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Het bestuur bestond uit de volgende leden: 
Voorzitter Rick de Wit 
Penningmeester Youri Vestering 
Secretaris Tamarah Smits 
Korfbal Technische Zaken Erik Koomen 
Topsport Vacature (Rick de Wit interim) 
Beheer Jasper Marcus 
Exploitatie Judith Kapitein (aftredend op 14 juni 2021) 

 
Op de (halfjaarlijkse) ledenvergadering van 14 juni is Judith Kapitein afgetreden als bestuurslid 
exploitatie. Tijdens de HALV is Richard Bleeker voorgesteld als vervanger voor de bestuursfunctie 
exploitatie, de aanwezige leden op de HALV hebben hiervoor goedkeuring gegeven.  
 
Het bestuur kwam tien keer bijeen voor een bestuursvergadering, zowel fysiek als via teams, en hield 
twee ledenvergaderingen. Daarnaast is het bestuur verschillende keren bijeengekomen om de 
gewijzigde coronaregels toepasbaar te maken voor de vereniging. Ook zijn er (externe) bijeenkomsten 
van het KNKV en Gemeenten Wormerland bijgewoond.  
 
Het bestuur had afgelopen seizoen een achttal speerpunten / doelstellingen. De speerpunten voor 
seizoen 2020-2021 hangen samen met onze vier pijlers, een bloeiend verenigingsleven, voor iedereen, 
met een topsport klimaat en op een financieel gezonde manier.  
 

  
Omschrijving Speerpunt 
 

 
Betrokken bestuurslid 
 

 
Status  
(start seizoen 
August’20) 

 
Status  
(einde seizoen 
Juli’21) 
 

1.  Opstellen en invoeren van een 
vrijwilligersbeleid. 

Rick de Wit / Judith 
Kapitein 

  
2.  Vaststellen van een plan op het gebied van 

Korfbal Technische Zaken. 
Erik Koomen 

  
3.  Herziening investeringsplan en 

liquiditeitsbegroting op de midden-lange-
termijn 

Youri Vestering / 
Jasper Marcus 

  
4.  Vaststellen en uitvoeren Kledingplan Jasper Marcus / Youri 

Vestering / Erik 
Koomen   

5.  Corona crisis (be-)sturen om schade te 
beperken en waar mogelijk omzetten in 
kansen. (extra accent op ledenwerving jeugd) 

Allen 

  
6.  Participeren Sport- en 

Gemeenteontwikkelingen waaronder Lokaal 
Sportakkoord Wormerland.  

Rick de Wit 

  
7.  Realisatie rookvrij Sportcomplex. (uiterlijk 01 

mei 2021 ingevoerd) 
Rick de Wit / Judith 
Kapitein  

  
8.  Realisatie creatieve en uitdagende omgeving 

voor jonge kinderen (speeltoestellen). 
Jasper Marcus / Youri 
Vestering / Erik 
Koomen   

 
Seizoen 2020-2021 ging van start als “normaal” waar het voorgaande seizoen (einde zaal) abrupt was 
gestopt als gevolg  van de COVID-19 pandemie. Helaas kregen wij alweer snel te maken met de 
gevolgen van COVID-19. Na een geslaagde veldcompetitie werd het vervolg van de (zaal-)competitie 
stilgelegd.  
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Een korte periode maakte de jeugd nog wat trainingsuren in de zaal en zijn er zoveel mogelijk 
onderlinge oefenwedstrijden georganiseerd. Deze werden dan ook op de Livestream uitgezonden 
zodat familie, vrienden en korfbal-liefhebbers toch mee konden genieten van de wedstrijden. Door de 
ontwikkelingen van de pandemie was de zaal vanaf November’20 verboden terrein en werden de 
trainingen / oefenwedstrijden voorgezet op het veld. Op de koude en regenachtige dagen was het 
soms afzien voor de spelers en trainers, maar we mogen super trots zijn op hoe wij dit hebben ingevuld 
in deze periode. 
 
As Korfbal League verenging mochten wij in de zaal toch in actie komen met onze selectie onder 
strenge voorwaarden. Het creëren van een “bubbel” was hier het uitgangspunt. Al met al zeer 
ingrijpend voor de selectieleden en betrokken vrijwilligers. Een speciaal corona test-team is opgezet 
om spelers en stafleden één of meerdere keren per week in het zaalseizoen te testen. Alle partijen 
hebben hier zeer goed in samengewerkt en daarom complimenten voor alle betrokken. 
 
De Livestream crew heeft een fantastische klus gedaan. Via het nieuwe videoplatvorm Eyecons kon 
iedereen thuis de wedstrijden van onze selectie gratis “bijwonen” via de livestream. Tevens is er een 
succesvolle virtuele ticketverkoop met loterij gehouden om toch wat “entreegeld” te generen.  
 
Na een heel bijzonder zaalseizoen konden we met de jeugd in het voorjaar toch het nodige 
ondernemen. Er werd gekozen om leeftijdscategorieën gezamenlijk te laten trainen en 
oefenwedstijden te spelen. Aan het einde van seizoen werd het zelf nog mogelijk om met de jeugd via 
het KNKV een mini competitie te spelen. Een “echt” Pinksterkamp was dit jaar niet mogelijk, maar de 
Kampleidingen hebben toch een heel mooi alternatief georganiseerd. Het tweedaagse event was meer 
dan geslaagd! 
 
COVID-19 heeft afgelopen seizoen enorme impact gehad op ons “gewone” verenigingsleven. De 
beperkingen hebben onze vier pijlers onder druk gezet en dan met name een bloeiend 
verenigingsleven. Wel is er geprobeerd zoveel mogelijk binding te houden met de leden door zaken / 
dingen met elkaar te organiseren. Groen-Geel Inside, de Klusdagen, Christmas even op afstand, de 
Livestream knabbelboxen, koppelschieten, paasattenties voor de oudere leden, bloembollen attentie 
voor alle leden en Pinterkampweekend zijn hiervan een voorbeeld. 
 
De pandemie heeft net als vorig seizoen veel roet in het eten gegooid en we zijn er nog niet. Daarom 
wordt er nog steeds veel van ons aanpassingsvermogen, flexibiliteit en creativiteit gevraagd. Als 
bestuur willen wij iedereen bedanken die zich, op welke wijze dan ook, heeft ingezet voor onze 
vereniging in dit bijzondere korfbalseizoen. 
 
Wij hopen seizoen 2021-2022 COVID-19 achter ons te laten en eindelijk weer een normaal / volledig 
seizoen te kunnen voltooien.  
 

Tamarah Smits 
Namens het bestuur 
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Jaarverslag Financiële zaken  
 

Begroting 

De begroting van het seizoen komt op een negatief resultaat uit van € 8.450. Conform voorgaande 

jaren wordt de begroting opgemaakt met een beoogde winst tussen € 500 en € 2.500. Voor het seizoen 

2020 – 2021 is dit niet gelukt door lagere inkomsten uit contributies door een daling in aantal leden en 

stijging van kosten in onderhoud accommodatie. De begroting is besproken met de kascommissie en 

in juni 2020 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 2020 – 2021 en de jaarcijfers goed te keuren en vast te stellen. 

 

Resultaat 

De vereniging heeft over het seizoen een positief resultaat gehaald van € 9.082 (vorig seizoen: € 1.421). 

De reguliere inkomsten dalen met € 70.000 naar € 181.000. Deze daling komt door de sluiting van de 

kantine en het ontbreken van (zaal-)entree inkomsten in verband met COVID-19. Wel is door de 

vereniging gebruik gemaakt van subsidies vanuit de overheid in verband met COVID-19, inkomsten 

hiervan zijn € 53.000. Deze inkomsten zijn echter nog niet definitief vastgesteld door de overheid, het 

is mogelijk dat een deel hiervan terugbetaald moet worden. Verder zien we een daling in de reguliere 

kosten als gevolg van minder mogelijkheden tot sporten, kantine en onderhoud accommodatie. 

 

Balans 

Het balanstotaal komt per 30 juni 2021 uit op een bedrag van € 858.850 (vorig seizoen:  

€ 753.901). De liquide middelen stijgen met € 52.000. De inkomsten uit de kantine en de subsidies zijn 

toegevoegd aan de voorziening groot onderhoud. 

 

Leden 

Het ledenaantal per 30 juni 2021 is 545, waar deze voorgaand seizoen 566 (1 juni 2020) was. De 

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

Soort lid Aantallen 

2020 – 2021 

Aantallen 

2019 - 2020 

Aantallen 

2018 – 2019  

Aantallen 

2017 – 2018 

Senioren 119 122 120 121 

Junioren 32 34 35 41 

Aspiranten 63 63 70 71 

Pupillen 105 128 139 123 

Kangoeroes 4 6 6 3 

Overige leden 222 213 213 232 

Totaal 545 566 583 591 
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COVID-19 

De vereniging heeft in het seizoen 2020 - 2021 te kampen met de gevolgen van het coronavirus. Dit 

heeft voor de vereniging geresulteerd in een forse omzetdaling en additionele kosten voor met name 

de kantine. Het bestuur heeft deze situatie onderkend en heeft diverse maatregelen genomen, 

waaronder het aanvragen van diverse subsidies. Het bestuur heeft met deze redenen het vertrouwen 

op een duurzame voortzetting van de vereniging. 

Het financiële team  

Ons team bestaat onder andere uit de ledenadministratie (Kim Min), de kasadministratie (Lia 

Hanegraaf), de sponsorcommissie (Robert Luttik) en de kascommissie (Rob Klappe, Remco Vledder en  

Co Commandeur). Bij deze bedanken wij het team voor hun inzet. 

 
Youri Vestering 
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Jaarverslag Korfbal Technische Zaken 
KTZ werd in 2020-2021 vormgegeven door 4 actieve commissies en daarnaast niet te vergeten onze 
grote enthousiaste recreanten groep onder leiding van Gitta. 
 

Selectie commissie; 

Vacant ai Erik Koomen   Voorzitter ai 
Bianca Luttik-Hoekstra    Selectie ABC  
Kirsten van Dijk    Selectie ABC 
Sanne Molanus    Selectie Senioren 
Bas Baar    Selectie Senioren 
Saskia de Leeuw-de Jong      Selectie DEF 
Désiree Huisman         Selectie DEF 
Wendy Waal           Selectie DEF 
Elise Al      Selectie DEF 
 

Trainers Commissie; 

Jochem van Dijk   Voorzitter TC 
Sandra Commandeur   Trainers coördinator ABC 
Desiree Huisman   Trainers coördinator DEF 
Vacature     Trainers coördinator Senioren 
Jasper van Balen    Veld en zaal indeling 
 

Commissie wedstrijdzaken; 

Erlinde de Ridder   Voorzitter Wedstrijdzaken 
Anita Wijnstok                     Secretariaat Aspiranten en Junioren Veld 
Joyce Booij             Secretariaat Pupillen E+F Zaal 
Borgman, Marloes   Secretariaat Pupillen D Zaal 
Bank, Christel    Secretariaat Pupillen E+F Veld 
Graaf, Marijke de   Secretariaat Senioren 
 

Scheidsrechters Commissie; 

Kok, Joeri    Opleidingscoördinator 
Bakker, Sylvia    Coördinator begeleiding 
Leeuwerink, Jacob   Ondersteuning Opleiding 
Meijde, Rob van der   Aanzegger 
Groen, Krista    Voorzitter / Coördinator Aanzeggen 
Koomen, Mariëtte   Secretariële ondersteuning 
 

Recreanten / Korfbalfitters 

Gitta Busch    Coördinator  
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Competitie 

Seizoen 2020/2021 begon als een gewoon seizoen.  
 
Onze jeugd begon dan ook fris en goed gemutst aan de veld competitie die in september van start ging 
en al na 6 wedstrijden mochten we de eerste jeugdkampioenen gaan huldigen.  
 
Ook in de zaal zijn we nog vol goede moed gestart met de voorbereidingen op de competitie. Echter 
hebben we het begin van de van de competitie in de zaal vanwege Corona nooit kunnen starten. Als 
alternatief hebben we zoveel mogelijk onderlinge wedstrijden proberen te organiseren waardoor we 
onze jeugd ook actief konden houden in de zaal. Ook konden we de ouders er een klein beetje van 
laten meegenieten door deze wedstrijden ook via de live stream uit te zenden. Helaas lieten de regels 
het vanaf november helemaal niet meer toe om binnen te sporten. Waardoor we een gedwongen 
pauze kregen voor alle leeftijden. De enigste die wel mocht trainen en vanaf januari aan de competitie 
mocht beginnen was ons vlaggenschip die spelend in de League door de NOC*NSF was aangewezen 
als topsportactiviteit.  
 
Aan het einde van het seizoen heeft de bond voor de jeugd op het veld regionaal nog een drietal 
wedstrijden georganiseerd. Waarbij we er als GG voor hebben gekozen om deze in te vullen met de 
teams voor 21/22 als een soort oefenwedstrijden. 
 

Trainen 

Het streven van Groen-Geel is om alle zaal-trainingen in de Groen-Geel hal plaats te laten vinden en 
de mogelijkheid te bieden voor een tweede training indien dit gewenst is. Wat het aantal trainingen 
betreft, is dit weer gelukt het afgelopen seizoen.   
 
Helaas waren de trainingen in de zaal van korte duur omdat we vanaf november niet meer binnen 
mochten trainen. Gelukkig waren de weergoden ons goed gezind waardoor we eind januari wel weer 
met de jeugd op het veld konden trainen. Helaas mocht dit alleen voor de jeugd waardoor de senioren 
en recreanten niet mochten trainen. Zij kwamen pas weer aan bod naar de versoepelingen later in het 
jaar 
 
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. 
 

Selecteren 

In 2020 zijn we gestart met het opstellen van een jeugdplan wat we verwachten in het komende 
seizoen volledig uit te kunnen rollen.  
 
Voor nu hebben we hier  dit jaar al een klein onderdeel van ingevoerd door op een andere wijze 
jeugdteams in te delen. Vanaf mei zijn we gestart met gezamenlijk trainen met de diverse 
leeftijdsgroepen. Waarbij de selectiecommissie gezamenlijk met de trainers kinderen hebben 
beoordeeld en hebben ingedeeld in de nieuwe teams. uiteindelijk hebben we totaal 6 weken 
gezamenlijk getraind en onderling wedstrijden gespeeld. Hier zijn de teams uit voortgekomen voor 
seizoen 21/22. Dit herziene proces is ons erg goed bevallen en zullen we ook komend seizoen op deze 
manier gaan doorlopen. 
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Commissie Scheidsrechters  

Het doel van deze commissie is om meer grip te krijgen op het aanzeggen. Maar, nog veel belangrijker, 
het werven, opleiden en ondersteunen van nieuwe scheidrechters. Helaas heeft de abrupte seizoen 
einde ervoor gezorgd dat er weinig voortgang gemaakt is in de uitvoering van de eerste stappen. Deze 
stappen worden nu genomen bij aanvang van het nieuwe seizoen. 
 

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.  Helaas werden ook Gitta haar trainingen abrupt 

door Corona gepauzeerd.   

Conclusie 

Een rommelig seizoen waarbij we veel hebben moeten laten wat onze sport zo leuk maakt namelijk 
competitie spelen. Positief ben ik over de voortgang van het jeugdplan maar vooral ook van het aantal 
vrijwilligers welke we nieuw hebben kunnen betrekken bij KTZ.  
 
Deze nieuwe vrijwilligers zullen jullie snel zien op GG in hun nieuwe rollen.  
Menno van Maanen  Voorzitter Selectie Commissie 
Linda Verhagen  Selectie Commissie 
Maaike Borst   Selectie Commissie 
Annemieke Haan  Wedstrijdzaken 
Lisanne Schneider  Wedstrijdzaken 
Jenny de Poel   Wedstrijdzaken 
 
Mocht je ons ook willen ondersteunen bij KTZ dan kun je me altijd even aanspreken.  
 
En hopelijk op naar een gezonde afsluiting van seizoen 21/22. 
 
Erik Koomen 
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Jaarverslag Topsport 
 

Het is een seizoen geworden dat wij niet snel zullen vergeten. Daar waar o.a. de selectie (en vereniging) 

zich opmaakte voor een tweede Korfbal League seizoen heeft de COVID-19 pandemie ertoe geleid dat 

er géén volwaardige competitie op het veld en de zaal heeft kunnen plaatsvinden.  

De selectie kreeg dit zaalseizoen een uitzonderingspositie t.o.v. alle andere teams in het korfbal. 

Aangezien de Korfbal League competitie onder topsport valt was deze competitie de enige klasse die 

onder strenge voorwaarden van het NOC*NSF een zaalcompetitie kon gaan spelen. Een aangepaste 

competitievorm met 12 teams met een strak protocol in lege sporthallen was het resultaat. Gelukkig 

kon iedere korfbal-liefhebber de wedstrijden volgen via de Livestream op het Eyecons video-platvorm.  

Al met al heeft de selectie in dit unieke zaalseizoen de nodige KL vlieguren kunnen maken. De 

vernieuwde staf met Daniel en Christiaan aan boord kunnen de basis die dit zaalseizoen gelegd is 

meenemen naar komend KL seizoen. Waar wij hopen dat grote aantallen supporters en trouwe 

sponsoren “live” aanwezig kunnen zijn. 

Voor de jeugd-topsport-teams waren de beperkingen zeer groot. Het aanbod bleef hoofdzakelijk bij 

trainen en onderlinge partijvorm. Een prima uitlaatklep, maar elke week duelleren met een 

tegenstander van een andere vereniging was een groot gemis. De mini-veldcompetitie in het voorjaar 

was uiteindelijk zeer welkom voor de binding en kon gebruikt worden ter voorbereiding op het komend 

seizoen. 

Wij willen iedereen bedanken voor hun inzet en aanpassingsvermogen. Op naar het nieuwe seizoen! 

Commissie Topsport 

Rick de Wit 
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Jaarverslag Exploitatie 
Het exploitatieseizoen 2020-2021 heeft zich tot maart 2020 laten zien als een heel bijzonder jaar. De 
hele wereld, zo ook K.V. Groen-Geel, stond nog in het teken van het coronavirus. Geen normale 
activiteiten, geen bruisende kantine, maar een stille hal met allemaal bijzondere alternatieven om de 
binding met de club te houden. 
 
In 2020-2021 is de exploitatiestructuur gelijk gebleven. Wel merkten we dat de betrokkenheid van 
vrijwilligers terug begon te lopen. Aan het eind van het sportjaar bleek dit ook duidelijk, het werven 
van vrijwilligers voor de kantinediensten verliep moeizaam. 
 
Het onderstaande organogram voor de portefeuille Exploitatie geeft de organisatie weer. 
 

 
 
Afbeelding: Organogram Exploitatie K.V. Groen-Geel, 2020-2021 

 
Ook dit jaar waren er twee communicatie- en overleggroepen, team Sportkantine en team 
Evenementen, AC Jeugd en Feesten. 
Team Sportkantine bestond uit vier commissieonderdelen, te weten: 

- Organisatie en inkoop kantine/keuken/bovenbar 
- Coördinatie kantinediensten en Sportlink 
- Verhuur en reserveringen accommodatie 
- Sleutel en afdracht  

Team Evenementen, AC Jeugd en Feesten bestond uit drie zelfstandig opererende commissies, te 
weten:  

- Commissie Evenementen 
- Commissie Activiteiten Jeugd 
- Commissie Feesten 

 
Gezamenlijk werd gewerkt aan de uitvoer van het exploitatiebeleid, aansluitend bij het beleidsplan 
van K.V. 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 en 
collegiaal te vinden.  
  

Algemene zaken/exploitatie

(bestuurslid)

Opleidingen kantine
Organisatie en inkoop

kantine/keuken/bovenbar

Coördinatie
kantinediensten en 

Sportlink

Evenementen

AC Jeugd

Feesten

Verhuur en reserveringen
accommodatie

+

Sleutel en afdracht
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Voor Exploitatie werden de volgende resultaten behaald: 
 

A. Team Sportkantine 

Doelgroep en  
doelstellingen 
  

Commissie Sportkantine wil de leden (en aanhang) van de vereniging zo 
goed mogelijk bereiken, zodat het een versterking (groei) kan betekenen 
voor: 

- de inkomsten van de vereniging; 
- een actief, sfeervol en bloeiend verenigingsleven; 
- een gezondere sportomgeving; 
- de onderlinge samenwerking van verschillende commissies; 
- de inzet van nieuwe leden/vrijwilligers; 

de scholing van leden/vrijwilligers die behoort bij 
exploitatieactiviteiten (zoals IVA en SVH); 
 

Concretere doelstellingen waren, in verband met de sluiting, niet mogelijk. 

Planning, 
communicatie en 
organisatie 
  

In het afgelopen seizoen heeft team Sportkantine een aantal gezamenlijke 
vergadermomenten gehad. Verder werden er verschillende overleggen 
georganiseerd in een kleinere setting. 
Bijzonderheden, vragen en afspraken werden gedeeld met bestuurslid J.K. 
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 en Sportlink. 
De communicatie is versterkt, maar blijft om consistentie vragen met 
betrekking tot: het zelf inroosteren van kantinediensten, wet- en regelgeving 
en scholing. 
 
De organisatietaken en verantwoordelijkheden waren als volgt verdeeld: 
Jos Koot, leidinggevende kantine/keuken en inkoop 
Rob Kraaier, ondersteuning keuken 
Jeroen Scheffer, ondersteuning keuken 
Barry Albers, ondersteuning keuken 
Richard Bleeker, ondersteuning keuken 
Fred Baar, organisatie bovenbar 
Annemarie Kraaier, verhuur accommodatie 
Esther Koomen, coördinatie kantinediensten en Sportlink 
Lia Hanegraaf, sleutel en afdracht kantine 
Judith Kapitein, bestuur. Aan het eind van het seizoen overgenomen door 
Richard Bleeker 
 
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: 
Kantine: 

- Er zijn een aantal leuke initiatieven ontwikkeld om toch tot 
inkomsten en binding met de club te komen. Zo waren er de 
borrelboxen rondom de wedstrijden van GG1 
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- Team Sportkantine heeft de gehele kantine aangepast naar de 
voorgeschreven Corona-protocollen. Te denken valt dan aan het 
checken en bijsturen van de voorraad, de koelingen, de kantine-en 
tafelopstelling, een bewegwijzering, spatschermen bij de bar, 
hygiënepunten etc. 

 
Keuken: 

- Geen activiteiten 
 
Bovenbar: 

- Geen activiteiten  
 

B. Team Evenementen, AC Jeugd en Feesten 

Doelgroep en  
doelstellingen 
  

Team Evenementen, Activiteiten Jeugd en Feesten 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 
  

Team Evenementen, AC Jeugd en Feesten bestaat uit drie 
organisatieonderdelen, te weten (zie ook nieuw organogram 2020-2021): 

- commissie Evenementen; 
- commissie AC Jeugd; 
- commissie Feesten. 

 
De organisatieonderdelen Evenementen, AC Jeugd en Feesten zijn ieder 
verantwoordelijk voor hun eigen deel. 
 
Voordelen: 

- Elk onderdeel heeft een eigen aandachtsgebied.  
- De organisatiebelasting voor de commissies is meer verdeeld. 
- Het op de hoogte zijn én het delen van elkaars bezigheden is een 

meerwaarde voor de samenwerking. 
- Gerichter kunnen inzetten van activiteiten. 
- Een periodiek overleg met bestuurslid exploitatie is eenvoudiger te 

organiseren. 
 
Veel activiteiten konden er niet georganiseerd worden, maar voor de jeugd 
is toch een Pinksterkamp gehouden. 
 
De communicatie naar de leden verliep 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.  
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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 
Bjarne Hendriks, contactpersoon AC jeugd  
Charlotte Baar, contactpersoon Feesten 
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   AC Jeugd: 
- Pupillen- en aspirantenkamp tijdens Pinksteren 2021  

 

 
Richard Bleeker 
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Jaarverslag Beheer 
Met de onderstaande commissies hebben wij het afgelopen jaar weer getracht onze leden van een zo 

goed mogelijk sportklimaat te voorzien. Met onder andere het rookvrij maken van het complex en het 

nieuwe kledingfonds hebben wij in de behoefte willen voorzien. Daarnaast hebben wij onze 

accommodatie beschikbaar gesteld als stemlokaal en voor een oefening van de brandweer. 

ICT 

Edwin    Voorzitter 
 
Misschien wel een van de belangrijkste voorzieningen van het afgelopen jaar. Met de uitbreiding van 
een van onze sponsoren kon het netwerk van de accommodatie worden verbeterd. Enerzijds ter 
voorbereiding op de toekomst met publiek, anderzijds om de livestream af te schermen van al het 
overige netwerkverkeer bij de club. Dit resulteert in een stabielere livestream en minder risico op de 
overbelasting van het netwerk. 
 

Technisch onderhoud    

Vacature  Voorzitter 
Bas   Lid 
Frans   Lid 
Ferry   Lid 
Jeroen   Lid 
Richard   Lid 
Rick   Lid 
Tim   Lid   
    
Met een aantal kleine aanpassingen kon er aan het begin van het seizoen weer op het complex worden 
gesport. Dit was grotendeels buiten, vandaar dat de wens ontstond om een aparte ingang en uitgang 
te creëren om het veld te betreden. Met een aantal goed bezochte klusdagen werd onder andere de 
zijkant van de hal opnieuw bestraat, het terras uitgebreid, tafels opgeknapt en de groenstrook 
compleet bijgewerkt.  
 
Naast de buitensituatie mocht de selectie deelnemen aan de Korfbal League. Met een inzamelingsactie 
werden twee nieuwe ventilatoren gerealiseerd zodat wij een goed en veilig (sport)klimaat voor 
sporters én supporters konden verzorgen. Daar hebben we de komende jaren het nodige profijt van. 
 

Kleding commissie 

Vacature  Voorzitter 
Altina    Lid 
Ingrid   Lid 
Karin    Lid 
Mariëlle   Lid 
 

Het afgelopen jaar is het kledingfonds gerealiseerd voor de gehele vereniging. Dit ging niet 
geheel zonder slag of stoot. De algehele situatie zorgde voor vertraagde leveringen en 
moeilijkheden in de maatinschattingen die aan de hand van de enquête waren gemaakt. 
Natuurlijk werd geprobeerd iedereen zo goed mogelijk te voorzien en met dit kledingfonds zal 
er de komende jaren de mogelijkheid zijn voor spelende leden om hun kleding te blijven 
wisselen om in maat te blijven voorzien.  
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Schoonmaak 

Frans   Voorzitter 
 
Met het aantrekken van een extra schoonmaker werd aan de behoefte voldaan om ook gedurende het 

weekend een moment van schoonmaak te hebben. Daarnaast hebben wij nog altijd een enthousiaste 

maandagochtendploeg die bijspringt waar mogelijk. Die ook de nodige klussen op het complex op zich 

nemen.  

Helaas was er ook verdrietig nieuws te melden. Frans heeft ons aan het einde van het jaar plotseling 

verlaten. Na vele jaren actief te zijn geweest op verschillende plekken in onze vereniging was hij de 

laatste jaren onder andere actief in de schoonmaak en de accommodatie commissie. Hij zal gemist 

worden. 

 

Projecten  

Speeltoestellen 

Na de investeringen aan de buitenkant van ons complex is de volgende stap de speeltoestellen voor 

de jeugd plaatsen. Hierbij zijn wij op zoek naar duurzame en veilige toestellen die de jeugd 

ondersteunen bij het ontwikkelen van de motoriek maar ook zorgen voor veel plezier. Dit jaar zijn de 

gesprekken rondom de eisen en mogelijkheden gestart met het doel dit in 2021/2022 te realiseren.  

Livestream 

Afgelopen jaar was het tweede jaar met de livestreamcrew. Helaas was dat dit jaar ook de enige vorm 

om de Korfbal League te live te volgen. Niet meer via YouTube te volgen, maar met een nieuw platform: 

Eyecons. Ook bij Groen Geel werd er door ontwikkelt, zo werd de regiekamer verbouwd. Én was er een 

mooie bijdrage door de Club van 50, waarmee voor beide camera’s een Field Monitor is aangeschaft. 

Gelukkig hadden wij vorig jaar de Noomhome al twee keer zo groot gemaakt, waardoor er precies 

genoeg ruimte is ontstaan om de nodige mensen neer te zetten. De cijfers logen er niet om, maar 

volgend jaar (ook) maar weer gewoon in de hal! 

 
Jasper Marcus 
 

 


