Notulen voorjaarsvergadering op 25-03-2017.
Aanwezig 15 leden exclusief 7-koppig bestuur.
Afwezig : m.k.g. Peter en Marjan Koster, Lubbert Dijkstra, Gido Bos

Opening: 44e jaarvergadering, speciaal welkom voor erelid Haite Zondervan.
Verlies van Wim Heins wordt genoemd, shirt sponsor en actief lid
Mededelingen:
 Jeugd Sponsor Aktie van Poiesz wederom deelname
 Wintertraining is dit jaar minder goed bezocht
 Winteractiviteit WallBall werd goed ontvangen. Dit willen we uit gaan rollen maar inhoudelijk
nog niks bekend
 Spelen op het veld niet toegestaan op voetbalschoenen. Kaatsschoenen hebben minder hoge
noppen die zijn wel toegestaan.
 Veld is in goede staat, er zitten aantal minder goede plekken maar daar wordt nog naar
gekeken.
 Leuk initiatief door Marcel Wessels, die heeft ingang “Trochslach” schoongemaakt.
Notulen jaarvergadering 2016:


Dirk kaart weer aan dat de website nog steeds niet up-to date is.
Egbert Abbink zorgt voor plaatsing wedstrijdagenda voor start van het seizoen.

Jaarverslag 2016:
 Egbert Heins leest deze voor. Verslag in bijlage bij deze notulen.
 Wordt door Esther nog opgemerkt dat Kratje kaatsen/ Jorwert en Epemapartij eigenlijk niet
bij de vereniging horen en eventueel uit het verslag kan. Wij als bestuur vinden dat we daar
onze diensten en materialen voor leveren en dit ook bij onze taken hoort.
Financieel jaarverslag & begroting:
 Esther vraagt welke investeringen er gedaan zijn. Dit zijn voornamelijk ballen.
 Janke merkt op dat we zo’n dikke €900.- extra inkomsten hebben die de onttrekking uit de
reserve niet nodig maakte.
 Alle kosten zijn transparant gemaakt op verzoek van de kascommissie.
 Worden complimenten gemaakt op de gerealiseerde balans en de boekhouding.
 Haite merkt op dat er een tekort geprognotiseerd is van zo’n €3900.-. Dit wordt veroorzaakt
door investering van ballen (50 stuks). We hebben offerte aangevraagd op basis van
jarenlang plezier van hardhouten hekwerk. Hierbij wordt veel gedaan door eigen mensen. De
openingspartij hebben we een €1.000.- begroot.
 Begroting wordt geaccordeerd.

Kascommissie:
 Menno en Janke hebben de boeken gecontroleerd. Zag er goed uit, kasverschil van €2.- in de
plus.
 Leden die niet actief kaatsen misschien doorschuiven naar “vrienden van”. Iets wordt
voorgesteld als de “club van ..”. Dit om deze leden weg te kunnen streven naar lagere kosten
voor de KNKB. Hier staan heel veel mensen op de lijst die niet meer kaatsen en dit is zonde
van het geld. Maar om stemrecht te hebben in een vergadering moet je lid zijn van een
vereniging.
 Decharge verleent aan de penningmeester.
 Sjoerd Zwaan wordt aangewezen als nieuw kascommissielid.
Wedstrijdagenda 2017:
 Schema ledenpartijen in bijlage
Training-competitie:
 Pieter traint de jeugd weer op de dinsdagavond.
 Anke doet de kabouters gezamenlijk met Tess Koster
 Woensdagavond competitie avond
 Janke oppert een combinatie van training met competitie
 Marcel meldt nog even dat het op de competitie avond een heel leuk gemêleerd gezelschap
wat altijd met elkaar wil spelen.
Bestuursverkiezing:
 Carla Speerstra, Erik Overzet en Johannes de Vries nemen afscheid van dit bestuur maar
blijven allen ondersteunend. Carla als overkoepelend, Erik i.c.m. met Pascal Stam met
sponsorcommissie en Johannes als materiaalman/wedstrijdleiding ed.
 Ewoud Zwaan is kandidaat nieuw bestuurslid
 Arnold zet Johannes in de schijnwerpers doordat hij enorm waardevol is voor onze
vereniging maar eigenlijk voor het hele dorp.



W.v.t.t.k.
Menno merkt op dat ook voor de Federatie en KNKB de voetbalschoenen niet toegestaan
zijn en dat dit aangegeven moet worden bij de aanmelding.
Janke geeft aan te gaan stoppen met kaatsen. Wij vinden dit erg jammer maar respecteren
haar beslissing.

Rondvraag:
Geen op- en aanmerkingen.
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2017.xlsx

Jaarverslag kv yn
2016.docx

