
 
0 

 

 

 

 

 

 

Jaarverslag 

 

KV Groen-Geel 

 

Seizoen 2017-2018 

 

 
  



 
1 

 

Jaarverslag van het Bestuur 2017-2018 
 

Het bestuur bestond uit de volgende leden: 

 

Voorzitter:  Rick de Wit 

Penningmeester:  Youri Vestering 

Secretaris:  Tamarah Smits 

Korfbal Technische Zaken: Fred Baar (aftredend op 28 mei 2018)  

Topsport:  Robert Luttik 

Beheer: Jasper Marcus (toetredend op 27 november 2017) 

Exploitatie: Judith Kapitein  

Bestuurslid:  Peter van Buuren 

 

Op de JALV op 27 november 2017 is Jasper Marcus officieel toegetreden als bestuurslid 

Beheer. Tijdens de HALV op 28 mei 2018 is Fred Baar officiaal afgetreden als bestuurslid 

Korfbal Technische Zaken. Voor de vacature bestuurslid Korfbal Technische Zaken is nog 

géén opvolging. 

 

In het beleidsplan 2017-2020 worden de volgende vier pijlers gehanteerd; 

 

1) Een bloeiend verenigingsleven 

2) Voor iedereen 

3) Met een topsportklimaat 

4) Op een financieel gezonde manier 

 

Het bestuur heeft zich het afgelopen jaar / seizoen beziggehouden met een aantal 

speerpunten. De speerpunten voor seizoen 2017-2018 hangen samen met onze vier pijlers.  

 

Voor het seizoen 2017-2018 zijn door het bestuur de volgende Speerpunten vastgesteld; 

 

  

Omschrijving Speerpunt 

 

 

Betrokken 

bestuurslid 

 

1. Opstellen en invoeren van een vrijwilligersbeleid. ✓ /  Rick de Wit / 

Judith Kapitein 

 Opmerking: belangrijke fundamenten zijn gelegd afgelopen 

seizoen bij o.a. Exploitatie. De volgende stap is het opstellen van 

een vrijwilligersbeleidsplan. Hierin staan duidelijke afspraken en 

regels vastgelegd hoe Groen Geel om wil gaan met haar 

vrijwilligers. 

 

 

2. Vaststellen van het beleid op het gebied van breedtesport 

(junioren / senioren).  

 

Fred Baar 

 Opmerking: afgelopen seizoen zijn we niet verder gekomen met 

een (nieuw) beleid. Voor ons toekomstig bestuurslid KTZ zal dit één 

van de belangrijke opdrachten worden.  

 

 

3. Maken en vaststellen van een plan voor het vervangen / -

nieuwen van het B-veld naar kleine speelvelden (K40 en K24). ✓ 

 

Rick de Wit / 

Jasper Marcus 

 Opmerking: voor het B-veld is er gekozen voor een variant met 

drie K40 velden en daarbinnen drie K24 velden. Bij deze variant 

wordt het B-veld ongeveer 12 meter ingekort aan de lange zijde. 

Het B-veld wordt tevens voorzien van nieuw hekwerk en rondom 
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nieuwe bestrating inclusief kolken voor het afvoeren van 

regenwater. Met de nieuwe inrichting zullen tevens de lichtmasten 

een andere positie krijgen. De volgende stap is het rondkrijgen 

van de financiering en het selecteren van de leverancier voor dit 

project. Met als doel om het B-veld te vernieuwen in de periode 

februari / maart 2019. 

 

4. Vervanging van TL halverlichting door duurzame ledverlichting. ✓ 

 

Rick de Wit / 

Jasper Marcus 

 Opmerking: het bedrijf SportStroom heeft ons ondersteund in het 

aanvragen van de subsidie ‘Energiebesparing en Duurzame 

Energie Sportverenigingen’ op 2 januari 2018. Begin februari 

kregen wij het bericht dat deze subsidie aan ons is toegekend. 

Tijdens de zomerperiode zal de nieuwe VEKO-ledverlichting 

worden aangebracht.  

 

 

5. Verhogen van de sponsorinkomsten en uitbreiden van het aantal 

sponsoren. ✓ /  

 

Youri Vestering 

/ Rick de Wit 

 Opmerking: de huidige sponsorinkomsten zijn stabiel, maar voor 

de toekomst is een verhoging wenselijk om o.a. onze sportieve 

doelstellingen te ondersteunen.  

 

 

6. Verhogen van de kantine-inkomsten. ✓ Judith Kapitein 

/ Youri 

Vestering 

 Opmerking: dit seizoen is er een flinke stap gemaakt met de 

kantine-inkomsten. Variatie in het assortiment, maar ook de 

keuken hebben hierin o.a. bijgedragen.  

 

 

7. Opstellen, invoeren en bewaken van de budgetten en de 

liquiditeitsbegroting. ✓ /  

 

Youri Vestering 

/ Jasper 

Marcus 

 Opmerking: voorziening groot onderhoud is nogmaals onder loop 

genomen. Deze zal heroverwogen moeten worden op basis van 

nieuwe regelgeving en onze toekomstplannen / wensen. Komend 

seizoen zal dit als project worden opgepakt. 

 

 

 

Een aantal speerpunten zijn nog niet afgerond. Deze zullen komend seizoen voortgezet 

worden.   

 

Ondanks een leeftijd van bijna 95 jaar is Groen Geel volop in beweging. Het seizoen 

2017/2018 kan in de boeken als een topseizoen. Op sportief gebied waren de zaal play-offs 

van Groen Geel 1 en A1 een prachtige ervaring. Maar ook Groen Geel D1 met deelname 

aan zowel het NK in zaal als op veld is een prestatie van formaat. 

 

De drie schoolkorfbal toernooien / activiteiten die afgelopen seizoen zijn gehouden hebben 

verschillende doelstellingen waaronder het werven van nieuwe jeugdleden. Het ledenaantal 

zit in de lift en dit zien wij o.a. terug in het aantal jeugdteams dat wij hebben ingeschreven 

voor de competities.  

 

We kunnen vaststellen dat op het gebied van Exploitatie hele mooie stappen zijn gezet. In 

een gastvrije (kantine) omgeving kunnen wij op speeldagen genieten van een hapje en een 

drankje. Ook zien wij dat de evenementen / activiteiten door jong & oud zeer worden 

gewaardeerd.  
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Wekelijks hebben wij een groot aantal (korfbal-)activiteiten op ons complex. De invulling van 

dit alles kan niet zonder de inzet van een hele grote groep vrijwilligers van jong tot oud. We 

mogen trots zijn op de prestaties die wij dit seizoen met elkaar hebben geleverd.  

 

Als bestuur willen wij iedereen bedanken die zich, op welke wijze dan ook, heeft ingezet voor 

onze vereniging. 

 

Tamarah Smits 

Namens het Bestuur 

 

“Met gezonde ambitie op het hoogste niveau!” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hoofdsponsors Senioren & Junioren selectie  
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Jaarverslag Financiële zaken 2017-2018 
 

Begroting  

 

De begroting van het seizoen komt op een positief resultaat uit van € 1.250. Conform 

voorgaande jaren wordt de begroting opgemaakt met een beoogde winst tussen € 500 en € 

2.500. De begroting is in mei 2017 goedgekeurd door de ledenvergadering. 

 

Jaarcijfers  

 

Resultaat 

De vereniging heeft over het seizoen een positief resultaat gehaald van € 20.612 (vorig 

seizoen: € - 17.492). Dit seizoen zijn er € 21.000 meer inkomsten gegenereerd. Dit ziet met 

name toe op de kantine-inkomsten, contributies en entreegelden. De kosten zijn stabiel ten 

opzichte van voorgaande jaren. 

 

Balans 

Het balanstotaal komt per 30 juni 2018 uit op een bedrag van € 673.574 (vorig seizoen: € 

614.537). Aan de activazijde is met name een stijging te zien in de liquide middelen van 

ongeveer € 60.000. Aan de passivazijde is de voorziening met name gestegen in verband 

met de reserveringen voor groot onderhoud en vervangingen. 

 

Leden 

 

Het ledenaantal per 1 juli 2018 is 591, waar deze voorgaand seizoen 528. De verdeling tussen 

spelend en niet-spelend lid is 60% om 40%. Dit is gelijk aan voorgaand jaar. 

 

De contributies worden elk jaar met de inflatie verhoogd. De contributies liggen in lijn met 

vergelijkbare korfbalverenigingen. De ledenvergadering in mei heeft de verhoging 

goedgekeurd. 

 

Sponsoren  

 

Een punt van aandacht blijven de sponsoren. Gelukkig zijn er wel een paar nieuwe 

sponsoren aangetrokken, maar zijn ook een paar gestopt. De commissie is nog steeds 

onderbezet waardoor diverse kansen worden misgelopen. 

 

Onderhoudsvoorziening 

 

Een ander punt van aandacht is de opbouw van de voorziening groot onderhoud. Met de 

huidige ontwikkelingen en staat van de accommodatie komen grote projecten om de hoek 

kijken. In komend seizoen gaan we met een groep de voorziening beter inzichtelijk maken en 

updaten met de belangrijkste zaken naar een meerjarenplan. 

 

Youri Vestering 

Penningmeester 
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Jaarverslag Korfbal Technische Zaken 2017-2018 
 

 

Door miscommunicatie is er géén jaarverslag KTZ. Daarvoor ons excuus.  

 

Wij gaan ervoor zorgen dat het jaarverslag binnenkort beschikbaar is. 

 

Rick de Wit 
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Jaarverslag Topsport 2017-2018 
 

Dico Dik  Senioren 

Robert Luttik  Senioren 

Jeroen Looij  Senioren 

Marcel de Leeuw  Jeugd 

Jochem van Dijk  Jeugd 

Frank Anepool Jeugd  

 

 

Seizoen 2017-2018 werd een seizoen om nooit meer te vergeten. Doelstelling vooraf voor de 

selectie 1-2 was om met het 1e voor play-offs te spelen en het 2e kampioen in de zaal te 

laten worden. Deze doelstellingen zijn ruimschoots behaald, het 2e promoveerde naar de 

reserve hoofdklasse en het 1e behaalde de play-offs door als 1e in de competitie te 

eindigen. De play-offs hebben ons veel gebracht: veel publiek op de banken, fantastische 

sfeer, doelpunten regen 42-40, adembenemende thrillers, veel respect en humor tussen Dalto 

en Groen Geel. Door de uitschakeling stonden we aan het einde van de play-offs alleen met 

een resultaat waar we meer gehoopt hadden. Overall een trots gevoel voor de hele club en 

selectie. 

 

 
 

Niet alleen het 1e speelde play-offs, ook de A1 bereikte deze en gingen nog een stapje 

verder dan het 1e door er een 3e wedstrijd uit te slepen. Helaas werd deze wedstrijd bij 

Fortuna doordeweeks verloren maar het had gekund.... Voor de A1 ook een seizoen om trots 

op te zijn, veel Groen- Geel publiek op de been bij deze wedstrijden. 

 

Bij de jeugd speelde alle 1e teams op Hoofdklasse niveau. Hier mogen we ook trots zijn op de 

prestaties van de D1. Zowel veld als zaal het deelname aan het NK gerealiseerd, in de 

topsporthal in Koog aan de Zaan behaalden zij zeer knap de finale Hierin werd helaas 

verloren van Fortuna met 8-5. De B1 en C1 speelden een solide seizoen, volgend seizoen alle 

teams weer op hoofdklasse niveau! 

  

Naast de vele vertegenwoordigingen in bij de RTC teams scoorde Groen Geel ook goed bij 

Oranje. Kevin Dik, Carlo de Vries, Terrenc Griemink en Lindsy Krop (nieuwe aanwinst) werden 

met Jong Oranje Wereld Kampioen in Hongarije. Romy Knuppe, Jasper de Leeuw en Scott 

de Decker werden met Oranje U19 Europees kampioen door in de finale van België te 

winnen. Zeer mooie prestaties die voor de toekomst de bevestiging geven dat we qua 

talentontwikkeling goed bezig zijn. Structuur bij trainersbegeleiding blijft hiervoor toch van 

belang, voor volgend seizoen is de wens om toch weer met een trainersbegeleider te gaan 

werken om de continuïteit in jeugdopleiding op niveau te kunnen houden. 

 

Robert Luttik  
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Jaarverslag Exploitatie 2017-2018 
 

Bij aanvang van seizoen 2017-2018 is een nieuw bestuurslid voor Algemene zaken/Exploitatie 

van start gegaan. Dit was tevens het moment om vorm te kunnen geven aan het 

deelgebied Exploitatie binnen de nieuwe structuur van het bestuur, weergegeven in het 

onderstaande organogram: 

 

 
Afbeelding: Organogram Exploitatie K.V. Groen-Geel, 2017-2018 

 

Vanaf het begin werd er gekozen voor twee communicatie- en overleggroepen, te weten 

Team Sportkantine en Team Evenementen/AC Jeugd. 

 

Binnen Team Sportkantine werden vier commissieonderdelen samengevoegd, te weten: 

 

- Organisatie en inkoop kantine 

- Coördinatie (kantine)diensten en Sportlink 

- Verhuur en reserveringen accommodatie 

- Sleutel en afdracht  

 

Team Evenementen/AC Jeugd bestaat uit de twee commissieonderdelen Evenementen en 

Activiteiten Jeugd. 

 

Het bij elkaar brengen van deze organisatieonderdelen is gedaan om de onderlinge 

communicatie meer helder en efficiënter te maken. Vooral het op de hoogte zijn én het 

delen van elkaars bezigheden bleek een meerwaarde voor de samenwerking. Gezamenlijk 

werd gewerkt aan de uitvoer van het exploitatiebeleid, aansluitend bij het beleidsplan van 

K.V. Groen-Geel. Voor beide commissies werden de doelen en de bijbehorende 

werkzaamheden bijgehouden in een commissieplan. De leden van de commissies wisten 

elkaar steeds beter te vinden.  

 

  

Algemene zaken/Exploitatie

(bestuurslid)

Opleidingen kantine
Organisatie en inkoop

kantine

Coördinatie
(kantine)diensten en 

Sportlink
Evenementen en

AC Jeugd

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 (kantinetraining, Verantwoord 

Alcohol Schenken, sociale hygiëne e.d.). 

 

Planning, 

communicatie 

en organisatie 

  

Team Sportkantine is in het afgelopen seizoen vijfmaal bij elkaar 

geweest voor een gezamenlijk overleg. Daarnaast is er bij Groen-Geel 

driemaal een kantinetraining (circuit) voor leden en ouders 

aangeboden. De planning, communicatie en organisatie werden 

nauwgezet 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 werd effectiever ingezet en verliep 

veelal via de website en de mededelingenborden. Met meer 

aandacht werden er berichten geplaatst over het assortiment, het zelf 

inroosteren, exploitatieontwikkelingen, donderdagavondacties, 

scholing en beleid. 

 

De organisatietaken en verantwoordelijkheden waren als volgt 

verdeeld: 

Nieuw: Jos Koot, kantine en inkoop 

Rob Kraaier, kantine en inkoop 

Nieuw: Bas Schermer, ondersteuning kantine/keuken 

Nieuw: Jeroen Scheffer, ondersteuning kantine/keuken 

Annemarie Kraaier, reservering en verhuur accommodatie 

Annemieke Gruijs, coördinatie diensten en Sportlink 

Monique van Zanten, coördinatie diensten en Sportlink 

Lia Hanegraaf, sleutel en afdracht kantine 

Nieuw: Judith Kapitein, bestuur (beleid exploitatie)  

 

De financiën en begrotingen liepen via de penningmeester van de 

vereniging.  

 

Evaluatie  

  

De evaluatie is samen te vatten met onder andere de volgende 

resultaten:  

- Samenvoeging en samenwerking van vier 

organisatieonderdelen rondom de Sportkantine. 

- Een eigen map op de website, via: Club info > Sportkantine. 

- Herorganiseren van magazijn en kantine. 

- Nieuwe Sportlink app ingevoerd, ondersteund door een 

geschreven handleiding. 

- Afspraak met gemeente Wormerland. Opvragen vergunning 

GG en herziening van Drank- en Horecaverordening gemeente 

Wormerland. 

- Nieuwe bierleverancier Heineken (gewoon tapbier, seizoenbier 

van de tap en nieuwe flesjes in het assortiment). 
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- Fruit in de weekenden. 

- Uitbreiding assortiment tijdens de thuiswedstrijden van Groen-

Geel 1 en 2. 

- Meer gecertificeerde Verantwoord Alcohol Schenken. 

- Handboek voor kantinediensten bij Groen-Geel 

- Update Reglement Alcohol bij korfbalvereniging Groen-Geel. 

- Update huisregels, schenktijden en leeftijdsgrens. Zichtbaar in en 

om de kantine. 

- Realisering en introductie ‘tafel voor scheidsrechters’. Een plek 

waar de arbitrage rustig kan zitten en een drankje kan drinken. 

- Met logo bedrukte polo’s en werkschorten voor de 

keukenvrijwilligers. 

- Aanschaf nieuwe horecavaatwasser. 

- Eerste contacten gelegd met nieuwe leveranciers voor de 

centrale inkoop, de wijnen en de keukenmaterialen. 

- Commissieversterking (8 personen) gevonden voor seizoen 2018-

2019. 

- Een omzetverhoging waar Team Sportkantine trots op is! 

 

 

B. Team Evenementen en AC Jeugd 

 

Doelgroep en 

doelstellingen 

  

Team Evenementen en AC Jeugd wilde de (jeugd)leden van de 

vereniging zo goed mogelijk bereiken met als doel een positieve 

uitwerking te hebben op: 

- de inkomsten van de vereniging; 

- de aantrekkingskracht van Groen-Geel; 

- de binding met de leden (speciale groep: aspiranten en 

junioren); 

- 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 en AC Jeugd is in het afgelopen seizoen driemaal 

bij elkaar geweest voor een gezamenlijk overleg. De planning, 

communicatie en organisatie werden ook hier uitgebreid bijgehouden 

in een commissieplan, deze werd regelmatig ter kennisname 

ingebracht bij het bestuur. 

 

De communicatie naar de leden was altijd gekoppeld aan een event 

of een jeugdactiviteit en werd daadkrachtig en geheel zelfstandig 

ingezet. De communicatie verliep veelal via de website, Facebook, 

eigen app-groepen en de zelfontworpen flyers.  

 

De organisatietaken en verantwoordelijkheden waren als volgt 

verdeeld: 

Tamarah Smits, organisatie Evenementen 

Charlotte Rienstra, organisatie Evenementen 

Terrenc Griemink, voorzitter AC Jeugd  

Fleur Gruijs, voorzitter AC Jeugd  

Judith Kapitein, bestuur (beleid exploitatie)  

 

De financiën en begrotingen liepen via de penningmeester van de 

vereniging. In de begroting werd een reservering opgenomen voor het  

95-jarig bestaan van Groen-Geel (november 2018). 
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Evaluatie  

  

De resultaten waren onder andere:  

- Samenvoeging en samenwerking van twee 

organisatieonderdelen rondom de events en jeugdactiviteiten. 

- Mede dankzij de commissies Evenementen en AC Jeugd heeft 

Groen-Geel een omzetverhoging kunnen realiseren! 

 

Evenementen: 

- Seizoensopening op 27 augustus 2017 

- Themafeest op 4 november 2017 

- Culinaire fietstocht op 10 november 2017 

- Kerstgala op 23 december 2017 

- Jeugdlid en scholier van SMC organiseert i.s.m. Evenementen 

een Monokorfbal toernooi op 4 januari 2018 

- Koppelschieten op 11 mei 2018 

- Eindborrel- en BBQ voor vrijwilligers op 26 mei 2018 

 

AC Jeugd: 

- De ‘mascotte’ leeft weer tijdens de thuiswedstrijden van GG1 

- Pupillen Halloween-feest op 3 november 2017 

- Sinterklaasfeest voor kangoeroes en pupillen 

- Filmavond voor aspiranten op 27 januari 2018 (plan geschreven 

door AC Jeugd en ingediend bij bestuur) 

- Paaseierentocht op 30 maart (plan geschreven door AC Jeugd 

en ingediend bij bestuur) 

- Pupillen- en aspirantenkamp tijdens Pinksteren 2018 

- Wormer Summer Festival (+ BBQ) voor korfbaljeugd C, B en A op 

15 juni 2018 (plan geschreven door AC Jeugd en ingediend bij 

bestuur). Vergunning aangevraagd. 

 

 

Judith Kapitein 
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Jaarverslag Beheer 2017-2018 
 

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. Deze maatregelen zijn als volgt:  

 

ICT 

Er is actie ondernomen om de internetverbinding te verbeteren. Begin dit jaar is de kabel van 

Ziggo van de entree van de parkeerplaats naar de entree van ons complex getrokken met 

behulp van de accommodatiecommissie en vrijwilligers. Daardoor werd de oude telefoonlijn 

nutteloos en maken we nu gebruik van de nieuwe kabel. Binnen het complex zal worden 

gezorgd voor een verbeterde Wifi-verbinding.  

 

Technisch onderhoud 

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 half jaar.  

 

Het jaar begon met stormschade aan de overkapping.  Ook was er een aantal punten 

waaraan Groen Geel moest werken voor onder andere de brandveiligheid. Tijdens een 

klusdag zijn de (groen)stroken aan weerszijde van het complex grotendeels leeggemaakt, is 

de poort van de entree gestabiliseerd en is een van de poorten omgedraaid, waardoor 

deze nu in de looprichting opengaat. Naast de werkzaamheden is er in een nieuwe 

grasmaaier geïnvesteerd. 

 

Schoonmaak 

De vorige schoonmaakster heeft in februari aangegeven te willen stoppen. Voor vervanging, 

in de vorm van twee personen, is gezorgd. Daarnaast wordt de hulp van de maandelijkse en 

wekelijkse maandagochtendploeg nog steeds erg gewaardeerd. De wekelijkse/ periodieke 

werkzaamheden zorgen ervoor dat de Groen Geel accommodatie goed onderhouden 

wordt.  

 

Projecten (vervanging) 

Naarmate het zaalseizoen vorderde werd de vraag naar een degelijke muziekinstallatie in de 

hal steeds groter. Eerst is geprobeerd de huidige installatie te upgraden zodat het mogelijk 

was om bijvoorbeeld een telefoon/laptop/tablet als input te gebruiken. Dit bleek helaas niet 

naar wens te werken. Daarom heeft de vrijdagmiddagploeg 4 boxen opgehangen, gericht 

op het publiek, waardoor dit wel mogelijk is geworden. Echter, naast dat er veel gevraagd 

wordt van de boxen die er nu hangen, is de kwaliteit van het geluid ook nog niet op het 

niveau dat wij zouden wensen. Daarentegen brengt het vervangen van deze boxen voor 

een geheel nieuwe installatie hoge kosten met zich mee, dus hier gaan wij ons nog over 

buigen.  

 

Een project waar Groen Geel steeds meer tijd in investeert is: Duurzaamheid. Mede door een 

subsidie werd het mogelijk de tl-verlichting inclusief armaturen te vervangen voor 

ledverlichting.  Hierdoor zal het elektriciteitsgebruik afnemen, terwijl de lichtintensiteit is 

toegenomen.  

 

Verder staat het vervangen van het B-veld op het programma voor 2019. Het plan, waarbij 

uitgegaan wordt van drie K40 velden met in elk veld één K24 veld, ligt klaar (zie figuur 1). 

Hierbij zijn er twee aanbieders met daarnaast drie mogelijkheden voor de verlichting: de 

huidige verlichting verplaatsen, vervangen voor wedstrijdverlichting of vervangen voor 

ledverlichting. Omdat de verschillen qua prijs groot zijn buigen wij ons nog over de 

verschillende mogelijkheden om deze renovatie te financieren.  
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Figuur 1| Concept B-veld 

 

Kleding commissie 

De lopende zaken binnen de kledingcommissie gaan voorspoedig. Uitgave en inname van 

de shirts hebben vorig jaar weinig problemen opgeleverd. Een van de belangrijkste zaken 

waar de kledingcommissie mee bezig is, is het verzorgen van de nieuwe kledinglijn voor de 

seizoenen startend in 2019/2020. De huidige overeenkomst verloopt binnenkort en het 

onderzoek naar een kledingplan voor de jeugd is in volle gang.  

 

Jasper Marcus 


