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Notulen JALV van 25 oktober 2021.  
 

Presentielijst:  

 Piet de Wit 

 Rob Klappe 

 Jos Koot 

 Rick van der Weide  

 Marijke de Graaf 

 Ingrid Buikema 

 Sylvia Bakker 

 

Namens het bestuur: 

 Rick de Wit  

 Youri Vestering 

 Jasper Marcus 

 Richard Bleeker  

 Erik Koomen 

 Tamarah Smits 
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Notulen van de Jaarlijkse Algemene Ledenvergadering, gehouden op 25 oktober 2021.  

 

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 -> staat onder druk door afgelopen 

periode, Covid-19.  

2. Voor iedereen -> staat ook onder druk.  

3. Met een topspotklimaat- > zijn we hard meebezig.  

4. Op een financieel gezonden manier -> momenteel staan we er 

gezond voor.  

Het beleidsplan ’17-’20 is toe aan een update. Dit punt loopt. Per seizoen zal er 

gewerkt worden aan doelstelling.  

 

De opening wordt vervolgd met een terugblik op het afgelopen halfjaar.  

o Geprobeerd de dingen die wel mochten/konden zichtbaar te maken via de 

verschillende kanalen, website, social media en nieuwsbrief.  

o We zitten niet stil, proberen op verschillende manieren inkomsten te creëren.  

o Geprobeerd binnen de mogelijkheden die er waren activiteiten te 

organiseren om de betrokkenheid te behouden.  

 

De zaalperiode staat voor de deur. Helaas gaan we van start met het checken van QR 

code, indien gebruik van horeca. Dit kan een drempel zijn voor mensen.  

 

Door de huidige situatie merken wij wel dat het moeizaam is om functies te bekleden. 

Voorheen ging dit soepeler. We moeten er met elkaar voor gaan.  

 

2. De notulen van de ledenvergadering van 14 juni 2021. 

Deze notulen worden inhoudelijk en tekstueel, zonder verdere op- en/of aanmerkingen, en 

onder dankzegging aan de samensteller, goedgekeurd. 

 

3. Ingekomen stukken. 

Enkele afberichten en een ingekomen stuk van Gitta Busch.  

Gitta heeft de volgende vragen: 

 Waarom staat er nog steeds een fotot van de selectie van enkele jaren terug op de 

site bij team 1?  

o Gaan we achteraan.  

 Mogen er geen team foto’s meer op de site i.v.m. prive? Haal deze er dan ook af.  

o Zolang het een team is mag het, dus team foto’s mogen zeker. 

 De recreanten hebben ramen gelapt, en de kleding vitrine is de gang gelapt, er werd 

opgemerkt: Wat ziet het er van binnen slordig uit. Misschien kan dit voor de 

zaalcompetitie door de kledingcommissie hersteld worden?  

o Wordt aan gewerkt.  

 

4. Jaarverslag bestuur   

Het verslag wordt goedgekeurd door de aanwezige leden, onder dankzegging aan  

de samenstellers.  
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5. Financieel beleid  

De penningmeester bespreekt de winst en verlies rekening 2020-2021 en de balans per 30 juni 

2020. De jaarrekening 2020-2021 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.  

 

Hoe de cijfers er nu uitzien staan we er best positief voor. Echter is er wel een addertje onder 

het gras. De afgelopen periode hebben we verschillende subsidies binnen gekregen 

vanwege de huidige situatie. Echter stopt dit binnenkort en moeten we het weer zelf doen. 

De subsidies zijn in de reserveringen gestopt zodat het geld op korte termijn niet uitgegeven 

wordt. De belangrijkste periode komt nu. Het wordt een uitdaging.   

 

6. Beleid KNKV  

Momenteel heeft het KNKV het zwaar.  Bondsbureau heeft het zwaar gehad, zijn normaal 

doordeweeks bezig met de verenigingen te bedienen. Maar nu net als vele veel thuis. Waar 

zij voor staan momenteel niet helemaal waar kunnen maken. Voor het zoveel mogelijk 

mensen laten genieten van korfbal is er de afgelopen periode wel heel erg bij ingeschoten.    

 

Marijke de Graaf; Door de livestream hebben veel meer mensen naar korfbal gekeken.  

 

Uitdaging van het KNKV is momenteel het invullen van de zaal. Momenteel communiceren 

ze hier niet heel duidelijk over.  

 

Waar het KNKV wel mee verder gaat is het videoplatform Eyecons. We hebben een korfbal 

league CV, 12 league club en het KNKV. Het doel van Eyecons is het vermarkten van de 

beelden wat voor ons uiteindelijk geld zou opleveren.  

 

7.  Beleid bestuur  

De samenstelling van het bestuur is momenteel niet optimaal. We zouden graag een 

bestuurslid communicatie erbij willen om de communicatie naar een hoger niveau te tillen. 

Topsport is na het vertrek van Robert Luttik ook nog niet ingevuld.  

 

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.  

Nog een enkele actie voor vereist, zodra dit gebeurd is zal het beleid 

gecommuniceerd worden met de leden. 

 

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

Zitten in de eindfase. Op papier staat het nu nog in de praktijk.  

 

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

Staat er al een tijd op, in inzichtelijker geworden maar we moeten het wel op scherp 

houden.  

  

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

Geld is er, plan maken en beslissingen nemen.  

 

5. Senioren buffer creëren waarbij o.a. transitie van jeugdspeler naar jong senior 

centraal staat.  

Dit seizoen mee gestart, selectie 3 / 4.  

 

6. Zichtbaarheid vergroten op basisscholen /  bso’s voor aanwas van jonge leden 

categorie kangoeroes en F-pupillen.  

Onderkant van de leden aanvullen. 12 a 20 jeugdleden per jaar zou mooi zijn.  
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7. Sponsorbeleid: businessclub oprichten, verbinding met sponsoren om (toekomstige) 

doelen na te streven.  

 Verbonden blijven met de sponsoren. Hopelijk straks in de zaal weer meer mogelijk. 

  

8. Organisatie bestuur: invulling openstaande posities (Topsport, communicatie).  

Bestuur op orde krijgen.  

 

Het is belangrijk dat we ook extern gericht blijven. We hebben redelijk goed contact met het 

KNKV maar we zouden iets meer gebruik kunnen maken van de programma’s en diensten 

die zij aanbieden aan de verenigingen. Daarnaast hebben we contacten hier in de buurt 

zoals Topsport Zaanstreek. Hebben vanuit hen een subsidie ontvangen voor het korfbal lab 

(fitnesshok in de zaal).  

 

Ook de laatste periode geregeld contact gehad met de gemeenten met betrekking tot hun 

plannen rondom de tennisverenigingen en sporthallen. De gemeente is nu vooral bezig met 

de tennisverenigingen om hen te laten fuseren en opzoek naar een locatie. Daarna komt het 

pas ter sprake hoe verder met de sporthallen en verdelingen van de sporten. Blijven in 

gesprek met de gemeenten omtrent deze ontwikkelingen.  

 

8.Rondvraag  

Piet de Wit; op zoek naar jeugdleden bij andere clubs?  

We hebben contacten en staan er voor open.  

 Marijke de Graaf; Aandeel van KZ spelers bij RTC is momenteel wel heel hoog.  

 

Rob Molanus; veel speler niet gevaccineerd, wat vind het bestuur hiervan? 

Testen is eigen verantwoordelijkheid. OQ code is verplicht. Maar het blijft een lastig punt.  

Spelers en ‘personeel’ niet verplicht om QR code te laten zien.  

 

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 

 


