
1 
 

Notulen HALV van 24 mei 2017 
 
 
 

Aanwezig namens het bestuur: 

 Fred Baar 

 Robert Luttik 
 Peter van Buuren 

 Youri Vestering 
 Judith Kapitein  

 Tamarah Smits 

 
Afwezig namens het bestuur:  

 Rick de Wit  
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Notulen van de Halfjaarlijkse Algemene Ledenvergadering, gehouden op 24 mei 2017.  

 

1. Opening 

Fred Baar opent de vergadering met de mededeling dat hij de vergadering zal leiden. Rick 
de Wit is afwezig in verband met het overlijden van Ton Huisman.  

 

De vergadering begint met een moment van stilte om stil te staan bij het overlijden van Fred 
Noom en Ton Huisman.  

 
Er wordt terug geblikt op het afgelopen half jaar:  

o December 2016: Mooi sinterklaas feest voor de jeugd.  
o Maart 2017: GG1 zaalkampioen, promotie naar de hoofdklasse.  

o Maart 2017: de technische staf, selectie, maakt bekend nog een jaar door te gaan.  
o April 2017: kangoeroes stromen door naar de F-jes, F5 team gestart.  

o April 2017: de zaal finale in het Ziggo dome wordt gefloten voor GG scheidsrechters 
Marcel Luttik en Joeri Kok. Daarnaast worden bij uitgeroepen tot beste 

scheidsrechters van Nederland.  

o April 2017: Paaseirentocht van de jeugd, inmiddels een lange traditie.  
o Mei 2017: We kijken terug op een geslaagd seizoen. Gezelschap en succes gaan 

goed samen!   
 

Dhr. Brandsma van het KNKV is aanwezig namens de arbitragecommissie van het KNKV.  Punt 
6 van de agenda, Arbitrage plan 2017-2018, wordt naar voren gehaald.  

 

6. Arbitrageplan 2017-2018  
Een aantal jaar geleden is binnen Groen-Geel een groep scheidsrechter gestart om op 

geleid te worden. Vanuit het KNKV wordt er druk op verenigingen gelegd om voldoende 
scheidsrechters te hebben en genoeg wedstrijden te fluiten, voldoet de vereniging hier niet 

aan dan ontvang je een geldboete. Om te voldoen aan de eisen van het KNKV is het 
noodzakelijk dat Groen-Geel meer scheidsrechters krijgt. Daarom is nu het Arbitrageplan 

opgesteld. In dit plan wordt beschreven waar wij als vereniging heen willen op het gebeid 
van Arbitrage. Een ander belangrijk doel dat beschreven staat is het enthousiast krijgen van 

de jeugd om scheidsrechter te worden. Met het opstellen van dit Arbitrageplan willen Groen-
Geel af van de krappe scheidsrechters bezetting.      

 
Dhr. Brandsman aanwezig namens het KNKV:  

Zonder scheidsrechter geen wedstrijd. Verenigingen en het KNKV zijn een samenwerking 

aangegaan om meer en betere scheidsrechter te krijgen. Daarnaast is het van belang dat 
de spelregelkennis verbeterd wordt.  

 
Inmiddels hebben 46 verenigingen het Arbitrage certificaat. Dhr. Brandsma is bij Groen-Geel 

aanwezig om ook hier het certificaat af te geven. Bij het certificaat hoort een verenigingsbox 
met ideeën en inzichten die op verschillinde vlakken binnen de vereniging inzetbaar zijn.  

 
Dhr. Brandsma heeft gesproken met verschillende scheidsrechter van Groen-Geel, vanuit 

daar is het plan opgesteld. Aan het certificaat hangen wel wat voorwaarden namelijk:  
o Het Arbitrageplan moet goedgekeurd worden door de leden.  

o Een lid van het bestuur moet betrokken zijn bij het Arbitrageplan.  

o Leden moeten hun spelregelbewijs halen.  
 
Op deze avond, 24 mei 2017 tijdens de HALV, hebben de leden met het Arbitrageplan 
ingestemd.  

 
Dhr. Bransman heeft Groen-Geel het Arbitrageproof certificaat uitgereikt.  

 
De vergadering gaat verder volgend de opgestelde agenda.   
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2. Notulen JALV 21 november 2016  
Deze notulen worden inhoudelijk en tekstueel, zonder verdere op- en/of aanmerkingen, en 

onder dankzegging aan de samensteller, goedgekeurd. 
 

3. Notulen JALV 21 november 2016  

Op enkele afberichten na, geen ingekomen stukken. 
 

4. Begroting inclusief contributievaststelling  

Contributievaststelling:  
De penningmeester presenteert en beargumenteert de contributieverhoging voor het 

seizoen 2016 – 2017.  
 

De contributies worden voor elke categorie verhoogd. De stijging heeft te maken met een 
stijging van de afdracht aan bond. Daarnaast is er ook gekeken naar de contributies van 

verenigingen uit de buurt en andere top korfbal clubs. Groen-Geel is nog steeds 
concurrerend met de buurtverenigingen en andere top korfbal clubs.  

 
 De aanwezige leden gaan akkoord met de contributieverhoging. 

 

Marijke de Graaf -> Kan er halverwege een seizoen opgezegd worden?  
 Youri: Ja dat kan, maar je betaald wel per seizoen ongeacht wanneer je opgezegd.  

 
Begroting 

De penningmeester toont de begroting voor 2017-2018.  
 

Opbrengsten:  
- Contributies: zullen gaat stijgen door de contributieverhoging. Leden aantal 

verwachting stabiel.  
- Kantine: verwachting dat het gelijk blijft.  

- Sponsoren: lichte daling, aantal opzeggingen.  
- Subsidies: nieuwe aanvragen gedaan.  

- Verhuur: gelijk.  

- Diversen: gelijk.  
 

Directe kosten:  
- Kantine: percentage van de kantineomzet. Gelijk aan vorig jaar, 

- Bondsafdracht: stijging.  
- Boetes: gelijk.  

 
Huisvesting:  

Mutatie voorzieningen hoger begroot, wat komt er de komende 10 jaar aan. In de 
toekomst investeringen uit eigen middelen kunnen doen.  

 

Korfbal technische zaken:  
Post selectie kosten iets over van seizoen 2016-2017, wordt meegenomen naar 2017-2018.  

 
Verenigingskosten:  

Blijft redelijk gelijk, geen spannende verwachtingen. Drukkosten zijn flink naar beneden 
gegaan door het nieuwe contract.  

 
Algemene kosten:  

Blijft redelijk gelijk, geen spannende verwachtingen.  
 

Liquiditeitsbegroting:  

De begroting voor 2017-2018 laat een winst van €1.250,- zien voor het seizoen 2017-2018.  
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De aanwezige leden gaan akkoord met de opengestelde begroting.  

 

5. Beleidsplan 2017-2020 

De hoofdlijnen van het beleidsplan 2017-2020 komen over een met de het beleidsplan 2013-
2017. Een aantal accenten zijn anders.  

 

SWOT-analyse:  
- Ontwikkeling:  

o Vrijwilligersbeleid 
o Communicatie 

o Opleiding 
o Netwerk met bedrijfsleven 

- Kansen:  
o Veel kennis en ervaring bij de leden 

o Subsidies en fondsen 
o Jeugd/talenten 

 

De SWOT-analyse is gekoppeld aan de (nieuwe) vier pijlers; een bloeiend verenigingsleven, 
voor iedereen, met een topsportklimaat en op een financieel gezonde manier.   

 
Daarnaast is in het nieuwe beleidsplan de splitsing van de tak Algemene zaken 

meegenomen, namelijk beheer (uitgaven) en exploitatie (inkomsten).  
 

De doelstellingen van seizoen 2016-2017 worden voorgelezen aan de aanwezige leden.  
 

Jaap van het Kaar -> spreekt zijn complimenten uit, goede doorvertaling.  
 
De aanwezige leden gaan akkoord met he beleidsplan 2017-2020.  

 

7. 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. 

 

o PR commissie: Wieteke Weenink  
o Sponsorcommissie: Robert Luttik  

o Kantinecommissie: Rob Kraaier  

o Accommodatiecommissie: vacature 
o Schoolkorfbal commissie: Rianne Haak 

o Activiteitencommissie jeugd: Jeffrey Griemink  
o Financiële commissie: Liesbeth van Manen  

o Seniorencommissie: Sanne Molanus  
o ABC jeugd: Erik Koomen 

o DEF jeugd + kangoeroes: Charlotte Looij  
o Scheidsrechterscommissie: Vacature, voorgesteld Ad interim Rick de Wit 

  
* Op de agenda stond Bianca Luttik als voorzitter van de ABC-commissie, echter moet dit Erik 

Koomen zijn.  

 

8. Mutaties bestuursleden  

Zoals aangeven in het nieuwe beleidsplan wordt de tak Algemene Zaken gesplitst in 
Exploitatie en Beheer. Voor de functie Exploitatie is Judith Kapitein bereid gevonden deze 

bestuur functie opzich te nemen.  De bestuursfunctie Beheer  staat nog open. De overige 
bestuursleden zijn herkiesbaar.  
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Alle aanwezige leden gaan akkoord met het benoemen van Judith Kapitein voor de 

bestuursfunctie Exploitatie. Daarnaast gaan de aanwezige leden akkoord met de 
herbenoeming van de overige bestuursleden.  

 
o Voorzitter: Rick de Wit 
o Secretaris: Tamarah Smits 

o Penningmeester: Youri Vestering 
o Bestuurslid: Peter van Buuren 

o Korfbal Technische zaken : Fred Baar 
o Topsport: Robert Luttik 

o Exploitatie: Judith Kapitein 
o Onderhoud: vacature 

 

9. Rondvraag 
Gitta busch-> prioriteiten opleidingen, in het plan staat alleen selecties. Maar nu is het anders 

gebracht.  
 Geldt voor alle jeugd, niet alleen selecties.  

 

Gitta Busch -> Gastheerschap. Gitta fluit regelmatig en merkt dat het aandacht voor 
scheidsrechter verslechterd. Sinds de invoering van het digitale wedstrijdformulier is het 

contact tussen het team/coach en scheidsrechter gering. Het is belangrijk dat de 
scheidsrechters van buitenaf wel goed en netjes ontvangen blijven worden.  

 
Bianca Luttik -> Bij wie kunnen we terecht voor het vrijwilligersbeleid?  

 Bij Rick de Wit.  
 

Ingrid Buikema -> op dit moment heerst er onduidelijkheid over hoe vaak je als lid of als ouder 
kantinedienst moet staan.  

 Duidelijkheid creëren voor de leden.  
 

Lia Hanegraaf -> Het is nu een paar keer voorgekomen dat het complex niet (goed) 

afgesloten is. Laatste keer was het RTC het laatst aanwezig. Lia en Frans voelen zich 
verantwoordelijk, maar zijn niet altijd op de hoogte door wie er afgesloten wordt in de 

gevallen als er niet door GG teams als laatste getrainds wordt.  
 Beter communiceren met Lia en Frans.  

 

10. Werkersbloementje  

Han Roodenburg heeft tijdens de Simpel.nl BBQ het werkersbloementje ontvagen. Han heeft 

zich 27 jaar ingezet voor de Accommodatie commissie en daarnaast is hij altijd erg actief 
geweest voor de club, en nu nog. Bedankt Han!  

 

11. Jubilarissen  

Lucia Luttik, 60 jaar l id, werd toegesproken door Gitta Busch.  
José Bodifee, 50 jaar lid, werd toegesproken door Fred Baar. 

Robert Luttik, 40 jaar lid, werd toegesproken door Fred Baar.  

 
De 25 jaar jubilarissen, Rob van de Meijde en Suzanne Meijer, ontvingen bloemen en een 

KNKV-speldje. 

 
Fred Baar dankt een ieder voor zijn inbreng en onder dankzegging aan de kantinediensten is 
de sluiting om 21.30 uur. 

 

Namens het bestuur,  
Tamarah Smits 


