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Notulen HALV van 28 mei.  
 

Aanwezig volgens de presentielijst: 

 Rob van der Meijde  

 Ramon Busch 

 Jos Koot  

 Rick van der Weide  

 Wouter Nootebos 

 Carrie van den Ende 

 Henk Busch 

 Piet Rep 

 Lida Rep 

 Nel Noom 

 Dirk Kuijper  

 Nel Kuijper-Boot 

 Anneleis Heijmering 

 Bas Baar 

 Piet de Wit 

 Michael Swart 

 Ronald Hanegraaf 

 Marijke de Graaf 

 Sylvia Bakker 

 Elserieke Haarhuis 

 Marije Haarhuis 

 Henny Rienstra 

 Agnes van der Weide-Beijaard  

 

Namens het bestuur: 

 Rick de Wit  

 Fred Baar 

 Robert Luttik 

 Youri Vestering 

 Jasper Marcus 

 Judith Kapitein 

 Peter van Buuren 

 Tamarah Smits 
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Notulen van de Halfjaarlijkse Algemene Ledenvergadering, gehouden op 28 mei 2018.  

 

1. Opening 

De vergadering wordt geopend met een terugblik op het afgelopen halfjaar.  

 December:  

o Talenten geselecteerd voor Oranje U19 en U21.  

o Kerstfeest 

 Januari:  

o 1e weekend was een weekend met een “wow” gehalte. Kraker (GG-AWDTV) 

van een wedstrijd. Zowel in de zaal als in de kantine een succes.  

o Grote club actie -> veel geld opgehaald. Het geld zal besteed worden aan 

het nieuwe B-veld.  

 Februari:  

o Sociale partners -> inzameling gehouden voor het Ronald McDonald huis.  

 Maart:  

o Play offs -> uitverkocht huis plus een goed bekeken livestream.  

o D1 2e geworden op het NK in de Koog.    

o Dalto – GG, 42-40, fantastisch publiek. Trots! 

o Door met de junioren naar de play offs. Helaas de derde wedstrijd verloren.  

o Hoofdklasse finale B in onze GG hal.  

o Tussen alle play offs door nog een schoolkorfbal toernooi (groep3/4) 

georganiseerd, verspreid over twee locaties. 

o Ivan Kartstens succesvol met het Surinaamse team.  

o Kabel voor het internet getrokken door een groep vrijwilligers. Nu binnen in 

orde maken.  

o Certificaat arbitrageproef -> De eerste stappen zijn gezet door team te laten 

fluiten. Nu in de zaal voortzetten.  

o Paaseirentocht, sinds tijden weer met de trein afgereisd naar het bos van 

Castricum.  

o Romy Knuppe, Scott den Decker en Jasper de Leeuw met Oranje U 19 1e 

geworden op het EK.  

o Marcel Luttik en Joeri Kok floten in het Ziggo.  

 Mei: 

o Koppelschieten 

o Aspiranten en pupillen kamp 

o Kangoeroe dag, meer dan 100 kids.  

o Seizoen afsluitende BBQ, met ijs van hemels gesponsord door de 

supportersvereniging. 

 

Wat staat ons nog meer te wachten?  

 

 Juni:  

o Nog één speelronde.  

o D1 maakt kans op deelname op het NK.  

o B1 moet aankomende speelronde winnen om te handhaven.   

o Beachkorfbal.  

 

 Seizoen 2018/2019:  

o Nieuwe spelers bij de selectie:  

 Thomas Schagen 

 Renée van Ginkel 

 Sylvana ten Hulsen 

 Stijn Hoekstra 

 Jairus Nicatia  

 Lindsy Krop 
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 LED verlichting in de zaal. In januari zal de nieuwe verlichting opgehangen worden. Bij 

de gemeente is een subsidie aangevraagd voor deze investering.  

 Beslissing nemen over het B-veld.  Het zou mooi zijn als het nieuwe veld er 

februari/maart ligt.  

  

2. De notulen van de ledenvergadering van 27 november 2017. 

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. Begroting (inclusief contributievaststelling)   

Contributievaststelling:  

De penningmeester presenteert en beargumenteert de contributieverhoging voor het 

seizoen 2018 – 2019.  

 

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 2018-2019.  

 

Opbrengsten:  

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

verwachting stabiel.  

- Kantine: omhoog, gezien de resultaten van het huidige seizoen.   

- Sponsoren: punt van aandacht, aantal sponsoren vallen weg. Zijn druk bezig om 

nieuwe sponsoren binnen te halen. Kunnen versterking gebruiken in de 

sponsorcommissie.   

- Diversen: groot verschil. In een bijeenvoeging van sponsor kliks, Vomar, lotto en de 

entreegelden die binnen komen. Entree inkomsten is afgelopen seizoen flink 

omhooggegaan.  

 

Henny Rienstra geeft een compliment aan de kantine commissie voor de goede inzet 

tijdens de wedstrijden van het eerste.  

 

Directe kosten:  

- Kantine: 60% van de kantineomzet.  

- Bondsafdracht: daalt, vanwege de dalende boetes.   

 

Huisvesting:  

Huisvesting, onderhoud en schoonmaak kosten omhoog. Nieuwe schoonmaakster heeft 

meer uren nodig. De overige kosten blijven stabiel.  

 

Korfbal technische zaken:  

De kosten zijn iets omhoog gegaan, vanwege de successen en de nieuwe spelers.  

 

Verenigingskosten:  

Vanwege het aankomende jubileum (95 en 100 jaar) zal er meer begroot worden voor 

feesten.  
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Carrie van den Ende: “wordt er rekening mee gehouden dat Dico en Robert op een 

gegeven moment zullen stoppen en dat de kosten van de vrijwilligersvergoeding dan 

omhoog zal gaan?” Ja wordt rekening mee gehouden. Topsport levert jaarlijks een 

begroting aan.  

 

Algemene kosten:  

Algemene kosten stijgen vanwege een verschuiving vanuit de huisvestingskosten. 

Internet, club tv, sportlink module ondergebracht bij de abonnementen.  

 

Liquiditeitsbegroting:  

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

 

De aanwezige leden gaan akkoord met de opengestelde begroting.  

 

5. Entree zaalcompetitie  

Afgelopen zaalcompetitie gestart met pass partouts. Voor leden was deze gratis beschikbaar 

gesteld. Komend seizoen zal wel een bedrag gevraagd gaan worden voor de pass partouts. 

Nog opzoek naar hoe en wat. De gemaakte kosten rondom het eerste moeten gevuld 

worden. De selectie wordt gefaciliteerd vanuit sponsoring en entreegelden. De inkomsten uit 

de kantine worden in het complex gestopt.  

 

Dhr. Kuijper: “wordt de pass partout boven een bepaalde leeftijd wel gratis?” Er moet nog 

gekeken worden naar de invulling van de pass partouts.  

 

6. AVG (Algemene Verordening Gegevensbescherming)  

Vanaf mei 2018 is elke organisatie verplicht persoonsgegevens volgens de AVG bij te houden 

en vast te leggen. Voor ons geldt dat wij aan onze leden moeten vertellen welke gegevens 

wij vasthouden en toestemming moeten vragen om foto’s te plaatsen. Leden zullen een brief 

ontvangen met de vraag of ze akkoord gaan met het vastleggen van de gegevens en het 

plaatsen van foto’s. De leden moeten expliciet toestemming geven.  

 

Agnes van der Weide: “Kan het ook andersom, dus alleen bij het niet willen dit kenbaar 

maken?” Waarschijnlijk kan dat ook, maar wie gaat het controleren. Zijn nog druk bezig met 

een goede invulling te zoeken voor deze regelgeving.  

 

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. 

 

 Communicatiecommissie: Ad interim Rick de Wit 

 Sponsorcommissie: Robert Luttik.  

 Kantinecommissie: Rob Kraaier en Jos Koot.  

 Accommodatiecommissie: Vacature. 

 Schoolkorfbal commissie: Rianne Haak.  

 Activiteitencommissie jeugd: Terrenc Griemink en Fleur Gruijs.  

 Financiële commissie: Rob Klappe.  

 Seniorencommissie: Sanne Molanus.  

 ABC-jeugd: Erik Koomen.  

 DEF-jeugd + kangoeroes: Charlotte Looij.  

 Recreanten: Gitta Busch.  

 Scheidsrechterscommissie: Joeri Kok.  

 Toernooicommissie: vacature.  
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8. Mutatie bestuursleden 

 Voorzitter: Rick de Wit, herkiesbaar. 

 Korfbal technische zaken topsport: Robert Luttik, herkiesbaar. 

 Korfbal technische zaken breedtesport: Fred Baar, niet herkiesbaar 

 Algemene zaken 

 Exploitatie, Judith Kapitein herkiesbaar 

 Beheer, Jasper Marcus herkiesbaar 

 Penningmeester: Youri Vestering, herkiesbaar. 

 Bestuurslid: Peter van Buuren, herkiesbaar. 

 Secretaris: Tamarah Smits, herkiesbaar. 

Fred Baar heeft aangegeven te willen stoppen met zijn functie korfbal technische zaken, het 

is tijd voor iemand anders. Momenteel is nog niemand bereid gevonden om de taak van 

Fred over te nemen.  

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

 

9. Rondvraag 

Henk Busch: positieve berichten vanuit scheidrechters dat teams nu ook moeten fluiten. 

Alleen een crime dat nieuwe scheidsrechters niet begeleid worden. Er moet echt aandacht 

aan het begeleiden besteed gaan worden.  

Wij zijn het hier mee eens. Eerst gewerkt aan kwantiteit en nu werken aan kwaliteit. 

Spelregelavonden organiseren. Er zijn nog veel verbeterpunten.  

 

 

9. Jubilarissen 

75 jaar lid Groen Geel:  Nel Noom-Grin  

Edith Vloon-Bakker  

Dini Steendam-Allan  

Nel Kuyper-Boot  

70 jaar lid Groen Geel:  Piet Rep  

Engel Meijns  

60 jaar lid Groen Geel:  Henny Rienstra-Leeuwerink  

50 jaar lid Groen Geel:  Gitta Busch-Jonker  

Fred Baar  

40 jaar lid Groen Geel: Gerard Musk  

Marcel de Leeuw  

Jos Koot  

Marjan van het Kaar  

Ramon Busch  

25 jaar lid Groen Geel:  Jasper Zijp  

Wouter Nootebos  

Bjarne Moester  

Nanda Conijn  

Eva Arents 

 

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

is de sluiting om 21.00 uur. 

 

Namens het bestuur,  

Tamarah Smits 


