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Notulen JALV van 19 oktober 2020.  
 

Presentielijst via aanmelding vooraf via de email en inlog naam teams:  

 A. de Haan 

 M. Korver 

 M. de Graaf 

 M. Kok 

 T. Al 

 J. Koot 

 R. Molanus 

 R. Vledder 

 R. Koel 

 A. van der Weide 

 K. Groen 

 S. Bakker 

 C. van den Ende 

 M. van Buuren 

 R. Luttik 

 B. Luttik 

 L. Gruijs 

 

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 Jaarlijkse Algemene Ledenvergadering, gehouden op 19 oktober 2020.  

 

1.Opening 

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

van Groen-Geel:  
- ± 566 leden.  

- ± 401 leden, spelend.  

- ± 279 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 gezonden 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 Voor de tweede keer de ledenvergadering via Teams. Wilde het niet uitstellen, 

daarom ervoor gekozen om het nogmaals op deze manier te doen.  

o Na de laatste jaarvergadering hebben we gelukkig door kunnen trainen. 

Echter geen competitie. Toen besloten begin juli het complex te sluiten, om na 

in augustus weer te kunnen beginnen. Toen gekeken hoe we het nieuwe 

seizoen zo goed mogelijk van start konden laten gaan. Iedereen wordt 

bedankt voor zijn of haar inzet en bijdrage voor de start van het seizoen.  

o Sinds vorig week seizoen on hold. Vraagt een hoop aanpassingsvermogen 

van een ieder. Nu aan het kijken hoe we de vereniging draaiende kunnen 

houden, wat kan en mag wel.  

o Geprobeerd met z’n alle het zo goed mogelijk te doen in deze lastige 

periode. Een grote klus was voornamelijk de uitgifte van het de kleding. Mooie 

investering en stap voor de vereniging.  

 

2. De notulen van de ledenvergadering van 20 juni 2020. 

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 voorzitter bespreekt de balans per 30 juni 2020 en de winst en verlies rekening 2019-2020. 

De jaarrekening 2019-2020 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.  

 

Het was een bijzonder jaar. Het zaalseizoen was zo goed al klaar, toen ging alles op slot. 

Hierdoor is de tweede veldhelft niet gespeeld. De ploegen hebben wel nog doorgetraind.  

Gelukkig hebben we steunfondsen kunnen aanschrijven vanwege de aanhoudende corona 

crisis. Daarnaast heeft de bond, om de lasten bij de verenigingen te verlagen,  enkele kosten 

niet doorberekend. 
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Het ledenaantal is redelijk stabiel. We zien was terugloop bij de jeugd. Dit staat wel op ons 

vizier. Daarnaast maken we ons zorgen om de leden waar momenteel, door corona, weinig 

binding mee is.   

 

6. Beleid KNKV  

Uitdagend en keuzes maken, voor een ieder is het nu lastig om een koers te bepalen. KNKV is 

gebonden aan het NOCNSF. Het KNKV is niet altijd even gelukkig met de keuzes. Het KNKV 

heeft een nieuwe voorzitter, Irene Rijsewijk.  

 

De spelregels zijn op een aantal fronten aangepast: 

- ieder neemt zijn of haar eigen strafworp nu op alle niveaus doorgevoerd.  

- Voetbal bestaat niet meer.  

 

Korfbal League start met een videoplatform, Eyecons. Alle league verenigingen en het KNKV 

hebben gezamenlijk een CV opgericht. De livestreams zullen niet meer te zien zijn via 

YouTube. Eyecons is onbetaald, ze willen een zo groot mogelijk bereik creëren. Met zo veel 

mogelijk views hopen wij een goede positie te krijgen naar commerciële partijen. Zo dat hier 

op lange termijn een verdien model uit gecreëerd kan worden.  

 

7.  Beleid bestuur  

Voor het seizoen 2020-2021 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.  

Waren we al meebezig, nu een punt achter gaan zetten.  

 

2. Vastellen van een plan op het gebeid van Korfbal Technische Zaken. 

De basis is het jeugdplan, wordt momenteel aan gewerkt.   

 

3. Herziening investeringsplan en liquiditeitsbegroting op de midden-lange-termijn.  

Loopt, we willen inzichtelijk maken welke kosten op ons af gaan komen de komende 

jaren. 

  

4. Vaststellen en uitvoeren kledingplan.  

Zitten momenteel in de eindfase, wel goed blijven borgen.  

 

5. Coronacrisis (be-) sturen om schade te beperken en waar mogelijk omzetten in 

kansen. 

We kijken niet alleen maar naar wat niet kan, letten op kosten en hoe kunnen we 

dingen omzetten in kansen.  

 

6. Participeren Sport- en Gemeenteontwikkelingen waaronder Lokaal Sportakkoord 

Wormerland.  

Gemeente is aan het kijken naar verduurzaming van sportaccommodaties in 

Wormerland. Wij als grote vereniging hebben hier zeker een rol. We moeten in 

gesprek blijven met de gemeente.  

 

7. Realisatie rookvrij sportcomplex.  

 

8. Realisatie creatieve en uitdagende omgeving voor jonge kinderen (speeltoestellen).  

Momenteel ontbreken speeltoestellen, dit realiseren.  

 
Ruud: Ledenaantal neemt af, is dat nog iets om mee te nemen in de speerpunten.  

Ja zeker, nemen we mee. Uit de schoolkorfbaltoernooien halen we vaak leden binnen, 

helaas konden deze niet plaatsvinden. Neem het punt mee.  
Ruud: met het vertrek van Robert Luttik is er nog geen bestuurslid topsport.  
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Klopt we zijn dat nog aan het onderzoeken. Met het jeugdplan wat nu opgezet is zijn wij van 

mening dat we een betere verbinding zien tussen topkorfbal en breedtekorfbal, ook bij de 

jeugd. Nu aan het kijken hoe dit in het jeugdplan verwerkt kan worden. Kijken hoe we 

topsport 2.0 gaan en willen invullen.  

 
Agnes: Rabobank club actie regelmatiger op de website naar bovenhalen om het meer 

onder de aandacht te hebben.  
 

8.Rondvraag  

 

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

is de sluiting om 21.15 uur. 

 

Namens het bestuur,  

Tamarah Smits 

 


