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Notulen HALV van 20 mei 2019.  
 

Aanwezig volgens de presentielijst: 

 

Ab Kuijper 

Joeri Kok 

Mark Korver 

Maaike Reedeker 

Marcel Luttik 

Bianca Luttik-Hoekstra 

Annabel Commandeur 

Sandra Commandeur 

Rico Luttik 

Carlo de Vries 

Ruud Koel 

Ab van der Weide 

Carrie van de Ende 

Co Commandeur 

Jaap van het Kaar 

Agnes van der Weide-Beijaard 

Remco Vledder 

Marcel Griemink 

Sascha Horak 

Terrenc Griemink 

Henny Rienstra 

Nico Rienstra 

Wil Snijder 

Marijke de Graaf 

Ingrid Buikema 

Merle Hendirks 

 

Simone Snijder 

Charlotte Baar 

Han Snijder 

Fred Baar 

Cees Siekerman 

Michael Swart 

Kees Dik 

Sylvia Bakker 

Rob van der Meijde 

Annelies Heijmering 

Ronald Hanegraaf 

Elise Al 

Froukje Hoekstra 

Lisa Tigelaar 

Elserieke Haarhuis 

Tim Anepool 

Annemieke Haan 

Gert-Jan van Zaanen 

Marije Haarhuis 

Charlotte Looij 

Els Anepool 

Erlinde de Ridder 

Jos Koot 

Jasper de Leeuw 

Marcel de Leeuw  

R.J. Pennekamp 

 

Namens het bestuur: 

 Rick de Wit  

 Robert Luttik 

 Youri Vestering 

 Jasper Marcus 

 Judith Kapitein 

 Peter van Buuren 

 Tamarah Smits 

 Erik Koomen  
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Notulen van de Halfjaarlijkse Algemene Ledenvergadering, gehouden op 20 mei 2019.  

 

1. Opening 

De vergadering wordt geopend met het bedanken voor de hoge opkomst. Vervolgens 

wordt benadrukt wie wij zijn. De laatste tijd bij veel verschillende partijen gezeten waar wij ons 

gevraagd werd wie wij zijn en waar wij  voor staan. Groen-Geel is een korfbalvereniging met 

± 575 leden, waarvan ± 400 spelende leden. Hiervan is ± 240 speleden jeugd. In het jaarplan 

van 2017 zijn onze visie, Groen-Geel is een financieel gezonde korfbalvereniging voor 

iedereen, met een bloeiend verenigingsleven en een topsport klimaat,  en missie, met 

gezonde ambitie op het hoogste niveau, voor de komende vijf jaar vastgelegd. Uit deze 

missie en visie zijn vier pijlers vastgelegd waar doelstellingen per seizoen aan gebonden zijn. 

De vier pijler zijn:  

1. Een bloeiend verenigingsleven.  

2. Voor iedereen. 

3. Met een topsportklimaat. 

4. Op een financieel gezonde manier.  

 

Vervolgens blikt de voorzitter terug op twee hoogte punten van het afgelopen half jaar:  

 Selectie 2018-2019: na het duel tegen Avanti kwamen zij op stoom. Play-offs gehaald 

en na de kortste route de finale bereikt.  

o De finale: 450 supporters en een goed bekeken livestream. Het was een 

droomfinale!  

Met elkaar een grote organisatorische prestatie geleverd.  

 

 B-veld: na de hal uitbreiding de grootste investering sinds jaren. Puntjes moeten nog 

op de i gezet worden. Al mooie complimenten mogen ontvangen over het resultaat 

van het nieuwe B-veld. Dit mooie resultaat is bereikt met de hulp van veel vrijwilligers.  

o Partners:  

 Sportstoom  

 CSC Sport 

 Floris Infra 

 Groen-Geel 

o Financiële partners:  

 Gerrit Blaauw Fonds (www.gerritblaauwfonds.nl)  

 Club van 50 

 Grote Club Actie 

 Groen-Geel 

 

2. De notulen van de ledenvergadering van 26 november 2018. 

De notulen van de JALV, gehouden op 26 november 2018, wordt 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. Naamswijziging: GG/IJskoud de beste 

Het binnen halen van een zo een dergelijke koppeling is lastig. De promotie naar de league 

heeft mogelijkheden gegeven. De naamskoppeling zorgt voor een groot sponsorinkomen, 

drie seizoenen lang. Om de koppeling officieel te maken moeten de statuten gevolgd 

worden, goedkeuring van de leden is noodzakelijk. De voorzitter toont de naam; GG/ IJskoud 

de beste.  

 

Marijke de graaf: Wordt de nieuwe naam bij alle teams gebruikt? 

Ja, de naam wordt officieel gewijzigd en dus voor ieder team gaat de nieuwe naam gebruikt 

worden.  

http://www.gerritblaauwfonds.nl/
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Elserieke Haarhuis: Waarom GG en niet gewoon Groen-Geel? 

Groen-Geel wordt te lang. Het huidige logo was ook al GG.  

 

Tijdens de HALV was tenminste 1/5e van het aantal stemgerechtigde leden aanwezig of 

vertegenwoordigd, namelijk 59 . Hiervan hadden11 leden één machtiging en 14 leden twee 

machtigingen van een ander lid gekregen. Totaal 98 stemmen.  

 

In stemronde 1(alleen de aanwezige leden) stemden 59  leden voor en nul leden tegen de 

naamswijziging.  

In stemronde 2 (aanwezige leden met machtiging één) stemden 25 leden voor en nul leden 

tegen de naamswijziging.  

In stemronde 3 (aanwezige leden met een tweede machtiging) stemden 14 leden voor en 

nul leden tegen de naamswijziging.  

 

De leden, minimaal 2/3 van de aanwezige leden, stemmen dus voor het wijzigen van de 

naam naar GG/IJskoud de beste met 98 stemmen voor en nul tegen.  

 

5. Begroting (inclusief contributievaststelling) 

Contributievaststelling:  

De penningmeester presenteert en beargumenteert de contributieverhoging voor het 

seizoen 2019 – 2020.  

 

De contributies worden voor elke categorie verhoogd. De stijging heeft te maken met een 

stijging (inflatie) van de afdracht aan bond. Daarnaast is er ook gekeken naar de contributies 

van verenigingen uit de buurt en andere top korfbalclubs. Groen-Geel is nog steeds 

concurrerend met de buurtverenigingen en andere top korfbalclubs.  

 

De aanwezige leden gaan akkoord met de contributieverhoging. 

 

Begroting 

De penningmeester toont de begroting voor 2019-2020.  

 

Opbrengsten:  

- Contributies: zullen gaan stijgen door de contributieverhoging. Leden aantal 

verwachting stabiel.  

- Kantine: omhoog, gebaseerd op het resultaat van dit seizoen.    

- Sponsoren: omhoog. Door de promotie naar de league hebben we nieuwe 

sponsoren aan kunnen trekken.    

- Diversen: flink omhoog vanwege entree inkomsten. Anders posten die hier onder 

vallen zijn het oud papier, Vomar en Sponsorkliks.   

 

Directe kosten:  

- Kantine: marge van 50%, zitten hiermee op het landelijk gemiddelde.   

- Bondsafdracht: stijgt door de verhoging van de bond en de promotie naar de 

league.    

 

Huisvesting:  

- Onderhoudsvoorziening: stijgt, afgelopen jaren te kort begroot.  

- Energie: door de investering in LED verwachten we een daling van de energiekosten.  

 

Korfbal Technische Zaken / Topsport:  

Grote stijging vanwege de promotie naar de League.   
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Verenigingskosten:  

- Feesten: er wordt alvast begroot voor het 100 jarig jubileum.  

 

Algemene kosten:  

Kleine aanpassing abonnementen, deze stonden eerst op de begroting onder huisvesting.  

 

Financiële baten/lasten:  

- Rentelasten: lening voor het B-veld bij de gemeente.  

 

Liquiditeitsbegroting:  

De begroting voor 2018-2019 laat een winst van €650,- zien voor het seizoen 2018-2019.  

 

Joeri Kok: onder welke post is de boete voor het leveren van te weinig scheidsrechter 

ondergebracht?  

Bondsafdrachten.  

 

De aanwezige leden gaan akkoord met de opgestelde begroting.  

 

Marijke Haarhuis: De contributie voor 72+ stijgt ook, vroeger kregen ze hier nog iets voor. 

Waar betalen ze nu voor, liefde voor de club? 

Rick de Wit: Dit is een lastig punt. Op dit complex kan alles, als het maar georganiseerd 

wordt. Zo was de high tea een goed initiatief.  

 

Nico Rienstra: Per maand een uitdraai van de komende activiteiten, 1 a 2 A4-tjes is 

voldoenden, zodat de leden zonder computer toch op de hoogte zijn van de 

gebeurtenissen bij de vereniging.  

Vanwege de kosten is het clubblad destijds afgeschaft, kunnen inventariseren welke leden 

behoefte hebben aan een hard copy versie van de geplande activiteiten.  

 

6. Kledingfonds + nieuwe kledinglijn vereniging 

De plannen rondom het invoeren van een kledingfonds worden gedeeld met de aanwezige 

leden. Groen-Geel heeft nog nooit eerder een kledingfonds gehad. Met het kledingfonds 

willen we bereiken dat de hele vereniging er netjes bij loopt. De kosten zullen verwerkt 

worden in de contributie. Is een jeugdlid uit zijn of haar shirt gegroeid dan kan deze makkelijk 

omgeruild worden voor een maat groter.  

 

Marijke de Graaf: Wat als iemand stopt met korfballen?  

Het shirt wordt ingeleverd en blijft van Groen-Geel. 

 

Sylvia Bakker: alleen voor de jeugd of ook de senioren? 

Komend seizoen gaan we dit onderzoeken.  

 

Maaike Reeder: Hebben leden inbreng voor de nieuwe kledinglijn? 

Spelende leden en de kledingcommissie hebben inbreng. Echter gaat er geen stemming 

plaats vinden.  

 

Joeri Kok: Veel jeugdspelers hebben nu hun naam in hun T-shirt zodat het bekend is van wie 

welk shirt is. Hoe gaan we dat doen als de shirts niet meer eigendom zijn van de spelers en 

dus rouleren?  

Dit nemen we mee in het onderzoek.  

 

Komend seizoen gaat de organisatie rond het opzetten en uitwerken van het kledingfonds 

uitgewerkt worden.  
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Remco Vledder: Wat als iemand nu lid wordt? 

Kijken hoe we dat gaan doen, bij Sport Sportief is nog een deel voorraad. Wel willen we de 

‘schade’ voor deze nieuwe leden zo laag mogelijk houden.   

 

Er wordt een voorbeeld getoond van met mogelijk nieuwe shirt.  

 

Marijke de Graaf: Wordt het logo GG zonder IJskoud de Beste gebruikt? 

Nee liever niet, afspraken met de sponsor zijn dat we het logo aanpassen.  

 

Sylvia Bakker: is het een speciaal ontwerp? 

Nee we hebben gekozen voor een basis model / lijn om meer mogelijkheden te hebben. Een 

speciaal ontwerp beperkt je in de mogelijkheden.  

 

Na het  presenteren van de plannen van het kledingfonds wordt de leden gevraagd of zij 

hiermee akkoord gaan.  

De leden stemmen voor het kledingfonds en gaan akkoord met het verder opzetten hiervan.  

 

De huidige hoofdsponsors hebben aangegeven door te willen met sponsoren volgend 

seizoen. Allen waren zij van mening dat het sponsor bedrag verhoogd moest worden. 

Daarnaast is er een sponsor bij gekomen. De hoofdsponsors zijn: Floris, Sollas, Ronald 

McDonald Huizen Amsterdam, Conijn, FiscalEd, Jan Vet en Heartful Kidz coaching.  

 

De nieuwe shirts, met sponsoren, van de selectie worden getoond. Voor de dames is er 

gekozen voor een getailleerd shirt.  

 

7. AVG & VOG update   

De aanwezige leden worden op de hoogte gesteld van de stand van zaken rond om de 

AVG binnen de vereniging. Alle leden is gevraagd om het AVG formulier te ondertekenen. 

Helaas hebben 100 leden nog niet gereageerd. Hier zullen nog vervolg acties voor opgezet 

worden. Veel leden hebben met het formulier aangeven geen toestemming te geven op 

bepaalde punten, terwijl zij dit privé zelf wel doen. Daarom zijn wij benieuwd naar keuze 

waarom ze aan ons geen toestemming geven. Om meer informatie te geven en te 

ontvangen van deze leden zal in het nieuwe seizoen een bijeenkomst gehouden worden.  

 

Naast de AVG zijn we ook bezig met de invoering van de VOG, dit geldt voor volwassenen 

die met jeugd omgaan. Momenteel zijn wij hiermee op de achtergrond bezig en aan het 

inrichten. Eerst zullen er een aantal testrondes plaat vinden, waarna  het vervolgens onder de 

desbetreffende leden/vrijwilligers uitgerold zal worden.  

 

Gert-Jan van Zaanen: vaak als ik een email ontvang kan ik alle emailadressen inzien, gezien 

de AVG is dit niet correct. Daarnaast is in de sportlink app ook alles zichtbaar.  

Via de mail moet het inderdaad niet de bedoeling zijn dat je alle emailadressen kunt zien, 

commissies zullen hierop aangesproken worden. In de sportlink app ben je zelf 

verantwoordelijk hoe zichtbaar je bent. Dit kun je zelf aanpassen. Nieuwe leden worden altijd 

afgeschermd weergegeven.  

En waarom dient een opzegging schriftelijk te zijn?  

Bij een opzegging hebben wel een schriftelijke handtekening nodig. Dit staat ook zo vermeld 

in de statuten (Jaap van het Kaar).  

 

8. Mutaties van diverse commissies  

Binnen de diverse commissie hebben er zich enkele wijzigingen plaatsgevonden.  

 

Alle herkiesbare voorzitters zijn herkozen en voorgestelde voorzitters zijn gekozen, door de 

aanwezige leden. 
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 Communicatiecommissie: Ad interim Rick de Wit 

 Sponsorcommissie: Robert Luttik.  

 Kantinecommissie: Rob Kraaier en Jos Koot.  

 Accommodatiecommissie: Petra Grandiek. 

 Schoolkorfbal commissie: Rianne Haak.  

 Activiteitencommissie jeugd: Vacature.   

 Financiële commissie: Rob Klappe.  

 Seniorencommissie: Sanne Molanus.  

 ABC-jeugd: Ad interim Erik Koomen.  

 DEF-jeugd + kangoeroes: Charlotte Looij.  

 Recreanten: Gitta Busch.  

 Scheidsrechterscommissie: Joeri Kok.  

 Toernooicommissie: vacature. 

 

9. Mutatie bestuursleden 

 Voorzitter: Rick de Wit.  

 Secretaris: Tamarah Smits.  

 Penningmeester: Youri Vestering.  

 Korfbal Technische Zaken: Erik Koomen benoemd.  

 Topsport: Robert Luttik.  

 Exploitatie:: Judith Kapitein.   

 Beheer: Jasper Marcus.  

 Bestuurslid: Peter van Buuren aftredend.  
 

Alle aanwezige leden gaan akkoord met het herbenoemen van de bestuursleden en het 

benoemen van Erik Koomen tot bestuurslid korfbal technische zaken.  

 

10. Rondvraag 

Annelies Heijmering: Hoe zit het met het spelregelbewijs? 

Joeri Kok-> nog ongeveer 80 leden hebben nog geen spelregelbewijs. Zijn begonnen bij de 

senioren en nu langzaam naar benden afzakken. Per 1 augustus 2019 moet elke speler vanaf 

de B een spelregelbewijs hebben. 

 

11. Jubilarissen 

De aanwezige (*) jubilarissen worden in het zonnetje gezet en vanaf 40 jaar lidmaatschap 

toegesproken.  

 
70 jaar lid Groen Geel:  Ab Kuijper*  

    Atie Bouwmans  

60 jaar lid Groen Geel: Rob Molanus   

    Cas Meijns  

50 jaar lid Groen Geel:  Nico Rienstra*    

    Hendrik-Jan Anepool  

    Jenne Warrink*  

    Cees Siekerman* 

40 jaar lid Groen Geel: Marcel Luttik*   

    Erik Koomen*   

    Monique Rep  

    Rob Baar*   

    Mirjam Gruijs-Manne  

25 jaar lid Groen Geel:  Maaike Beuker 

    Annemieke Haan-Bruinenberg*  

    Youri Vestering*  

    Ilonka van Dik-van Dalen  

    Sander Honingh 

    Rick van der Weide 



7 
 

    Lisa Tigelaar  

 

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

is de sluiting om 21.45 uur. 

 

Namens het bestuur,  

Tamarah Smits 


