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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 Robert Luttik (aftredend op 22 juni 2020) 
Beheer Jasper Marcus 
Exploitatie Judith Kapitein 

 
Op de (halfjaarlijkse) ledenvergadering van 22 juni is Robert Luttik afgetreden als bestuurslid 
topsport.  
 
Het bestuur kwam tien keer bijeen voor een bestuursvergadering en hield twee ledenvergaderingen. 
Daarnaast zijn er (externe) bijeenkomsten van het KNKV en Gemeenten Wormerland bijgewoond.   
 
Het bestuur had afgelopen seizoen een zestal speerpunten / doelstellingen. De speerpunten voor 
seizoen 2019-2020 hangen samen met onze vier pijlers, een bloeiend verenigingsleven, voor 
iedereen, met een topsport klimaat en op een financieel gezonde manier.  
 

 
Seizoen 2019-2020 was ons eerste seizoen als League vereniging. Deze verliep helaas ander dan 
vooraf verwacht. Het seizoen kreeg in maart 2020 een rare wending, we kregen te maken met 
COVID-19. Het verenigingsleven kwam tot stilstand, de competitie kon niet worden afgemaakt en het 
alle (sociale) events, zoals kampen, feesten en vrijwilligers BBQ kon géén doorgang hebben. Alles te 
samen een grote impact op onze vier pijlers. Seizoen 2020-2021 zal een flinke uitdaging worden, 
maar wij verwachten de nodige creativiteit en flexibiliteit om invulling te geven aan hetgeen waar wij 
voor staan. 
 
COVID-19 vraagt veel van ons aanpassingsvermogen, maar met elkaar en ieders hulp zijn we met alle 
beperkingen tot veel in staat. Als bestuur willen wij iedereen bedanken die zich, op welke wijze dan 
ook, heeft ingezet voor onze vereniging dit bijzondere korfbalseizoen.  
 

Tamarah Smits 
Namens het bestuur 
  

  

Omschrijving Speerpunt 

 

 

Betrokken bestuurslid 

 

 

Status  

(start seizoen) 

 

Status  

(einde seizoen) 

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.   Invoeren / uitrollen van VOG Tamarah Smits / (Peter 

van Buuren) 

  
5.  Goede organisatie rondom de 

thuiswedstrijden in de 

Korfballeague. 

Rick de Wit / Judith 

Kapitein / Youri 

Vestering / Jasper 

Markus 

 

  

6.  Vaststellen en uitvoeren 

Kledingplan 

Japser Markus / Youri 

Vestering / Erik Koomen 
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Jaarverslag Financiële zaken  
Begroting 

De begroting van het seizoen komt op een negatief resultaat uit van € 9.101. Conform voorgaande 
jaren wordt de begroting opgemaakt met een beoogde winst tussen € 500 en € 2.500. Voor het 
seizoen 2019 – 2020 is dit niet gelukt door extra reserveringen in groot onderhoud van de 
accommodatie. De begroting is besproken met de kascommissie en in mei 2019 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 2019 – 2020 en de jaarcijfers goed te keuren en vast te 
stellen. 
 

Resultaat 

De vereniging heeft over het seizoen een positief resultaat gehaald van € 1.421 (vorig seizoen: 
negatief € 30.141). De inkomsten stijgen met € 24.500 naar € 253.500. De stijging komt door de 
sponsorbijdragen die gaat van € 30.000 naar € 64.000. Door COVID-19 zijn de kantine-inkomsten 
gedaald met € 23.000. De kosten zijn stabiel en zijn geen bijzonderheden te melden. 
 

Balans 

Het balanstotaal komt per 30 juni 2020 uit op een bedrag van € 753.901 (vorig seizoen:  
€ 668.907). Door weinig extra uitgaven en investeringen stijgen de liquide middelen met € 74.000. De 
beoogde reservering groot onderhoud van € 50.000 is toegevoegd aan de voorziening. Tevens is een 
reservering opgenomen voor topsport. 
 

Leden 

Het ledenaantal per 1 april 2020 is 566, waar deze voorgaand seizoen 583 (1 april 2019) was. Het niet 
kunnen houden van schoolkorfbal activiteiten speelt hierin een mogelijke rol. De verhouding spelend 
/ niet spelend is ongeveer 65%/35%. De leden zijn als volgt opgebouwd:  
 

Soort lid Aantallen 
2019 - 2020 

Aantallen 
2018 – 2019  

Aantallen 
2017 – 2018 

Senioren 122 120 121 
Junioren 34 35 41 
Aspiranten 63 70 71 
Pupillen 128 139 123 
Kangoeroes 6 6 3 
Overige leden 213 213 232 

Totaal 566 583 591 
 

COVID-19 

De vereniging heeft in het seizoen 2019 - 2020 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. De 
volgende tegemoetkomingen vanuit de overheid zijn aangevraagd en/of ontvangen: TOGS en TVL. 
Door afgelopen jaren goed te sparen en juiste beslissingen qua financiering te nemen zijn de liquide 
middelen voldoende om deze crisis op te vangen. Het bestuur heeft met deze redenen het 
vertrouwen op een duurzame voortzetting van de vereniging. 
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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). Bij deze bedanken wij het team voor hun inzet. 

 
 
Youri Vestering 
Penningmeester 
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Jaarverslag Korfbal Technische Zaken 
KTZ werd in 2019-2020 vormgegeven door 4 actieve commissies in een vernieuwde opzet 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  
Marc Schaap    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 
 

Trainers Commissie; 

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

Commissie wedstrijdzaken; 

Erlinde de Ridder   Voorzitter Wedstrijdzaken 
Lisanne Schneider    Secretariaat Aspiranten en Junioren Zaal  
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    Voorzitter/Opleidings Coördinator 
Bakker, Sylvia    Coördinator begeleiding 
Leeuwerink, Jacob   Ondersteuning Opleiding 
Meijde, Rob van der   Aanzegger 
Vacature, -    Gastheer/vrouw scheidsrechters 
Groen, Krista    Coördinator Aanzeggen 
Koomen, Mariëtte   Secretariële ondersteuning 
 

Recreanten / Korfbalfitters 

Gitta Busch    Coördinator  
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Competitie 

Seizoen 2019/2020 begon als een gewoon, en buitengewoon interessant seizoen. Ons vlaggenschip 
startte dit jaar aan een mooi nieuw avontuur namelijk spelen in de Korfbal League.  
 
Onze jeugd begon ook fris en goed gemutst aan de veld competitie. In september van start gegaan 
en al na 6 wedstrijden mochten we de eerste jeugd-kampioenen gaan huldigen.  
 
Hiervoor hebben we dit jaar een nieuw groepje dames (Anna, Miranda en Vanessa) als vrijwilliger 
bereid gevonden om de huldigingen over te nemen van de supportersvereniging.  
 
Ook in de zaal zijn we nog vol goede moed gestart. Met dit jaar dankzij wedstrijdzaken veel 
oefenwedstrijden in onze eigen hal. Helaas hebben we het einde van de competitie in de zaal 
vanwege Corona niet mogen halen.  
 
Het resultaat is uiteindelijk dat geen enkel team zich kampioen mag noemen. Voordeel was dat er 
ook geen ploegen degradeerden. Maar ik denk dat we het allemaal eens zijn dat we het seizoen het 
liefste hadden afgemaakt………. 
 

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, maar voor de zaal trainingen hebben we een aantal 
jeugd teams moeten laten uitwijken naar sporthal De Spatter.  
 
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 2020 zijn we gestart met het opstellen van een jeugdplan wat we verwachten in het volgende 
seizoen uit te kunnen rollen.   
 

Commissie Scheidsrechters  

Dit seizoen hebben we de commissie geherstructureerd; 

  
We hebben gekozen voor deze nieuwe structuur om meer grip te krijgen op het aanzeggen. Maar, 
nog veel belangrijker, daarna het werven, opleiden en ondersteunen van nieuwe scheidrechters. 
Helaas heeft de abrupte seizoens einde er voor gezorgd dat er weinig voortgang gemaakt is in de 
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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 afgebroken. Met hierbij het extra droevige nieuws dat recreant Piet 

Bes door dit vervelende virus is overleden.  

 

En dan Corona; 

Die een grote streep zette door de voortgang van veel van onze activiteiten. Hierna zag het leven er 
ineens heel anders uit. Persoonlijk kan ik het woord ‘Protocol’ bijna niet meer uit mijn mond krijgen. 
En ook alle beperkingen waar we tot op de dag van vandaag mee te maken hebben, vind ik 
persoonlijk helemaal niets. Maar helaas zijn ze wel noodzakelijk en is het ook echt van belang dat we 
ons aan de regels houden. Het is nu plotseling topsport om gezond te blijven en het is ook echte 
teamsport om dat voor elkaar te krijgen.   
 
KTZ heeft er dit seizoen dan ook helaas een vervelende tegenstander bij gehad. Corona is een erg 
oneerlijke tegenstander die veel van onze tijd en energie vergt. Aangepaste trainingen, Schema’s, 
Protocollen, Coco’s werven, en nog meer schema’s. En nu in het begin van het nieuwe seizoen 
verzetten de wedstrijdsecretariaten al gemiddeld 3 wedstrijden per week, met alle andere 
problemen die daarbij komen kijken.    
 
Ondanks deze beperkende factor ben ik ongelofelijk trots en blij met alle vrijwilligers die zich, 
ondanks alle beperkingen, vele uren hebben ingezet om spelers uiteindelijk weer de mogelijk te 
geven om te gaan trainen, selecties te doen en zelfs weer wedstrijden te spelen.   
 
Ook de Coco’s (klinkt echt beter dan Corona Coördinator) en alle andere vrijwilligers die hierbij 
hebben geholpen bedankt!!! Top om te zien dat jullie er zijn wanneer de vereniging jullie nodig heeft.  
 
Tot zover seizoen 2019/2020  
en hopelijk op naar een gezonde afsluiting van seizoen 20/21. 
 
Erik Koomen  
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Jaarverslag Topsport 
Vol spanning is er naar dit seizoen uitgekeken. Voor GG/IJskoud de Beste de première in de 

Korfballeague. En het werd een première, het seizoen werd vanwege Corona niet uitgespeeld. 6 

punten behaald, een na laatste plaats, geen play down door stil leggen competitie. Volgend seizoen 

weer korfballeague met uitbreiding naar 12 teams.  Vele mensen hebben hun steentje bijgedragen 

om er een succes van te maken, dank voor alle inspanningen. Dit was het laatste seizoen voor Dico 

Dik, wat een fantastisch traject heeft hij afgelegd. Dank! Daniel Harmzen zal volgend seizoen de 

selectie gaan leiden. 

De A1 had een zwaar seizoen in de zaal. Tussentijds nam Wouter het stokje over van Tim, in het 2e 

deel van het seizoen werden er genoeg punten behaald om boven de rode streep te eindigen. De B1 

en de C1 eindigden op een verdienstelijke 4e plaats, de D1 werd keurig 2e achter Die Haghe. 

Over de veldcompetitie kunnen we kort zijn: deze is niet gespeeld verklaard. 

Commissie Topsport 

Robert Luttik 

 

 

  



10 
Jaarverslag 2019-2020 
 K.V. Groen-Geel | GG/IJskoud de Beste 

Jaarverslag Exploitatie 
Het exploitatieseizoen 2019-2020 heeft zich tot maart 2020 laten zien als een ‘spectaculair, bruisend, 
eerste Leagueseizoen’ met geweldige resultaten voor onze sportkantine. Jammer genoeg kwam daar 
abrupt een einde aan. De hele wereld, zo ook K.V. Groen-Geel, werd in z'n greep gehouden door 
het coronavirus.  
De kantine, met al haar vrijwilligers, stormde af op een derde recordseizoen op rij. Het gehele team 
van exploitatie was met een eigen competitie bezig en had dit seizoen heel graag fantastisch en zelf 
overtreffend willen afsluiten! Helaas… 
 
In 2019-2020 werd de exploitatiestructuur ietwat aangepast om de toenemende werkzaamheden 
meer te kunnen spreiden. Groei vraagt best wat van de vrijwilligers, vandaar dat er op alle gebieden 
werd gekozen voor meer mankracht om het extra werk aan te kunnen. 
Het onderstaande organogram voor de portefeuille Exploitatie geeft de organisatie weer. 
 

 
 

Afbeelding: Organogram Exploitatie K.V. Groen-Geel, 2019-2020 

 
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 
  

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; 
- 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 twee 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, Sportlink en de mededelingenborden in de hal. Voor 
berichtgevingen en kantinereclame werden ook de digitale schermen in de 
kantine gebruikt. 
De communicatie is versterkt, maar blijft om consistentie vragen met 
betrekking tot: het zelf inroosteren van kantinediensten (lag dit jaar rond 
de 75%), wet- en regelgeving en scholing. 
 
De organisatietaken en verantwoordelijkheden waren als volgt verdeeld: 
Jos Koot, leidinggevende kantine/keuken en inkoop 
Rob Kraaier, ondersteuning keuken 
Bas en Sandra Schermer, ondersteuning keuken 
Jeroen Scheffer, ondersteuning keuken 
Barry Albers, ondersteuning keuken 
Lucas Lauritsen, ondersteuning keuken 
Nieuw: 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   
 
Ook waren er de zes vaste koppels voor de koppeldiensten op 
donderdagen en de ‘vaste gezichten’ voor de kantinediensten tijdens GG1. 
 
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: 
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Kantine: 
- Tijdens de wedstrijden van GG 1 werd gewerkt met een ‘vaste’ 

poule barvrijwilligers (leden én niet-leden). Zij werden na de 
wedstrijd van GG 1 afgelost door een ingepland seniorenteam. 

- Er is een nieuwe en luxere DE-koffiemachine in gebruik genomen. 
- Naast het ‘gewone’ tapbiertje en het ‘speciale’ tapbiertje werd ook 

een 0% variant getapt. 
- Er werd een tweede ‘vaste’ kassa (met een extra scherm) 

aangeschaft en een mobiele pinkassa. Deze werden ingezet tijdens 
de piekmomenten rondom de leaguewedstrijden en/of events. 

- Tijdens alle events werd gewerkt met plastic (bier)glazen. 
- Team Sportkantine heeft i.s.m. Team-Fit op 15 oktober 2019 een 

zilveren certificaat voor Gezondere Kantine behaald. GG is de 
eerste Zaanse sportvereniging én de eerste league 
korfbalvereniging met een zilveren certificaat. 

- De uitreiking van het certificaat heeft op 11 januari 2020 
plaatsgevonden. Ook in de media is er aandacht voor geweest. 

- De koppeldiensten voor de donderdagavond werden ingevuld door 
zes koppels. 

- Workshop kerstschikken op 6 december 2019. 
- I.s.m. verschillende vrijwilligers heeft team Sportkantine 

meegewerkt aan de voorbereidingen van nog een workshop 
bloemschikken, een theatervoorstelling en een (extern) sport- en 
goede doelen evenement. Deze kwamen allen te vervallen i.v.m. 
Corona. 

- Half maart 2020 was de vereniging genoodzaakt om alle sport- en 
verenigingsactiviteiten stil te leggen i.v.m. Corona. 
Tijdens de Corona-periode werd de kantine van GG ingeschreven 
voor een deelname aan de benefiet (pub)quiz voor de horeca. Onze 
leden konden vanaf 18 april 2020 iedere zaterdag meedoen aan 
een online pubquiz. De donaties van de deelnemers heeft een 
eindbedrag van € 850,- opgeleverd voor de vereniging. 

- 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: 

- Het keukenmagazijn werd volledig geordend en opgeruimd. 
- Aanvullende verbetering van de keukenapparatuur middels het 

aanschaffen van een horeca-oven, een koelvitrine en horeca 
bestek- en afruimbakken 

- Op de speeldagen van GG 1 (zaal) werd er in de kantine, tussen 
16.30-19.00 uur, een platemaaltijd verkocht. De maaltijden werden 
bereid en aangekondigd door verschillende gastkoks vanuit de 
vereniging. 

 
Bovenbar: 

- De bovenbardiensten tijdens GG 1 werden ingevuld door een vast 
koppel. 
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- Alle consumpties in de bovenbar werden verkocht voor € 2,- of 1 
munt. 

- De bovenbar heeft een metamorfose ondergaan (gesteund door de 
Club van 50). De bovenbar werd meer leaguewaardig gemaakt en 
de sponsoren hebben nu een eigen ontmoetingsplek gekregen. 
 

 
 

 

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 2019-2020): 

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

 
De organisatieonderdelen Evenementen en AC Jeugd zijn in seizoen 2017-
2018 (voor overleg) bij elkaar gebracht om de onderlinge communicatie 
meer helder en efficiënter te maken. In seizoen 2019-2020 werd daar een 
commissie Feesten aan toegevoegd. Dit om de organisatietaken van 
Evenementen te verminderen en meer te kunnen spreiden.  
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. 
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Gezamenlijk werd gewerkt aan de uitvoer van het exploitatiebeleid, 
aansluitend bij het beleidsplan van Groen-Geel.  
De leden van dit team wisten elkaar te vinden en stemden regelmatig met 
elkaar af rondom de te organiseren activiteiten. Bijzondere berichten, 
afspraken en vergunningaanvragen werden gedeeld met bestuurslid J.K. 
De planning, communicatie en organisatie werden ook hier bijgehouden in 
een commissieplan, deze werd regelmatig ter kennisgeving ingebracht bij 
het bestuur. 
 
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.  
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 
Nieuw: Bjarne Hendriks, contactpersoon AC jeugd  
Nieuw: 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  De resultaten waren onder andere: 
- Terrenc en Fleur zijn aan het einde van seizoen 2018-2019 gestopt 

met hun taak als contactpersoon van de AC Jeugd. Overdracht 
heeft plaatsgevonden i.o.m. bestuurslid J.K. Vanaf 2019-2020 was 
Bjarne Hendriks de nieuwe contactpersoon.  
Commissieleden: Bjarne, Terrenc, Leanne, Elise, Merle, Joost, 
Evelien, Roos en Mae. 

- Charlotte en Tamarah gingen door met het organiseren van de 
(traditionele) evenementen. 

- Vanaf 2019-2020 werd Charlotte Baar de nieuwe contactpersoon 
van de commissie Feesten.  
Commissieleden: Charlotte, Sascha, Rico, Lucia, Britt en Terrenc.  

- Half maart 2020 was de vereniging genoodzaakt om alle sport- en 
verenigingsactiviteiten stil te leggen i.v.m. Corona. 

 
Evenementen: 

- Seizoensopening op 1 september 2019 
- Culinaire fietstocht op 11 oktober 2019 
- Kerstschikken met R&R Flowers bloembinderij op 6 december 2019 
- Pubquiz/nieuwjaarsborrel op 5 januari 2020 
- High tea/lunch voor 60+ op 9 februari 2020 
- Theatervoorstelling ‘Voor je het weet zijn ze groot’ van 

GGD/gemeente Wormerland op 23 maart 2020 (vervallen i.v.m. 
Corona) 
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- Lenteschikken met R&R Flowers bloembinderij op 03 april 2020 
(vervallen i.v.m. Corona) 

- This is how we row (indoor roeien voor het goede doel) op 18 april 
2020 (vervallen i.v.m. Corona) 

- Homeride op 27 en 28 juni 2020 (vervallen i.v.m. Corona) 
 
AC Jeugd: 

- Pupillen Halloween-feest op 18 oktober 2019 
- Sinterklaasfeest voor kangoeroes en pupillen op 20 november 2019 
- Pupillen cowboy-feest op 28 februari 2020 
- Paaseierentocht op 10 april 2020 (vervallen i.v.m. Corona) 
- Pupillen- en aspirantenkamp tijdens Pinksteren 2020 (vervallen 

i.v.m. Corona) 
- Online Groen-Geel quiz via Facebook en Instagram op 3 april 2020 

(tijdens de Corona-periode) 
- Puzzelprijsvraag (woordzoeker) voor de jeugd op 24 april 2020 

(tijdens de Corona-periode) 
 
Feesten: 

- Feest White Sensation 18+ op 2 november 2019 
Melding gedaan bij gemeente Wormerland. 

- Kerstfeest met band 18+ op 21 december 2019 
Melding gedaan bij gemeente Wormerland. 

- Eindfeest (zaalseizoen) 16+ op 07 maart 2020 
Melding gedaan bij gemeente Wormerland. 
Er is extra aandacht geweest voor NIX 18. 
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Jaarverslag Beheer 
Het beheer heeft de taak om met het beschikbare budget het complex op een gewenst niveau te 
houden/krijgen. Sportieve doelen en de omvang van de vereniging zijn hierbij zeer belangrijk. De 
afgelopen tijd zijn de nodige maatregelen getroffen om het complex van Groen Geel 
toekomstbestendig te maken. 
 

ICT 

Edwin    Voorzitter 
 
De grootste ontwikkelingen met betrekking tot ICT waren het afgelopen jaar gericht op de 
livestream. Door nieuwe kabelgoten op te hangen in de sporthal werd de mogelijkheid gecreëerd om 
nieuwe kabels te leggen om de camera’s aan te sluiten. Verder is de samenwerking met SportLink 
voortgezet, hierdoor kan Groen Geel de functies blijven gebruiken op bijvoorbeeld de televisie in de 
kantine. 
 

Technisch onderhoud    

Vacature  Voorzitter 
Bas   Lid 
Erwin   Lid 
Ferry   Lid 
Jeroen   Lid 
Rick   Lid 
Sander   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. 
 
Zowel op het veld als in de zaal zijn verschillende railsen geplaatst om het (her)plaatsen van 
sponsorborden mogelijk te maken. Daarnaast is er veel werk verricht aan de Noomhome en is er in 
de kantine een tassenrek gerealiseerd. De laatste maanden van het jaar werden beïnvloed door 
Covid-19, dit bracht de nodige werkzaamheden met zich mee om de spelers weer de mogelijkheid te 
bieden om te trainen op het complex. Hiervoor moesten de nodige aanpassingen worden gemaakt. 
 

Kleding commissie 

Annette   Voorzitter 
Altina    Lid 
Ingrid   Lid 
Karin    Lid 
Mariëlle   Lid 
Ria    Lid 
 
Met het vernieuwen van de overeenkomst met de hoofdsponsors, Sport Sportief en de 
kledingleverancier Jako werd het nieuwe wedstrijdshirt ontwikkelt en werden het afgelopen jaar de 
spelers van het eerste, tweede en junioren 1 van nieuwe kleding voorzien. Met een fris nieuw shirt 
en een strak presentatiepak kon Groen Geel zich op het hoogste niveau vertonen.  
 
Niet alleen voor de selectie zal dit verandering brengen, want het afgelopen jaar heeft ook in het 
teken gestaan van de realisatie van het kledingfonds voor de gehele club voor het seizoen 20/21. 
Hierbij zal Groen Geel alle spelende leden van zowel een wedstrijdshirt als een trainingspak voorzien 
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en de mogelijkheid bieden om te wisselen van maat wanneer deze niet meer voldoet. Helaas verliep 
niet alles volgens plan en kwam op het moment dat de passessies zouden beginnen Covid-19 om de 
hoek kijken, waardoor dit onmogelijk werd om bij Groen Geel uit te voeren. Door middel van een 
enquête hebben wij getracht om een zo’n goed mogelijk beeld te krijgen van de maten binnen de 
club. Deze kleding zal aan het begin van het seizoen 20/21 aan de spelende leden worden uitgereikt. 
 

Schoonmaak 

Simone   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 goed onderhouden wordt. Helaas 
gaat Simone ons dit jaar na 30(!) jaar verlaten, dit is natuurlijk ongelofelijk en kunnen wij niet vaak 
genoeg benoemen. Vandaar nogmaals: dank! 
 

Projecten  

Livestream 

Met de promotie van Groen Geel naar de Korfbal League werd al snel duidelijk dat er een wens was 
om een livestream op te zetten die zou voldoen aan het niveau waarop wij zouden gaan acteren. Na 
het winnen van de hoofdklassefinale werden de eerste maanden vooral gebruikt om informatie in te 
winnen bij verschillende partijen binnen de Korfbal League. Daarnaast werd het nodige onderzoek 
verricht naar de benodigde technologie. Naarmate de Korfbal League dichterbij kwam werd er steeds 
meer werk in en rondom de hal om de infrastructuur aan te leggen die de livestream mogelijk zou 
moeten maken. Met het begin van de oefenwedstrijden en de competitie konden ook de 
commentatoren en presentatoren hun opwachting maken. Een grote groep vrijwilligers hebben, met 
een groot enthousiasme, de livestream tot een succes gemaakt. Achteraf kunnen wij spreken van een 
zeer geslaagd eerste jaar, van niets tot het niveau waar we nu staan is een enorme sprong. Ook 
wanneer wij de cijfers vergelijken, zijn we (in vergelijking met KCC vorig jaar) de grootste groeier van 
de gehele Korfbal League met een groei van 75% in kijkcijfers. Daarnaast is er een overall groei van 
25,28% gerealiseerd in de totale Korfbal League.  
 

Noomhome (2.0) 

Een van de redenen om de het balkon tussen de 2 spelersbanken eens beter te bekijken was de 
livestream. De ruimte op de Noomhome was niet meer toereikend om zowel de muziek, media, 
commentatoren en pers te voorzien van voldoende plaatsen. Het verdubbelen van de breedte zou 
voldoende ruimte moeten creëren om hierop in te kunnen spelen. Binnen een week was het oude 
balkon verwijderd en was het nieuwe balkon alweer gerealiseerd. Hierbij gaat extra dank gaat uit 
naar Conijn metaalbewerking, PGH Staal en de hulp van alle vrijwilligers voor het verwijderen, 
plaatsen en het inrichten van het balkon.   
 
Jasper Marcus 

 


