
 

Notulen Algemene Ledenvergadering woensdag 19 oktober 2022 
 
Aanwezig: niet exact bekend 
Afgemeld: Robin Bakkenes, Arjen Houtman, Kari Westerink, Harry Wiegersma, 
Jojo Baarsma, Dana Bakker, Corina Verhoef, Jort Wiegersma, Jolien Landman,  
Thomas Hoekstra, Lucca Boehle, Jonathan Doeswijk, Christian Doeswijk, Jaspert Korevaar, 
Mirjam Houtman, Rik Wijnholds, Renée Havenaar, Margaret Aartsen, Laura van Winkoop 
 
1. Jan Hop opent om 19.15 uur de vergadering en geeft verdere uitleg over het beleidsplan 
2022-2026.  
- Op de 1e plaats staat het clubgevoel: familiaire sfeer en thuis voelen.  
- Op de 2e plaats: Topkorfbal.  
- Daarna: ondernemende club. Het gebouw is een voorbeeld van ondernemerschap. Ook de  
  sponsorcommissie is ondernemend (openbreken van sponsorcontracten om die opnieuw af  
  te sluiten).  
- Maatschappelijk betrokken: veel in samenwerking met de gemeente zoals faciliteren voor 
  GA Harderwijk, schoolkorfbaltoernooi en beschikbaar stellen van de accommodatie ten  
  behoeve van de verkiezingen. 
 
2. Er zijn geen binnengekomen stukken.  
 
3. Op de notulen van de vorige ledenvergadering is de opmerking gekomen, dat  
Dennis Schafthuizen niet bij de commissie ICT hoort. Notulen zullen net als vorig jaar snel 
gepubliceerd worden. 
 
4. Jaarverslagen 
Jaarverslagen worden globaal door Jan Hop besproken. Rode draad erdoorheen is, dat 
iedereen blij is dat we ‘weer mogen na corona’.  
Verder is aangegeven, dat het galmende geluid in de kantine toch verholpen is en er is een 
balustrade geplaatst. Mede door sponsoren is dit mogelijk geweest.  
Vraag: is er een wensenlijst bekend? Antwoord: Ja, bij Facility (Jesse Roozeboom) en anders 
daar aangeven. Zijn nu aan het kijken naar de stijgende gasrekening en of het een optie is 
om zonnepanelen te plaatsen. Kleedkamer 5 wordt afgewerkt voor De Berekuyl. 
Complimenten van Jan Hop voor de kampcommissie! Ook is hij blij, dat Maarten Doeswijk de 
rol van Gerrit van der Beek overgenomen heeft.  
 
Extra aandacht voor de passe-partouts:  
In de zaal gaan we entree heffen voor iedereen vanaf 18 jaar. Kosten ticket zijn € 7,50 en 
een passe-partout kost € 30,--. Passe-partouts zijn ook geldig bij eventuele play-offs.  
Vraag: Hoeveel kaarten/plekken zijn er beschikbaar? Antwoord: Er zijn ongeveer  
700 plekken met daarnaast nog staanplaatsen. We verwachten dat dit niet vol komt, dus is 
er geen maximum te verkopen kaarten/passe-partouts. Er is contact met de andere clubs 
over met hoeveel mensen zij komen en er wordt rekening gehouden met sponsoren enz. De 
testen om via een link op de website een kaartje te kopen lopen nu.  
Vraag: Mogen de ouders van de kinderen van ‘Team van de week’ gratis naar binnen? 
Antwoord: Wordt nog besproken. 



 
5. Financieel jaarverslag 2021-2022 en goedkeuring begroting 2022-2023 
Frank Wever licht het financieel jaarverslag toe. Er is een positief resultaat behaald van 
ongeveer € 3.900,--.  
Dit jaar wordt er een groot bedrag (ongeveer € 21.000,--) aan openstaande posten 
afgeboekt. Vanaf seizoen 2015-2016 is deze post steeds verder gestegen tot een bedrag van 
ongeveer € 27.000,--. Van dit bedrag is een gedeelte middels een belactie nog wel 
geïncasseerd. Gaan nu verder met Clubcollect om de contributies te innen. Dit systeem 
verstuurt geen facturen. Het nieuwe systeem wordt momenteel getest en eind van de 
maand zal de 1e incassoronde plaatsvinden.  
De sponsorcommissie heeft geen openstaande posten. 
Vraag: Krijg je korting als je in 1 keer voor een heel jaar betaalt? Antwoord: Nee, vooralsnog 
niet. 
 
In de begroting is ook de meerjarenbegroting meegenomen. Er zijn meer sponsorcontracten 
afgesloten, echter niet zozeer te maken hebbend met het spelen in de Korfbal League. 
Doordat er nu 2 teams in de Korfbal League gaan spelen zijn de bondskosten verhoogd naar 
€ 8.000,--.  
Vraag: Waar vallen de reiskosten onder? Antwoord: Zitten nu bij het budget van de TC en 
JTC in. 
Vraag: Waarom is de bijdrage accommodatie nog steeds op € 27.500,-- gezet? Antwoord 
volgt in carrousel.  
 
Op dit moment zijn er 405 betalende leden. KNKV heeft andere aantallen. Dit kan verklaard 
worden door vrijwilligers bij de jurytafel die ook lid moeten zijn, maar niet betalen. In het 
nieuwe seizoen wordt 2,5% contributieverhoging doorgevoerd. 
Vraag: Waarom contributieverhoging als het financieel goed gaat? Antwoord: Mocht het 
financieel lastiger worden is er in een volgend seizoen wellicht meer verhoging nodig. Dan 
liever nu al een kleine verhoging. Nog een opmerking vanuit het bestuur: mocht het voor 
iemand financieel lastig worden om de contributie te betalen, dan kan dit aangegeven 
worden en wordt er gekeken naar een oplossing. 
 
Frank Wever licht de begroting toe. Sponsoring wordt een uitdaging. De bijdrage aan de 
accommodatie is hoger omdat daar ook de aanschaf van de materialen voor het RSG in zit. 
Dubieuze debiteuren: dit wordt voor het komende jaar een speerpunt. Contributie-inning is 
nu niet goed onder controle; wellicht moeten daarvoor voorzieningen worden opgenomen. 
Iedereen keurt de begroting goed. 
 
6. Verslag kascommissie 
Hessel van der Bij doet verslag van de bevindingen van de kascommissie (verslag 
kascommissie staat onder deze notulen). Er is met name gekeken naar de jaarrekening, 
begroting en de openstaande posten. Bij steekproeven op facturen bleek dat dit op orde 
was. Declaraties worden digitaal gecodeerd, maar wel op verschillende manieren ingediend. 
Dit is arbeids- en foutgevoelig. Advies om dit via 1 portaal te doen (zoals nu bijvoorbeeld bij 
de reiskosten gebeurt). Ook is het advies om het 4-ogenprincipe toe te passen, net als bij de 
Stichting. Sponsorcommissie heeft nog steeds zijn eigen systeem. Na 3 jaar een aanbeveling 
te hebben gedaan om dit in 1 systeem onder te brengen, werkt het blijkbaar toch goed.  



 
Statuten zijn niet meer actueel. Advies om dit aan te passen.  
 
7. Verlenen décharge bestuur 
Hessel stelt voor om het bestuur décharge te verlenen. Iedereen gaat akkoord.  
 
8. Benoeming kascommissie 
Voor het komende jaar worden Niels van Vliet en Evert Schuit benoemd. Maarten Bakker 
heeft aangegeven reserve te willen zijn voor het komende jaar. Iedereen gaat akkoord met 
deze benoeming. 
 
9. Aanwezigen gaan in 4 groepen uiteen voor meer informatie in carrouselvorm.  
 
10. Jubilarissen 
25 jaar: 
- Ante Huijberts (niet aanwezig) 
50 jaar: 
- Jan Verboom 
- Corrie Verboom 
- Jan Tonny Visser 
 
11. Bestuursverkiezingen 
Er zijn geen bestuursverkiezingen. 

  
12. Rondvraag 
Margreeth Gerlofsma: Fietsenstalling is te klein en het is lastig om je fiets er weer uit te 
krijgen. Antwoord: Wijze waarop hekken geplaatst zijn, is door de gemeente aangegeven. 
Wellicht dat er aan de achterzijde van het gebouw een fietsenstalling gecreëerd kan worden. 
Sowieso mag de fiets aan de overkant bij het RSG neergezet worden. Dit zal op de website 
genoemd worden.  
 
Aat Houtman: Historie genoemd op de website is erg oud. Antwoord: Erik Schuiling heeft 
Marco Jansen benaderd een nieuw stukje te schrijven. Wordt een actiepunt. 
 
Maarten Bakker: Verslag van commissie ICT is mooi, maar bestaat die niet uit meer mensen? 
Antwoord: Zeker, maar Erik wil niet iemand vergeten te noemen. 
 
Frans Aartsen: Waar is in de financiële stukken de opwaardering van de Unipas terug te 
vinden? Antwoord: Die staat bij de Stichting op de balans. 
 
Erik Schuiling: Zijn er punten aan te dragen voor het wijzigen van de statuten? Antwoord: Er 
zal vanuit de vereniging een delegatie gevormd worden die zich hiermee bezig houdt. 
Punten kunnen daar genoemd worden. 
 
Niels van Vliet: Is het een idee om ouders te vragen wat voor werk ze doen? In het kader van 
vinden van vrijwilligers. Antwoord: Dit is in het verleden al eens gedaan, maar is te 



tijdrovend en onderhevig aan wijzigingen. Er is wel een functiebeschrijving van iedere taak. 
Wens is om ook een filmpje van iedere taak te maken. 
 
Sicco Postma: Moet een contributieverhoging nog ter stemming gebracht worden? 
Antwoord: Nee, omdat we onder de indexering blijven hoeft dat niet. 
 
13. Sluiting 
Jan sluit de vergadering met de vraag wat men van de carrousel vond? Hier wordt positief op 
gereageerd. Na de vergadering is het 1e drankje op kosten van Unitas. 
  



Bijlage: verslag kascommissie 
 
 
 


