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Notulen JALV van 14 oktober 2019.  
 
Aanwezig volgens de presentielijst: 

• P. de Wit 
• S. Tuinhout 
• M. de Graaf 
• A. Heijmering  
• S. de Leeuw 
• D. Dik 
• R. van de Meijde 
• T. Al 
• M. van Buuren 
• R. Klappe 
• I. Buikema 
• S. Bakker 
• B. Luttik 
• A. van der Weide- Beijaard 
• D. Dallinga 
• K. Dik 
• J. Koot 
• R. Vledder  
• T. Muller 

 
Namens het bestuur: 

• Rick de Wit  
• Robert Luttik 
• Youri Vestering 
• Jasper Marcus 
• Judith Kapitein 
• Tamarah Smits 
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Notulen van de Jaarlijkse Algemene Ledenvergadering, gehouden op 14 oktober 2019.  
 
1.Opening 
De vergadering wordt geopend met recente statistieken, de visie, de missie en de vier pijlers 
van Groen-Geel:  

- ± 575 leden.  
- ± 400 leden, spelend.  
- ± 240 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:  

1. Een bloeiend verengingsleven.  
2. Voor iedereen.  
3. Met een topspotklimaat.  
4. Op een financieel gezonde manier.  

Het beleidsplan ’17-’20 is volgend jaar toe aan een update. De doelstellingen 
worden per seizoen opgesteld. 
 

De opening wordt vervolgd met een terugblik op het afgelopen halfjaar.  
o 1e veldhelft zit er bijna op.  
o Verbetering op en in het complex aangebracht. Welkomstborden, keuken en 

boven-bar.  
o Alle hoofdsponsors hebben hun contract verlengd. Ook een nieuwe sponsor 

erbij, 100% Korfbal.  
o De selectie is in het nieuw gestoken.  
o Spannende tijd tegemoet, 1e seizoen in de League.  

 
2. De notulen van de ledenvergadering van 20 mei 2019. 
Deze notulen worden 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. Jaarverslag bestuur   
Het verslag wordt goedgekeurd door de aanwezige leden, onder dankzegging aan  
de samenstellers.  
 
5. Financieel beleid   
De penningmeester bespreekt de balans per 30 juni 2019 en de winst en verlies rekening 
2018-2019. De jaarrekening 2018-2019 wordt inhoudelijk en tekstueel, zonder verdere op- 
en/of aanmerkingen, en onder dankzegging aan de samensteller, vastgesteld. Daarnaast 
wordt de decharge verklaring van de financiële commissie voorgelezen.  
 
6. Beleid KNKV  
Het KNKV is zeer actief met het organiseren van bijeenkomsten op verschillende niveaus om 
verenigingen mee te kunnen laten praten. Recent nog deelgenomen aan een breek de 
week van het KNKV.  
Groen-Geel heeft de juiste beslissing genomen om actief deel te nemen aan de 
bijeenkomsten. Het is goed om te zien waar het KNKV staat, waar de sport staat en wat de 
verenigingen kunnen.  
Vanuit het KNKV worden verveningen aangespoord om een rookvrije verenging te worden. 
Momenteel zijn wij zelf hier nog niet aan toe.  
 
Interessant punt van het KNKV, wijzing spelregels in de League:  
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- Groene kaart, tijdstraf.  
- Strafworp zelf nemen -> marketing punt. Meer dames in de top.  
- Twee scheidsrechters.  

Zien hoe deze wijzigingen gaan uitpakken.  
 
7.  Beleid bestuur  
7.1	Speerpunten	2018-2019 
Voor het seizoen 2018-2019 zijn door het bestuur de volgende Speerpunten vastgesteld, met 
als doel onderstaande punten aan het einde van het seizoen afgerond te hebben:  
 

1. Opstellen en invoeren van een vrijwilligersbeleid.  
De documenten zijn opgesteld en rondgestuurd aan 14 leden voor feedback. Het 
doel van het beleid is helderheid creëren onder de leden. Waarschijnlijk gaat er een 
aparte avond georganiseerd worden om het beleid toe te lichten aan de leden. Het 
idee is er om een bestuurslid “vrijwilligers” te benoemen.  
 

2. Vastellen van een plan op het gebeid van Korfbal Technische Zaken.  
Opleiding trainers en scheidsrechter centraal.  
 

3. Herziening investeringsplan en liquiditeitsbegroting op de midden-lange-termijn.  
Investeringsplan herzien. De afgelopen jaren is er en tekort in kas geweest. Beter 
onder controle krijgen voor de toekomstige investeringen.  
 

4. Invoeren/ uitrollen van VOG.  
Woensdag 16 oktober wordt er een voorlichtingsavond georganiseerd voor alle 
trainers, kampleiders en activiteitenbegeleiders met betrekking tot de VOG.  
 

5. Goede organisatie rondom de thuiswedstrijden in de korfballeague.  
De hal wordt aangepast, klaar maken voor het zaalseizoen. Komende periode staan 
er oefenwedstrijden gepland, deze zullen gebruikt worden als testperiode.  
De seizoens-passen zullen op vier momenten verkocht gaan worden.  
 
Henny Rienstra: waarom zijn de reserveringen als geweest?  
We willen zoveel mogelijk leden binnen hebben en de halcapaciteit onder controle 
houden. Er is altijd nog losse verkoop aan de deur. Na de verkoop van de seizoens-
passen kunnen we inschatten wat de losse verkoop per week gaat worden.   
 

6. Vaststellen en uitvoeren kledingplan.  
We zijn een overeenkomst aan gegaan met 100% korfbal. Samen gaat er een 
kleding plan uitgerold worden.  
 

7.2	Speerpunten	2018-2019	
AVG loopt redelijk. VOG informatie avond op woensdag 16 oktober. Trainers, kampleiders en 
activiteitenbegeleiders zijn uitgenodigd voor deze avond.  
 
7.3	Wormeland	sportaccommodaties	
Momenteel telt Wormer vier sporthallen. Waarvan de Gemeente hallen aan de Spatterstraat 
40 á 50 jaar zijn en die zijn aan vervanging toen. Een flinke investering voor de gemeenschap. 
Bezetting is vrij laag en jaarlijks legt de Gemeente geld bij om de begroting rond te krijgen.  
 
De Gemeente heeft met de verschillende sportverenigingen gesproken om te kijken naar de 
mogelijkheden / invulling van (toekomstige) sportaccommodaties binnen de Gemeente. Wij 
zijn bereid te om mee praten en te kijken welke mogelijkheden er zijn voor de gemeenschap. 
 
De gemeente heeft een projectmanager aangesteld voor dit project. We verwachten 
komende periode weer een gesprek te hebben met de gemeente.  
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Binnen de vereniging hebben wij Han Roodenburg bij dit project betrokken om ons te 
ondersteunen/begeleiden.  
 
Sylvia Bakker: Wordt er nog steeds door Groen-Geel in de sporthal Wormer getraind?  
Ja, onze hal is te krap tijdens top-uren. Echter hebben wij in onze eigen hal ook te maken met 
leegstand tijdens bepaalde uren.   
 
8. Livestream / videoplatform 
Binnen de vereniging is een livestream team opgericht. Vorig jaar al een paar keer getest 
met een livestream. Nu aanschaffingen gedaan en meerdere mensen erbij betrokken.  
 
Vanuit het KNKV willen ze een videoplatform oprichten om de sport zichtbaarder te maken, 
professionaliseren en geld eruit de halen. Het doel van de platform is de livestreams beter 
aanbieden. Als de NOS een wedstrijd is beeld moet brengen kost hen dat veel geld. Ze 
hebben gezien dat veel verenigingen zelf al kwalitatief goede livestreams hebben. Alleen 
een platform om te delen is er nog niet. Er is een partij gevonden (Eyecons) voor de 
productionele en commerciële samenwerking. Het doel is hoge inkomsten generen met het 
platform. Eyecons gaat de beelden ver-markten.  
 
9.Rondvraag  
Agnes van der Weide: Wordt de WC opgeknapt? 
Hiervoor wordt wel ene plan geschreven, maar of het dit jaar nog komt weten we niet.  
 
Piet de Wit: De actie van de Rabobank is weinig onder de leden gebracht door Groen-Geel, 
hier had meer uitgehaald kunnen worden.  
Het heeft op de website en facebook gestaan, maar het had scherper gekund. Volgend jaar 
gaan we dit anders aanpakken.  
 
De voorzitter dankt eenieder voor zijn inbreng en onder dankzegging aan de kantinediensten 
is de sluiting om 21.30 uur. 
 
Namens het bestuur,  
Tamarah Smits 
 


