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Notulen JALV van 26 november 2018.  
 

Aanwezig volgens de presentielijst: 

 Jos Koot  

 Jeroen Looij 

 Rick van der Weide 

 Lia Hanegraaf 

 Piet de Wit 

 Jaap van het Kaar 

 Elserieke Haarhuis 

 Charlotte Baar 

 Elvira Min-Wiecherink 

 Tinie Molanus 

 Ruud Koel 

 Fred Baar 

 Agnes van der Weide-Beijaard 

 Marijke de Graaf 

 Richard Fennekamp 

 Petra Grandiek 

 

Namens het bestuur: 

 Rick de Wit  

 Robert Luttik 

 Youri Vestering 

 Jasper Marcus 

 Judith Kapitein 

 Tamarah Smits 

 

 



 

 

2/5 
 

Notulen van de Halfjaarlijkse Algemene Ledenvergadering, gehouden op 26 november 2019.  

 

1. Opening 

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

o LED verlichting in de zaal. De oude lichtbakken zijn verwijderd en afgevoerd 

door vrijwilligers. Grote klus geweest. Daarnaast zijn de reclame verhangen en 

oude borden verwijderd.  

o In de laatste speelronde zijn nog flink wat teams kampioen geworden.  

o D1 heeft op het NK-veld gestaan, mooi evenement. Het resultaat was helaas 

wat minder dan in de zaal, maar dat maakte het evenement niet minder 

mooi.  

o Lindsy, Terrenc, Carlo en Kevin hebben met Oranje U21 deelgenomen aan het 

WK en naar verwachting winnend afgesloten.  

o Seizoensopening, gekoppeld aan een sponsor. Hoge opkomst, succesvolle 

dag. Doel voor de volgende keer is meer junioren en senioren koppelen aan 

deze dag.  

o Stichting Topsport Zaanstreek en de gemeente trekt aan ons mede door de 

goede ontwikkelingen op sportief gebied. Deze stichting wilt meer geld 

stoppen in topsport en dan vooral gericht op de individuele sporter. Kijken wat 

wij hiermee kunnen als teamsport.  

o De eerste veldhelft heeft al wat kampioenen opgeleverd.  

o Team NL heeft het EK succesvol afgerond.  

o Het is mooi om te zien dat zo nu en dan oude foto’s van GG op social media 

verschijnen.  

o Onze 95ste verjaardag op een bescheiden maar mooie manier gevierd. Een 

weekend lang waren er activiteiten voor alle leeftijdscategorieën. De vrijdag 

stond in het teken voor de jeugd, zaterdag een groot feest en zondag een 

high tea met een hoog reünie gehalte. Alleen maar positieve berichten 

mogen ontvangen.   

o Inmiddels spelen we weer in de zaal, de eerste twee rondes zijn al gespeeld. 

We gaan zien wat het ons gaat brengen!  

 

2. De notulen van de ledenvergadering van 28 mei 2018. 

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. Jaarverslag bestuur   

Het KTZ-jaarverslag ontbreekt vanwege miscommunicatie, het onberekende stuk zal later 

toegevoegd worden.  

In het vervolg zal het jaarverslag van het bestuur eerder gepubliceerd worden, namelijk aan 

het einde van het seizoen.  

Ruud Koel: Ruud mist de speerpunten binnen topsport. Ook ziet hij graag een meerjarenplan 

om de jeugd aan te laten sluiten bij de topsport. Hij biedt zich aan om hierover mee te denken.  

Ook geeft hij aan Jochem van Dijk in het stuk van topsport te missen, wat is zijn functie is 

ontbreekt en de communicatie hieromheen. 

 

Jochem begeleid de trainers van de A1, B1 en C1, maar is geen trainers coördinator voor 

trainers binnen de gehele vereniging. De rol van Jochem moet kenbaar gemaakt worden.  

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

de samenstellers.   
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5. Financieel beleid   

De penningmeester bespreekt de balans per 30 juni 2018, de winst en verlies rekening over 30 

juni 2017 tot en met 30 juni 2018 en de opbrengsten. De jaarrekening 2017-2018 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.  

 

6. Beleid KNKV  

Het jaarplan 2019 van het KNKV laat vooral de verenging centraal zien. Bij ons is dit al het 

geval. Het KNKV stelt als ambities korfbal een olympische sport maken en goed contact met 

gemeentes. Ons doel is aanwezig te zijn bij de vergadering van het KNKV (district 

vergaderingen) en de dingen die voor ons van toepassing zijn eruit te halen. Momenteel 

wordt er gekeken naar:  

 Kwaliteit -> het 1e en 2e zijn goed op weg, maar hoe krijgen we het van onderaf ook 

beter? 

 Zondag korfbal -> loopt hard achter uit veel clubs kiezen ervoor om alles op zaterdag 

te spelen. Hoe houden we dit in stand? 

 Leden groei -> bij het KNKV is al jaren geen groei meer te zien in het aantal leden.  

 

Zo zijn er al met al een aantal mooie uitdagingen.  

 
Ruud Koel: Wat zegt het KNKV over het achterblijven van de groei?  

 

Als wij naar ons zelf kijken dan groeien wij nog steeds, maar er zijn zat clubs die dit al jaren niet 

meer zien en juist dalen in het ledenaantal. Je moet als club op alle facetten goed zijn om te 

kunnen groeien. Het KNKV biedt hier weinig steun in.  

 

7.  Beleid bestuur  

A. Speerpunten 2017-2018 
Voor het seizoen 2018-2019 zijn door het bestuur de volgende Speerpunten vastgesteld, met 

als doel onderstaande punten aan het einde van het seizoen afgerond te hebben:  

 

1. Aanstellen bestuurslid Korfbal Technische Zaken.  

 

2. Opstellen en invoeren van een vrijwilligersbeleid -> grote klus, veel valt namelijk onder 

een vrijwilligersbeleid.  

 

3. Vaststellen van het beleid op het gebied van breedtesport (junioren/ senioren) -> valt 

samen met speerpunt 1. Het doel is een helder beleid voor heel KTZ.  

 

4. Het vervangen/ -nieuwen van het B-veld naar kleine speelvelden (K40 en K24). 

 

5. Halverlichting voorzien duurzame ledverlichting -> afgerond.  

 

6. Verhogen van de sponsorinkomsten en uitbreiden van het aantal sponsoren. 

 
7. Behalen van AVG-certificaat om vervolgens uitvoeren en borgen van de opgestelde 

richtlijnen/ procedures. 

 

8. Opstellen, invoeren en bewaken van de budgetten en de liquiditeitsbegroting -> 

advies van de kascommissie. De investeringen van de afgelopen tijd zijn hoger 

uitgevallen dan begroot, actuele cijfers zijn van belang.  
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B. AVG  
Een grote groep vrijwilligers hebben hard gewerkt om inzicht te krijgen in de AVG-wetgeving 

en wat deze voor ons als vereniging betekend. Hierbij zijn overeenkomsten en documenten 

opgesteld. Al het papier werk is nu compleet. De volgende stap is op papier toestemming 

vragen aan de leden, dit wordt een groot project. Momenteel zijn we bezig met het de 

stappen die nodig zijn om een AVG-certificaat te ontvangen. Wanneer deze in bezit is 

kunnen we de leden om toestemming gaan vragen. Rond januari hopen wij dit in werking te 

kunnen zetten. Als alles getekend retour is gaan we inventariseren wat we gaan doen als 

leden geen toestemming geven.  

 
Lia Hanegraaf: hoe krijgen we de documenten bij de leden? 

 

Spelende leden zullen het ontvangen via de teamleider. Niet spelende leden krijgen de 

papieren in de brievenbus, Jacob Leeuwerink gaat hiervoor zorgen. Lia biedt haar hulp aan.  

 

Agnes van der Weide: Gaan we rondfietsen en wachten tot ze een handtekening hebben 

gezet en nemen het formulier dan weer mee? Agnes haar ervaring is namelijk dat de papieren 

niet retour komen.  

 

Moeten nog kijken hoe we het precies gaan aanpakken.  

 

8. B-veld  

Een conceptversie van het nieuwe B-veld wordt gepresenteerd. Het B-veld zal een stuk 

kleiner worden, 15 m. Dit komt doordat de nieuwe veld afmetingen kleiner zijn. Het nieuwe B-

veld zal bestaan uit 3 K40 velden met cirkels en binnen de K40 velden K24 lijnen. Door ook 

vaste lijnen aan de leggen voor de K24 velden is het lijnen leggen op zaterdagochtend niet 

meer nodig. Rondom het veld zal de bestrating opnieuw gelegd worden en er wordt een 

nieuw hek geplaatst. Het nieuwe hek wordt iets hoger dan het bestaande hek. Het kunstgras 

pad wat nu tussen het A-veld en B-veld ligt wordt een tegelpad en wordt voorzien van kolken 

voor de afwatering. De lichtmasten gaan verplaatst worden, hierin is nog wel een keuze 

houden we deze verlichting of vervangen we het voor LED. Investering voor LED is vrij groot 

met daarbij ook nog een lange terugverdientijd vanwege de weinig branduren. De 

afweging moet nog gemaakt worden.  

 

De planning is in februari/ maart starten met de vernieuwing van het B-veld. Het doel is om 

de tweede veldhelft op een nieuwe B-veld te kunnen spelen. Op dit moment moet er nog 

een leverancier gekozen worden, Antea of een samenwerking met Floris/CSC.  

 

Daarnaast is de financiering ook nog van belang. Destijds is er €110.000,- begroot voor de 

vervanging van het B-veld. Echter zullen we nu uitkomen tussen de €150.000,-  – €200.000,- 

afhankelijk van de keuzes die gemaakt worden. We kunnen een deel uit de liquide middelen 

halen, maar om alles hieruit de halen is niet verstandig. Daarom willen we fondsen en de 

Club van 50 aanschrijven. Ook wordt er nog gekeken naar de mogelijkheden voor een 

zakelijke lening.  

 
Ruud Koel: wat gebeurt er met de grond die vrijkomt? Verkopen? 

 

De grond is niet van ons.  

 

Elserieke Haarhuis: De optie om mensen/leden een stuk veld laten koper ter financiering van 

het nieuwe veld? 

 

Is nog niet ter sprake gekomen. Nemen we mee.  

 
Marijke de Graaf: is het een bewuste keuze om het achterste veld juist dwars te leggen? 

Waarom niet andersom?  
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Nemen we mee in de overwegingen.  

 

Ruud Koel: Hoe zit het met trainingsruimte?  

 

We komen uit op 6 vakken, dus 8 teams kunnen tegelijk trainen. Op papier moet dit lukken.  

 

9. Rondvraag  
 

Ruud Koel: Stichting topsport, geruchten over een hal.  

 

Gemeente Wormerland wil privatiseren, nu leggen zij jaarlijks bij. De sporthallen zijn toe aan 
vervanging/verbouwing. Nu is de afweging plat of investeren. De gemeente is in gesprek met 

verenigingen om te zien hoe zij naar de toekomst kijken, nog niks in concreet.  

 

Agnes van der Weide: Zou graag zien dat de toiletten aangepakt worden.  

 

Wordt genoteerd.  

 

 

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

is de sluiting om 21.10 uur. 

 

Namens het bestuur,  

Tamarah Smits 

 


