

Claudia van Haeften          Secretariaat Pupillen E+F Veld  

Joyce Booij             Secretariaat Pupillen E+F Zaal 

 

Scheidsrechterscommissie 
Joeri Kok    Voorzitter 

Frans Hanegraaf   Aanzegger 

Robbie van der Meijde   Aanzegger 

Mariette Koomen   Notulist 

Marcel Luttik    Aanzegger 

Jacob Leeuwerik   lid 

Rick de Wit    lid  

 

Recreanten / Korfbalfitters 
Gitta Busch    Coördinator  

 

Competitie 
Seizoen 2018/2019 was een seizoen met hoogtepunten en helaas ook een diepte 

punt. Hoogtepunt was dat ons vlaggenschip in de zaal in een geweldige ambiance 

de hoofklasse finale winnend wist af te sluiten en daarmee promoveerde naar de 

league. Ook het derde wist knap promotie af te dwingen. Helaas degradeerde de A1 
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in de zaal en ook op het veld en zal het daardoor in het nieuwe seizoen moeten gaan 

knokken in de overgangsklasse.   

De ABC teams namen deel aan de competitie met 3 junioren, 3 B aspiranten en 4 C 

aspiranten teams.  De B1 speelde een verdienstelijk seizoen maar kon net niet 

meedoen om de 1ste twee plaatsen die recht geven op de play-off. De C1 draaide 

een prima seizoen met als bekroning het NK in de zaal en werd daar keurig 5de.  De 

overige ABC teams draaiden keurig mee in de competitie.  

 

Bij de DEF teams waren er 4 D-ploegen (2x kampioen) 8 E-ploegen (6x kampioen) en 

4 F-ploegen (4x kampioen) 

 

Trainen 
Het streven van Groen Geel is om alle trainingen in de Groen Geel hal plaats te laten 

vinden en de mogelijkheid te bieden voor een tweede training indien dit gewenst is. 

Dit is weer gelukt afgelopen seizoen wat het aantal trainingen betreft maar voor de 

zaal trainingen hebben we een aantal jeugd teams moeten laten uitwijken naar 

sporthal Wormer aan de Spatterstraat. 

 

Ook in dit seizoen is het ons weer gelukt om alle teams te voorzien van trainers met 

een korfbal achtergrond. Dit komt de opleiding van spelers ten goede en we hopen 

dat we dit ook in de komende seizoenen kunnen realiseren. We merken wel dat dit elk 

jaar meer en meer moeite kost.  

 

In 2019 zijn we gestart met een groep mensen die zich speciaal richten op trainers. Dit 

werd tot op heden erbij gedaan door de overige commissie leden die ook 

verantwoordelijk waren voor de selecties. We hebben ervaren dat dit niet goed is 

omdat dat niet goed te combineren is waardoor in de praktijk de trainers niet genoeg 

begeleiding krijgen.  Vanaf aankomend seizoen zal hier een verandering worden 

doorgevoerd om dit beter te kunnen vormgeven zodat ook de trainers en vooral de 

jonge startende trainers goede begeleiding krijgen die nodig is.     

 

Scheidsrechters  
Afgelopen jaar hebben we het beleidsplan welke een paar seizoen geleden door de 

ledenvergadering goedgekeurd is, verder in werking gezet. GG had als doel om zowel 

veld als zaal in totaal 220 externe wedstrijden en daarnaast ook nog gemiddeld 8 

jeugdwedstrijden per week op de zaterdagochtend/zondagmiddag van een 

scheidsrechter te voorzien. Met veel inzet van onze vrijwilligers is een groot deel van 

de externe wedstrijden gefloten. Helaas niet alles. Dat betekent dat we een boete 

hebben gekregen van de bond van ongeveer 900 euro. Gelukkig geen punten in 

aftrek. Die norm is behaald. 

 

Onze jeugdwedstrijden worden door een vaste poule van scheidsrechters gefloten 

aangevuld met spelende leden. Dit is zo in het beleidsplan afgesproken. De meeste 

wedstrijden werden zonder enige problemen, en met medewerking van de teams, 

voorzien van een scheidsrechter. Echter lukte het niet alle teams om een 

scheidsrechter te leveren. Hier valt nu nog winst te behalen.  

 

Aan het einde van het afgelopen seizoen is er een bijeenkomst geweest onder leiding 

van iemand van het KNKV. Doel is om ons scheidsrechter bestand uit te breiden. De 

eerste stappen zijn hierin gezet.  
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Doel voor komend seizoen is om mensen enthousiast te maken om scheidsrechter te 

worden. En als dat lukt dan zien we de toekomst met meer vertrouwen tegemoet. 

 

Recreanten / Korfbalfitters 
Ook dit jaar zijn er elke maandag weer 2 momenten geweest waar Gitta de inmiddels 

forse recreanten groep door middel van Korfbal Fit heeft gehouden. Naast het trainen 

werden er ook weer de bekende toernooien en onderlinge partijtjes gespeeld. Met 

als hoogte punt de seizoen afsluiting bij GG.  

 

Organisatie structuur 
Afgelopen seizoen is er een begin gemaakt met het invoeren van een nieuwe 

organisatie structuur bij KTZ. Wat we hiermee proberen te bereiken is dat we ons als 

KTZ nog meer kunnen focussen op opleiden, verbinden en de ontwikkeling van spelers, 

trainers, scheidsrechters en coaches.   

 

De KTZ organisatie zal er uiteindelijk als volgt uit komen te zien.  

 
 

Bij het afsluiten van seizoen 2018/2019 is er al een aftrap geweest met de 

Scheidsrechters Commissie, de trainers Commissie en het Wedstrijd Secretariaat. In het 

begin van het nieuwe seizoen zullen we een start maken met de Selectie Commissie 

en daarnaast willen we heel graag een Toernooi commissie gaan vormen. Zodra e.a. 

definitief vorm heeft gekregen zullen we GG hier verder over informeren via de 

website.  

 

Tot zover seizoen 2018/2019. 

 

Erik Koomen  
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Jaarverslag Topsport 2018-2019 
Dico Dik  Senioren 

Robert Luttik  Senioren 

Jeroen Looij  Senioren 

Marcel de Leeuw  Jeugd 

Jochem van Dijk  Jeugd 

Frank Anepool Jeugd  

 

Seizoen 2018-2019 werd een droomseizoen. Doelstelling vooraf voor de selectie 1-2 

was om met het de play off's en hoofdklassefinale te bereiken. Met veel bussen met 

450 Groen Gele supporters werd het een fantastische finale die terecht gewonnen 

werd. De Korfballeague is bereikt en we kunnen aan de bak voor het volgende 

seizoen. Jarenlang werk is beloond, nu nog een blijver worden. Groen-Geel zal voor 

het eerst in het bestaan van de Korfballeague actief zijn op het hoogste niveau.  

 

Het veldseizoen duurde 1 wedstrijd te lang, de titels werden net niet gehaald door 1 

en 2. In een drukbezochte veldwedstrijd trok het 1e aan het kortste eind tegen KCC/SO 

natural, bij het 2e was TOP/SolarCompleet te sterk. 

 

Bij de jeugd speelden alle 1e teams op hoofdklasse niveau. Hier mogen we ook trots 

op zijn, maar we komen in een kritische fase terecht. We hebben voldoende leden, 

echter de opleiding moet beter. Voor 2019-2020 zal ism met KTZ opleiding en Topsport 

2.0 op de agenda moeten. Voor de A1 viel helaas het doek in de zaal en veld, 

degradatie naar de Overgangsklasse is een feit.  

 

De C1 werd in de zaal 2e achter TOP C1 en dwong daarmee deelname aan het NK 

af. In Wijk bij Duurstede werden zij verdienstelijk 2e. De D1 en B1 speelden een solide 

seizoen, te goed voor de onderkant, niet aangehaakt bij de bovenkant. 

  

Naast de vele vertegenwoordigingen in bij de RTC teams zitten Kevin Dik, Carlo de 

Vries en Lindsy Krop in hun laatste jaar bij Jong Oranje. In de Zomer van 2019 maakten 

zij een mooie trainingsstage mee in het Chinese Zhengzhou, ter voorbereiding op het 

EK in oktober 2019. 

 

Robert Luttik 
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Jaarverslag Exploitatie 2018-2019 
Het exploitatieseizoen 2018-2019 heeft zich laten zien als ‘verder groeiend en 

bloeiend’. Met name de in 2017-2018 nieuw gestarte exploitatiestructuur gaf fundatie 

aan de gerelateerde werkzaamheden. Het onderstaande organogram voor de 

portefeuille Exploitatie werd gecontinueerd: 

 

 
Afbeelding: Organogram Exploitatie KV Groen-Geel, 2018-2019 

 

Ook dit jaar waren er de twee communicatie- en overleggroepen team Sportkantine 

en team Evenementen/AC Jeugd. 

Team Sportkantine bestond uit vier commissieonderdelen, te weten: 

- Organisatie en inkoop kantine/keuken 

- Coördinatie (kantine)diensten en Sportlink 

- Verhuur en reserveringen accommodatie 

- Sleutel en afdracht  

Team Evenementen/AC Jeugd bestond uit de twee commissieonderdelen 

Evenementen en Activiteiten Jeugd. 

 

Gezamenlijk werd gewerkt aan de uitvoer van het exploitatiebeleid, aansluitend bij 

het beleidsplan van KV Groen-Geel. Voor beide teams werden de doelen en de 

bijbehorende werkzaamheden bijgehouden in een commissieplan. De leden van de 

verschillende commissies wisten elkaar goed, vriendelijk en collegiaal te vinden.  

 

Voor Exploitatie werden de volgende resultaten behaald: 

 
A. Team Sportkantine 

Doelgroep en  

doelstellingen 

  

Team Sportkantine wilde de leden (en aanhang) van de 

vereniging zo goed mogelijk bereiken, zodat het een versterking 

(groei) zou opleveren voor: 

- de inkomsten van de vereniging; 

- een actief, sfeervol en bloeiend verenigingsleven; 

- de onderlinge samenwerking van verschillende 

commissies; 

Algemene zaken/Exploitatie

(bestuurslid)

Opleidingen kantine
Organisatie en inkoop

kantine

Coördinatie
(kantine)diensten en 

Sportlink
Evenementen en

AC Jeugd

Verhuur en reserveringen
accommodatie

+

Sleutel en afdracht
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- de inzet van nieuwe leden/vrijwilligers; 

- de scholing van leden/vrijwilligers die behoort bij 

exploitatieactiviteiten; 

- het zelf inroosteren van de kantinediensten via Sportlink, 

doel ≥ 90%; 

- een leaguewaardige uitstraling van de kantine/keuken. 

 

Planning, 

communicatie 

en organisatie 

  

In het afgelopen seizoen heeft team Sportkantine de vijf 

gezamenlijke overleggen teruggebracht naar vier 

overlegmomenten. Daarnaast organiseerden de medewerkers 

van de kantine/keuken zelf ook nog enkele overlegmomenten.  

De planning, communicatie en organisatie werden structureel 

bijgehouden in een commissieplan. Deze werd regelmatig 

ingebracht bij het bestuur om iedereen op de hoogte te 

houden van de ontwikkelingen. 

 

De communicatie naar de leden verliep veelal via de website 

van Groen-Geel, Facebook, Sportlink en de 

mededelingenborden in de hal. Voor berichtgevingen werden 

ook de digitale schermen in de kantine actiever gebruikt. 

De communicatie is versterkt, maar blijft om consistentie vragen 

met betrekking tot: het zelf inroosteren van kantinediensten (ligt 

nog onder de 90% en heeft veel aanmoediging nodig), wet- en 

regelgeving en scholing. 

 

De organisatietaken en verantwoordelijkheden waren als volgt 

verdeeld: 

Jos Koot, kantine/keuken en inkoop 

Rob Kraaier, kantine en inkoop 

Bas Schermer, ondersteuning kantine/keuken 

Jeroen Scheffer, ondersteuning kantine/keuken 

Nieuw: Barry Albers, ondersteuning kantine/keuken 

Nieuw: Lucas Lauritsen, ondersteuning kantine/keuken 

Annemarie Kraaier, verhuur accommodatie 

Annemieke Gruijs, coördinatie diensten 

Nieuw: Esther Koomen, coördinatie diensten 

Lia Hanegraaf, sleutel en afdracht kantine 

Judith Kapitein, bestuur   

 

De financiën en kantinebegroting werd(en) ingebracht en 

besproken bij/met de penningmeester van de vereniging. 

 

Evaluatie  

  

De evaluatie is samen te vatten met onder andere de volgende 

resultaten: 

- Magazijn en kantine werden volledig geordend en 

opgeruimd. 

- Uitbreiding assortiment tijdens de thuiswedstrijden van 

Groen-Geel 1, 2 en A1. 

- Naast het ‘gewone’ tapbiertje werden er dit seizoen vier 

speciale biertjes afwisselend getapt. 
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- Er werd gestart met een ‘vaste poule’ voor de eerste 

kantinedienstronde tijdens GG 1 (leden én niet-leden).  

- Er werd ook gestart met de inzet van een seniorenteam 

voor de tweede kantinedienstronde tijdens GG 1. 

- De bovenbardiensten tijdens GG 1 werden 

georganiseerd en ingevuld door een vast koppel. 

- De wijnen worden sinds 2018-2019 ingekocht bij een 

nieuwe wijnleverancier: Vinura uit Wormer. 

- De disposables, waaronder duurzame en kartonnen 

koffiebekertjes met een eigen GG-logo, worden sinds 

2018-2019 ingekocht bij een nieuwe leverancier: Zito-Teer 

uit Zaandam. 

- Actiever gebruik van het digitale (reclame)scherm en de 

nieuwe grootbeeld TV. 

- Meer gecertificeerden Verantwoord Alcohol Schenken 

bij GG. 

- Twee commissieleden hebben eind 2018 het diploma 

Sociale Hygiëne (SVH) behaald. 

- Er zijn nieuwe consumptiemunten, eco groene voor de 

bovenbar en paarse voor festiviteiten, aangeschaft en 

geïmplementeerd. 

- De commissie heeft actief ondersteund tijdens de 

jubileumactiviteiten 95 jaar GG, te denken aan de 

feesten en de succesvolle high tea. 

- De commissie heeft actief ondersteund tijdens de 

organisatie van de nieuwjaarsborrel 2019. 

- Er heeft een werving plaatsgevonden voor hobbykoks 

voor het volgende zaalseizoen. 

- Er is een gestandaardiseerde brief voor ‘gemiste’ 

kantinediensten opgesteld. Alsook de registratie van 

‘gemiste’ kantinediensten en inroosterklachten. 

- Er was een piekdrukte voor de gehele commissie tijdens 

de play offs van GG 1, de livestreams, het promotiefeest, 

de bijbehorende receptie en de opening van het nieuwe 

B-veld. 

Er werd een vergunning aangevraagd voor het 

promotiefeest. 

- De commissie heeft actief ondersteund bij de 

koppelschietactiviteiten op 31 mei 2019 en de 

afsluitende BBQ voor vrijwilligers op 15 juni 2019. 

- Er is contact gezocht met een coach van Teamfit i.s.m. 

KNKV. De commissie wil toewerken naar het prestigelabel 

‘Gezonde sportkantine’.  

- Verbetering van de keukenapparatuur, het volgende 

werd aangeschaft/gerealiseerd:  

1. grote koelkast (extra)  

2. kleine koelkast 

3. magnetron 

4. friteuse (extra) 

5. grillplaat 

6. RVS horeca achterwand met wandschappen 
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7. koelvitrinekast 

8. Haccp-stickers voor in de keuken 

- De kantine- en keukenomzet is dit tweede 

commissieseizoen wederom gestegen, een omzet waar 

team Sportkantine trots op is! 

 
B. Team Evenementen en AC Jeugd 
Doelgroep en  

doelstellingen 

  

Team Evenementen en Activiteiten Jeugd wilde de 

(jeugd)leden (en aanhang) van de vereniging zo goed mogelijk 

bereiken met als doel een versterking van: 

- de inkomsten van de vereniging; 

- de aantrekkingskracht van Groen-Geel; 

- de binding met de leden (speciale groep: aspiranten, 

junioren en families); 

- een actief, sfeervol, warm en bloeiend verenigingsleven; 

- de onderlinge samenwerking van verschillende 

commissies; 

- de inzet en werving van nieuwe leden/vrijwilligers; 

 

Planning, 

communicatie 

en organisatie 

  

Dit seizoen werden de vier gezamenlijke overleggen 

teruggebracht naar twee overlegmomenten. Daarnaast werd 

er flexibel en intern overlegd rondom de te organiseren 

(jubileum)activiteiten.  

De planning, communicatie en organisatie werden ook hier 

uitgebreid bijgehouden in een commissieplan, deze werd 

regelmatig ter kennisgeving ingebracht bij het bestuur. 

 

De communicatie naar de leden verliep veelal via de website, 

Facebook, Instagram en de zelfontworpen flyers op de 

mededelingenborden. 

De communicatie naar de leden was altijd gekoppeld aan een 

event of een jeugd- en/of jubileumactiviteit.  

De communicatie naar ‘oudere’ leden blijft om aandacht 

vragen, deze doelgroep weet de digitale berichtgevingen via 

social media moeilijker te vinden.  

 

De organisatietaken en verantwoordelijkheden waren als volgt 

verdeeld: 

Tamarah Smits, organisatie evenementen 

Charlotte Rienstra, organisatie evenementen 

Terrenc Griemink, contactpersoon activiteiten jeugd  

Fleur Gruijs, contactpersoon activiteiten jeugd  

Judith Kapitein, bestuur   

 

De financiën en begroting werd(en) ingebracht en besproken 

bij/met de penningmeester van de vereniging. In de begroting 

werd een reservering opgenomen voor het 100-jarig bestaan 

van Groen-Geel (november 2023). 

 

Evaluatie  

 

De resultaten waren onder andere: 

- Een geslaagd 95-jubileumjaar voor alle leden. 
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- Er was een piekdrukte voor de gehele commissie tijdens 

de promotieperiode van GG 1 en de opening van het 

nieuwe B-veld. 

Er werd een vergunning aangevraagd voor het 

promotiefeest. 

 

Evenementen: 

- Seizoensopening op 2 september 2018 

- Culinaire fietstocht op 28 september 2018 

- Jubileumfeest 95 jaar! op 10 november 2018 

- Jubileum High tea voor 60+ op 11 november 2018 

- Kerstfeest op 22 december 2018  

- Familie Bingo op 8 maart 2019 

- Jubileum puzzelfietstocht en BBQ op 27 april 2019 

- Koppelschieten op 31 mei 2019 

- Eindborrel- en BBQ voor vrijwilligers op 15 juni 2019 

 

AC Jeugd: 

- Pupillen Halloween-feest op 19 oktober 2018 

- Jubileumactiviteiten Jeugd op 9 november 2018 

- Sinterklaasfeest voor kangoeroes en pupillen op 21 

november 2018 

- Pré pupillenkamp party op 12 april 2019 

- Paaseierentocht op 19 april 2019 

- Pupillen- en aspirantenkamp tijdens Pinksteren 2019 
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Jaarverslag Beheer 2018-2019 
Het beheer heeft de taak om met het beschikbare budget het complex op een 

gelijkwaardig niveau te houden, dan wel op een hoger niveau te krijgen. Sportieve 

doelen en de omvang van de vereniging zijn hierbij zeer belangrijk. Het afgelopen 

jaar heeft het nodige onderhoud plaatsgevonden en zijn er maatregelen getroffen 

om het complex van Groen Geel toekomstbestendig te maken.  

 

ICT 
Edwin  de la Bie  Voorzitter 
 

Waar vorig jaar een nieuwe kabel naar het complex getrokken is, is er dit jaar gezorgd 

voor een stabiele internetverbinding in het complex. Dit moet ervoor zorgen dat we 

ook de komende jaren/decennia voorzien zijn van goed internet waar iedereen 

gebruik van kan maken. Daarnaast is de samenwerking met SportLink voortgezet, 

waardoor Groen Geel de functies kan blijven gebruiken op onder andere de televisie 

in de kantine.  

 

Schoonmaak 
Simone Snijder  Voorzitter 

 

Door de werkzaamheden van twee schoonmakers die meerdere keren per week de 

schoonmaak op zich nemen en met behulp van de enthousiaste wekelijkse en 

maandelijkse maandagochtendploeg weten we ervoor te zorgen dat de 

accommodatie van Groen Geel onderhouden wordt.  

 

Projecten  
Het eerste project dat in het afgelopen jaar voltooid is, is de verlichting in de sporthal. 

Over verschillende zaterdagen, met behulp van een flinke groep vrijwilligers, zijn alle 

oude armaturen van het dak verwijderd. Waarna de nieuwe ledverlichting kon 

worden opgehangen en worden aangesloten. Naast dit project is ervoor gekozen het 

overgrote deel van de tl-verlichting in het complex te vervangen. Dit zorgt ervoor dat 

het elektriciteitsgebruik af zal nemen terwijl de lichtintensiteit toeneemt.  

 

Aan het begin van 2019 is men begonnen aan de realisatie van het nieuwe B-veld. 

Onder leiding van Floris Infra is het oude veld afgevoerd en het nieuwe veld 

neergelegd. Door het scheiden van het B-veld van het hoofdveld met een nieuw 

hekwerk en een looppad kunnen de toeschouwers nu gemakkelijk rondom zowel het 

B- als het hoofdveld staan. Het nieuwe formaat van het B-veld bracht met zich mee 

dat de lichtmasten verplaatst moest worden, waarbij direct de oude verlichting 

vervangen is voor ledverlichting. Het huidige B-veld beschikt over 3 K40-velden met in 

elk veld een K24-veld. Hierbij is het mogelijk om, zonder lijnen uit te leggen, standaard 

drie wedstrijden tegelijkertijd te laten plaatsvinden op het B-veld. 
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Naast het vervangen van het veld zijn er speeltoestellen verwijderd. Helaas voldeden 

de toestellen niet aan de eisen en konden wij ze niet meer laten staan. Dit zorgt ervoor 

dat er voor de kinderen weinig speelmogelijkheden zijn. Wij zijn bezig om een nieuw 

speeltoestellen plan te realiseren.  

 

Verder zijn er nog een aantal kleinere projecten geweest afgelopen jaar. Een daarvan 

is de muziekinstallatie in de sporthal. Door middel van een subsidie heeft de 

muziekinstallatie een flinke upgrade gehad en is de kwaliteit van het geluid enorm 

verbeterd. Op deze manier kan de speaker zich goed verstaanbaar maken en vult de 

zaal zich met de verschillende klanken van de muziek, de muzieksmaak daargelaten. 

Daarnaast was Groen Geel het afgelopen jaar ook voor het eerst op YouTube te 

bewonderen. Met een geïmproviseerde livestream kon er naar de kraker tegen 

Tempo, de Play-Off tegen Wageningen en de B-hoofdklassefinale gekeken worden. 

Met de promotie naar de Korfbal League zal de livestream de nodige 

professionalisering ondergaan om op het niveau van de leagueverenigingen te 

komen. Dit zal volgend jaar dan ook een nieuwe commissie worden binnen Groen 

Geel.  

 

Technisch onderhoud 
Petra Grandiek  Voorzitter  

Bas Baar   Lid 

Erwin Buikema  Lid 

Sander Honigh  Lid 

Jeroen Looij   Lid 

Rick van der Weide  Lid 

 

De wekelijkse/ periodieke klussen en de ondersteuning bij de overige projecten 

worden uitgevoerd door zowel de accommodatiecommissie als de vrijwilligers 

daaromheen. Naast deze klussen zijn er nog een aantal andere activiteiten geweest 

het afgelopen jaar. 

 

Met de realisatie van het nieuwe hekwerk om het hoofdveld en de ontwikkelingen 

binnen de sponsorcommissie is er veel werk verricht om de nieuwe railsen en 

sponsorborden hun plek te geven. Daarnaast is door het aanleggen van kolken en 

het plaatsen van het nieuwe hekwerk een groot deel van de paden rondom het 

hoofd- en B-veld opnieuw betegeld. Verder moest er een nieuwe nooddeur worden 

geplaatst en heeft de bestuurskamer een upgrade gehad in de vorm van een televisie 

om daar ook beelden van de wedstrijd te kunnen bekijken en makkelijker gasten te 

ontvangen.   

 

Kleding commissie 
Annette van ‘t Klooster Voorzitter 

Altina  van Erkelens  Lid 

Paula Floris   Lid 

Ria Heijne   Lid 

Mariëlle Noortman  Lid 

Karin Weenink  Lid 

 

De lopende zaken binnen de kledingcommissie gaan voorspoedig. Uitgave en 

inname van de shirts hebben het afgelopen jaar weinig problemen opgeleverd. Wel 



 
16 

 

zijn er ontwikkelingen geweest omtrent de kledingleverancier, het contract met de 

kledingleverancier is namelijk verlengd. Dit zal het gevolg hebben dat Groen Geel 1, 

2 en de A1 aankomend seizoen in een nieuw Korfbal League waardig shirt en pak te 

bewonderen zal zijn. Voor de overige leden van Groen Geel zal in het huidige seizoen 

gewerkt worden aan een kledingplan, zodat dit in 2020/2021 voor de hele club 

gerealiseerd kan worden.  

 

Jasper Marcus  


