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Notulen HALV van 14 juni 2021 
 

Presentielijst via inlog naam in Teams: 

 

Rob v/d Meijde 

Ruud Meijns 

Sylvia Bakker 

Agnes v/d Weijde 

Carolien Kruijver 

Desiree Huisman 

Dawud Zandbergen 

Elise Al 

Elserieke Haarhuis 

Jos Koot 

Marijke de Graaf 

Rob Molanus 

Piet de Wit 

Bianca Luttik 

Tim Al 

 

 

 

Namens het bestuur: 

 Rick de Wit  

 Robert Luttik 

 Youri Vestering 

 Jasper Marcus 

 Judith Kapitein 

 Erik Koomen 

 Tamarah Smits 
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Notulen van de Halfjaarlijkse Algemene Ledenvergadering, gehouden op 14 juni 2021 via 

Teams.  

 

1. Opening 

De vergadering wordt geopend met recente statistieken, de visie, de missie en de vier pijlers 

van Groen-Geel:  
- ± 552 leden.  

- ± 364 leden, spelend.  

- ± 215 jeugdleden, spelend.  

- Visie: Groen-Geel is een financieel gezonde korfbalvereniging voor iedereen, 

met een bloeiend verenigingsleven en een topsportklimaat.  

- Missie: Met gezonde ambitie op het hoogste niveau.  

- Vier pijlers:  

i. Een bloeiend verengingsleven.  

ii. Voor iedereen.  

iii. Met een topspotklimaat.  

iv. Op een financieel gezonden manier.  

 

Helaas hebben we nog steeds met corona te maken. De wens die na de JALV van 19 

oktober 2020 uitgesproken zijn, zijn helaas niet uit gekomen. Gelukkig was er wel een 

mogelijkheid om voor zomerstop een minicompetitie te spelen met de jeugd.  

 

Het afgelopen halfjaar hebben we ondanks alles niet stil gezeten; met de beschikbare 

middelen hebben we geprobeerd binding te houden met de leden.  

 

2. De notulen van de ledenvergadering van 19 oktober 2020. 

De notulen van de JALV, gehouden op 19 oktober 20120, wordt inhoudelijk en tekstueel, 

zonder verdere op- en/of aanmerkingen, en onder dankzegging aan de samensteller, 

goedgekeurd. 

 

3. Ingekomen stukken. 

Op enkele afberichten na, geen ingekomen stukken. 

 

4. Begroting 2021/2022 (inclusief contributievaststelling met kledingfonds voor spelende 

leden) 

 
Contributievaststelling:  

De voorzitter presenteert en beargumenteert de contributieverhoging voor het seizoen 2021 – 

2022.  

 

Het KNKV heeft voor zowel het zaal als veld seizoen een deel van de competitiekosten retour 

gedaan aan de verenigingen. Zaal €15,- en veld €10,- per lid. Elk lid heeft de keuze gehad dit 

bedrag terug te krijgen.  

Komend seizoen voert het KNKV geen verhoging toe op de bondsafdracht. Wij houden ons 

hier ook aan en zullen de contributie gelijk houden aan afgelopen seizoen.  

 

De aanwezige leden gaan akkoord met de contributie voor seizoen 2021/2022. 

 

Begroting 

De voorzitter toont de begroting voor 2021-2022.  

 

Opbrengsten:  

Zullen nagenoeg gelijk blijven. Dit komt doordat zowel de contributies, verhuuropbrengsten 

subsidies en overige nagenoeg gelijk blijven.  
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 Opbrengsten topsport: we verwachten dat ook deze opbrengsten, entreegelden en 

sponsoring, gelijk zullen blijven.  

 

Kosten:  

Ook de kosten zullen nagenoeg gelijk blijven. Er staan geen investeringen of andere grote 

uitgaven op de planning.  

 Kosten topsport: ook de kosten verwachten we nagenoeg gelijk te kunnen houden.  

 

Verloop ledenaantallen:  

Het ledenaantal loopt wat terug. De afgelopen vier jaar zien we vooral een daling in het 

aantal leden bij de junioren, pupillen en de niet-spelende leden. Het is belangrijk dat we dit 

goed in de gaten houden en via zichtbaarheid op scholen de aanwas bij de jeugd proberen 

te houden. Daarnaast is het ook van belang te weten waarom niet-spelende leden hun 

lidmaatschap, soms, na een hele lange tijd opzeggen.  

 

De aanwezige leden gaan akkoord met de opgestelde begroting. 
 

Tot slot doet de voorzitter een oproep voor sponsorcommissie. De wens is er om een 

businessclub op te richten.  

 

5. Mutaties van diverse commissies  

Binnen de diverse commissie hebben er zich enkele wijzigingen plaatsgevonden. Voor de 

volegnde commisisien zijn we nog opzoek naar een voorzitter:   

-  Sponsorcommissie: vacature  

- Accommodatiecommissie: Vacature 

- Selectiecommissie: Vacature. Ad interim: Erik Koomen.  

- Kledingcommissie: Vacature.  

 

Alle herkiesbare voorzitters zijn herkozen en voorgestelde voorzitters zijn gekozen, door de 

aanwezige leden. 

 

6. Mutatie bestuursleden 

- Voorzitter: Rick de Wit, herkiesbaar 

- Secretaris: Tamarah Smits, herkiesbaar 

- Penningmeester: Youri Vestering, herkiesbaar 

- Beheer: Jasper Marcus herkiesbaar 

- Exploitatie: Judith Kapitein  niet herkiesbaar. Richard Bleeker voorgesteld.  

- Korfbal Technische Zaken: Erik Koomen herkiesbaar 

- Topsport: vacature. Ad interim: Rick de Wit 

 

Alle aanwezige leden gaan akkoord met het herbenoemen van de bestuursleden. Ook gaan 

zij akkoord met het toetreden tot het bestuur van Richard Bleeker.    

 

7. Jubilarissen 

Normaliter worden de jubilarissen uitgenodigd voor de ledenvergadering. Zij worden deze 

avond dan in het zonnetje gezet. In deze periode gaat het helaas anders en hebben we 

moeten schakelen. Wij hebben besloten de jubilarissen een attentie te sturen om hen te 

bedanken voor de jaren lidmaatschap. Daarbij hadden wij de vraag gedaan of degene die 

het leuk vonden een foto met ons te delen. De foto’s die wij toegezonden hebben gekregen 

zijn getoond tijdens de Teams meeting.  
 

75 jaar lid Groen Geel:  Tini Visser – Saft  

50 jaar lid Groen Geel:  Dawud Zandbergen 

    Han Roodenburg 

    Marga Deijle - Visser 

    Ruud Meijns 
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    Ans Joosten 

    Jan Peter Zandbergen 

    Conny v.d. Broek 

40 jaar lid Groen Geel: Dennis Bouthoorn   

    Tinie Molauns - Gongriep 

    Saskia de Leeuw - de Jong  

    Bert van der Weide 

    Jeroen Fleur     

25 jaar lid Groen Geel:  Yvette van den Berg 

 

8. Rondvraag 

Rob Molanus: Website up to date maken, structuur erin brengen. Website upgraden.  

 

De voorzitter dankt eenieder voor zijn inbreng en onder dankzegging aan de kantinediensten 

is de sluiting om 21.10 uur. 

 

Namens het bestuur,  

Tamarah Smits 


