
Notulen ledenvergadering 29 november 2018  

 

 
 

Locatie: Dorpshuis de Vanger, Bruinisse 

Tijd: 19.30 – 21.00 uur 

Aanwezig bestuur: Wim Munter (vz), Louise Vleugel, Daphne Folmer, Marnix de Boer, Eveline van 

der Linde, Esther Muller 

Notulist: Esther Muller 

Afwezig met kennisgeving: Erik en Lidewij van Breda, Roel Zwarterlee 

 

1. Opening 

Wim opent de vergadering. Presentielijst wordt getekend door de leden. 

 

2. Vaststellen agenda 

Agenda wordt vastgesteld. 

 

3. Verslag vorige ledenvergadering 

Verslag wordt goedgekeurd. 

 

4. Evaluatie 2017 – 2018 

Highlights 

Wim licht de highlights van 2017-2018 toe. 

Heisessie 2017: ambitie 

Wim licht de ambitie welke tijdens de heisessie in 2017 is opgesteld, toe. 

 

Heisessie 2017: status acties 

Wim licht de status van de acties n.a.v. de heisessie in 2017 toe. 

• Opmerking Cees Arensman bij dia ‘samenwerking Zeeuwse verengingen: spelers en 

talenten,  aansluiting senioren/jongens binnen de Zeeuwse verengingen’: 

Er wordt nu aangegeven dat de visie ligt bij divisie niveau en 1e/2e klasse. Hoe is dat over 

2 a 3 jaar, gezien leeftijd, studenten, zwangerschappen en blessures? Cees geeft 

daarnaast aan dat er eigenlijk al gestart zou moeten worden met jongens in de leeftijd 

van 4 – 6 jaar. 

Louise geeft aan dat er een tekort is aan kader. Wim geeft aan jeugd te zoeken binnen 

Zeeuwse verengingen. 
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• Opmerking bij dia ‘opleiding scheidsrechters’: Giulio van Lint en Willem van Gilst gestopt 

als scheidsrechter. 

• Opmerking Cees Arensman bij dia ‘communicatie: website’: het up to date houden van 

de website is erg belangrijk, het is het eerste wat ‘buitenstaanders’ zien. 

 

5. Financiën 

 

Jaarbegroting 

Eveline geeft toelichting op de jaarbegroting.  

 

• Opmerking Marjo Arensman: er zouden toch zo’n 600 koeken verkocht zijn, hoe kan de 

opbrengst dan zou laag zijn? Eveline zal dit nakijken. Actie: Eveline 

• Het team van H1 heeft niet betaald voor Grastoernokke. 

• Suggestie Ken Langeraert: is het een idee m.b.t. sponsering, om hen een eigen bord met 

bedrijfsnaam te geven? Ook belangrijk om te focussen op de ‘kleinere 

bedrijven/sponsoren’. 

Contributie verhoging 

De leden zijn akkoord met de verhoging van de contributie. 

Kascommissie 

Willemijn Olree treedt af als lid kascommissie. 

• Bonny Leenders wordt nieuw lid kascommissie. 

 

6. Samenstelling bestuur en organisatie 2018/2019 

Wim geeft een toelichting op de leden van het bestuur en organisatie. Er is grote behoefte 

aan leden voor de sponsorcommissie.  

• Willemijn Verkamman, Aimee van Lint en Beau van Wolferen geven aan wel deel te 

willen nemen in de sponsorcommissie.  

Vacatures 

Wim geeft aan dat we nog een aantal vacatures hebben openstaan, er is dringend behoefte 

aan kader. 

• Bonny Leenders en Cindy Jumelet geven aan eventueel training te willen geven, maar 

geven aan niet altijd te kunnen, i.v.m. werk. 

De leden aan zet 

De leden ontvangen een A4 met daarin een overzicht met de vacatures. Zij kunnen hier 

suggesties invullen. 

7. Vooruitblik 

Wim geeft een toelichting op de dia ‘vooruitblik’. 

• Vraag Cees Arensman: is er al een plan/visie voor over 5 jaar? 

Wim geeft aan dat we tijdens een volgende heisessie hier verder aan gaan werken. In ons 

huidige plan kijken we 2 jaar vooruit. 

 

 

 



8. Rondvraag 

• Vraag Yuri van der Sluijs: m.b.t. jaarbegroting, zijn de kosten voor H1  2e divisie hoger dan 

regiodivisie? Eveline geeft aan dat algemeen teamgelden omhoog gaan.  

Per saldo zie je geen verschil. 

• Opmerking Aimee van Lint: er is/was veel onduidelijkheid over de aanvulling van MB1 bij 

D1/D2. Communicatie is niet goed verlopen. 

Wim geeft aan dat na de heisessie van as. maandag 3 december, de teams worden 

geïnformeerd over de gang van zaken. 

• Opmerking Marjo Arensman: de jeugdcommissie heeft het erg druk gehad met o.a. de 

kwestie binnen D1 en MB1. In het algemeen melden leden zich te laat af, waardoor de 

teamindeling opnieuw moet worden bekeken. Het streven zou moeten zijn om voor 1 

mei je af te melden. 

Suggestie Cees Arensman: is het een idee, dat wanneer een nieuw lid zich aanmeld, deze 

te informeren over het afmelden voor 1 mei? 

Eveline geeft aan dat wanneer je na 1 mei opzegt je minstens nog 1 kwartaal betaald.  

Gina Kemmeren geeft aan dat een introductieboekje met ‘huisregels’ meegeven aan 

nieuwe leden, helderheid geeft. Hierin kun je zaken als inschrijfformulier, toestemming 

privacy, afmelden voor datum X, etc. vermelden. Gina stuurt een voorbeeld door. Actie: 

Gina  

 

9. Sluiting 

Wim bedankt iedereen voor zijn of haar aanwezigheid en input.  

Sluiting om 21.01 uur. 

 


