Notulen algemene ledenvergadering 15 mei 2017
1. Opening
Voorzitter Harmen Oenema opent 20.15 uur de jaarlijkse ledenvergadering en verwelkomt 39 leden
waaronder ereleden Griet Oenema en Jack Bergsma. Er waren een aantal afmeldingen: Fenna
Bergsma, Rommy vd Heide, Frans vd Heide, Thijs Molenaar, Jacky Tuinier, Jan Oenema, Marrit
Boersma, Annette de Groot, Harmke v. Tuinen, Marjan de Vries, Gea Veltman, Coby Steenbeek,
Hans Meulman en Mathilda Hoogeveen.
2. Mededelingen en ingekomen stukken
Harmen Oenema en Marja Bouma zijn naar de notaris in Workum geweest om de papieren van het
recht van opstal te tekenen. De papieren zijn nu binnen, dus zijn we nu officieel eigenaar van de gebouwen.
Er is afgelopen zaterdag bij het heit en mem korfbal nogal wat kleding blijven liggen. Ze liggen nu
in de kantine.
3. Goedkeuring notulen ledenvergadering 9 mei 2016 en extra ledenvergadering 15 maart
2017
De notulen van de ledenvergaderingen zijn een aantal dagen van tevoren via de mail verstuurd naar
de leden, ouders van jeugdleden en donateurs. Na wat kleine tekstuele aanpassingen, worden de notulen goedgekeurd met een applaus.
4. Jaarverslagen seizoen 2016-2017
De jaarverslagen waren ook via de mail van tevoren te lezen. De verslagen worden met een applaus
goedgekeurd.
5. Financieel verslag 1 mei 2016 – 30 april 2017
Jeroen licht het financieel eindverslag toe. De inkomsten van de bordsponsors zijn lager dan begroot. Dit komt doordat er een aantal borden gestolen zijn er weer nieuwe moesten worden geregeld. De acties hebben een mooi bedrag opgeleverd. Op het laatste moment mochten we nog meedoen met de Poiesz sponsoractie. De schade die door de inbraak is achtergelaten, is vergoed door de
verzekering. Het bedrag voor de kleding was te laag ingeschat op de begroting. I.v.m. de groei van
jeugdteams moest de club meer shirts, broekjes en rokjes bestellen. De opbrengst van de kleding is
puur wat de leden via internet bestellen. De zaalhuur is hoger dan begroot omdat er nog een aantal
rekeningen van vorig boekjaar bij in zaten. De belastingen zijn hoger uitgevallen dan begroot, het
onderhoud van de gebouwen was niet begroot dit betrof voornamelijk de reparatie van de inbraakschade. De gemeente wil bezuinigingen op het onderhoud van sportvelden. Jeroen en Jacob zijn
naar een informatieavond van de gemeente geweest. Wat verder de consequenties worden, is nog
niet bekent. Er is in totaal 5000,- euro meer uitgegeven dan er inkomsten waren.
6. Kascommissie en verkiezing nieuw kascommissie lid
Op maandagavond 8 mei 2017 hebben Griet Oenema en Mathieu Hofstra de kascontrole uitgevoerd
bij Jeroen Hofstra (penningmeester) thuis. Ze hebben de banksaldo’s en kasinhoud zoals beschreven
in het financiële verslag, gecontroleerd met de bankafschriften en de kas. Hierbij zijn ze geen fouten
tegengekomen. Vervolgens hebben ze steekproefsgewijs enkele posten gecontroleerd. Er zijn geen

onvolkomenheden geconstateerd. Concluderend willen ze de ledenvergadering adviseren om decharge te verlenen aan het bestuur betreffend de financiën van 1 mei 2016 t/m 30 april 2017.
Het financieel verslag wordt door een applaus goedgekeurd. De ledenvergadering neemt dit advies
over en verleent het bestuur decharge. Mathieu is aftredend en Gerben Schotanus neemt het stokje
van hem over.
7. Begroting 2017-2018
Op de begroting staan de standaard acties. Er staan twee extra acties erbij om de inkomsten omhoog
te brengen. Dit is de sponsorloop en een verloting. Het bordsponsor bedrag is lager omdat er een
aantal stoppen. De sponsorcommissie zal op zoek gaan naar nieuwe bordsponsors. De kantine opbrengst is lager dan begroot i.v.m. de crowdfunding en de verbouwing. De nieuwe trainer is duurder. De verbouwing van het kleedgebouw staat niet op de begroting, de kosten en dekking hiervan
zijn behandeld bij de extra algemene ledenvergadering op 15 maart 2017. Wibe Jan merkt op dat de
aflossing van de renteloze lening van stichting Bas Backer niet op de begroting staat. Deze staat er
nog niet op omdat de aflossing van de lening nog niet is begonnen. Volgend jaar staat het er wel bij.
Voorstel contributieverhoging
Voor de contributieverhoging is er gekeken naar de grootste kosten die de club heeft (zaalhuur, afdracht KNKV en trainer). Deze zijn in de loop van het afgelopen jaar gemiddeld gestegen met 4%.
Er is ook gekeken wat andere verenigingen in de nabije omgeving aan contributie vragen. De zaalhuur en de KNKV zijn vergeleken met 10 jaar geleden met 50% gestegen. Het voorstel is dan ook
dat de contributie met 4% omhoog gaat het komende seizoen, met uitzondering van de donateurs.
Tevens wordt voorgesteld om de bijdrage kledingfonds licht te verhogen, dit in verband met de iets
hogere kosten van de kleding.

Huidige contributie:

Voorstel:

Senioren

145

151

Junioren

80

84

Aspiranten

65

68

Pupillen

60

63

Trainingsleden

60

63

Donateurs

30

30

Senioren

20

20

Junioren

15

15

Aspiranten

15

15

Senioren

15

17

Jeugd

10

12

Arbitragebijdrage

Kledingsfonds

De begroting en het contributie voorstel worden door de ledenvergadering goedgekeurd.

8. Commissies
JC: Dit jaar was ledenwerving belangrijk voor de JC. Omdat er veel kangoeroes waren, kon er in
het voorjaar gestart worden met 4 F-teams. In de zaal is er drie keer een (kangoeroe) toernooi samen met DTG en Waterpoort georganiseerd. De overige teams werken met spelenderwijs verbeteren. Sommige teams hebben de app. Er is regelmatig overleg geweest met de TC. Op deze manier
blijven de lijntjes kort. De oudste jeugd moet worden opgeleiden om naar de senioren te kunnen.
Ook volgend jaar gaat de JC hiermee verder. Hilde merkt op dat als er 3 F-teams spelen, er voor de
kangoeroes niet veel korven overblijven. Dit zal worden meegenomen door het bestuur.
PR/ NAC: Binnenkort is er weer dorpsfeest. Hier zijn vrijwilligers voor nodig. Alle acties lopen
goed. Marjan de Vries doet de verkoop van de programmaboekjes. Ze wil hier graag wat versterking bij. Luut van Rijs heeft de website een update gegeven en ziet er weer mooi uit.
Sponsorcommissie: Rommy van der Heide heeft bedankt voor de sponsorcommissie. Omdat Arend
Siemonsma en Matteo Bergsma het beide druk hebben, kunnen ze wel hulp gebruiken. Er zijn dit
jaar drie opzeggingen van de bordsponsors. De commissie wil volgend jaar weer actief op zoek naar
nieuwe bordsponsors. Haantjes Motus en ’t Lear en Mear zijn de nieuwe jeugdsponsors. De sponsoravond werd door de sponsoren positief ontvangen. De commissie is op zoek naar een sponsor
voor de verbouwing en is druk met de Crowdfunding. Gerben Schotanus merkt op dat je bij de
KVK kan opvragen welke bedrijven er in de buurt zijn. Het verbaasd je hoeveel (kleine) bedrijven
er zijn.
TC: Jan Visser en Germ Schotanus stoppen met het coachen en trainen geven van de selectie. Volgend seizoen start Peter de Groot als nieuwe trainer. Rommy Elgersma zal het tweede gaan coachen. De selectie voor volgend jaar is bijna rond. Er wordt nog druk gezocht naar een trainer/ coach
voor het derde en vierde, want Jacob van Dijk stopt er mee. De midweek vindt het moeilijk om in
de zaal een team bij elkaar te krijgen.
Schoonmaak: Gretha heeft aan gegeven te willen stoppen met de schoonmaakcommissie. Janneke,
Ria, Martina en Lieske zitten op dit moment nog in de commissie. Deze mensen fluiten geen jeugdwedstrijden.
Kantine: Voordat het Harichsterfeest op het korfbalveld wordt gevierd, moet er nog wel wat worden schoongemaakt buitenom en onkruid moet worden gewied. Het bestuur zal dit oppakken.
9. Scheidsrechterszaken/ JW
Jacob Schotanus, Peter Veldman en Freddy Bruinsma zijn onze bondscheidsrechters. Jan Visser,
Wibe Jan Elgersma, Hans Meulman en Jacob van Dijk gingen op oproepbasis voor de club op pad.
Durk Tuinier vertegenwoordigde zich weer als beoordelaar van de club. Er is een beoordelaars/
waarnemers cursus in de kantine in Harich georganiseerd. Jacob van Dijk en Wibe Jan Elgersma
hebben de cursus waarnemer met succes afgerond. Elke wedstrijd die wordt waargenomen, telt als
gefloten wedstrijd. De wedstrijden van de A1 en B1 kregen we terug zodat we die zelf konden fluiten. Om als club boete vrij te blijven, moeten onze scheidsrechters elk competitie (zaal en veld)
circa 45 wedstrijden fluiten/beoordelen. Ze hebben hun best gedaan om de boete zo laag mogelijk te
houden. Applaus!!
Bijna alle senioren en vaste JWL’ers (ongeveer 25 leden) hebben dit jaar weer de jeugdwedstrijden
gefloten. Hilde Broersma zorgde dat iedereen werd ingedeeld. Na lange tijd wil Hilde hiermee stoppen. Alle JWL’ers en de oudste jeugd hebben een mail ontvangen met de vraag hun spelregelbewijs
te halen via korfbalmasterz.nl. Helaas is hier niet veel reactie/ actie op geweest. De Bond wil dat
iedere vereniging arbitrageproof wordt. Er is ondertussen een arbitrageplan opgesteld.
10. Pauze

11. Bestuursverkiezingen en bestuurszaken
Freddy Bruinsma verlaat na 12 jaar het bestuur. Freddy heeft zich vooral ingezet voor de jeugd. Als
dank voor zijn bijdrage in het bestuur ontvangt hij een bloemetje en een bon. Binnen het bestuur
wordt er wat geschoven. Wilma van der Bos komt nieuw in het bestuur en zal de taak als wedstrijdsecretaris op haar nemen. Voor het volgende seizoen zijn de taken binnen het bestuur als volgt verdeeld:
Harmen Oenema
: Voorzitter
Marja Bouma
: Secretaris
Jeroen Hofstra
: Penningmeester
Wilma vd Bos
: Wedstrijdsecretaris
Tineke Kingma
: Algemene zaken
Janneke Bruno
: Jeugdzaken
Jacob Schotanus:
: Scheidsrechters- en Veldzaken, PR/NAC en TC
12. a evaluatie beleidsvoornemens 2016-2017
Het bestuur is afgelopen jaar o.a. met de volgende speerpunten aan de slag geweest.
Accommodatie
De werkgroep is druk bezig geweest. Het recht van opstal is getekend, de bouwvergunning
is aangevraagd en er lopen een aantal subsidie aanvragen.
Zorgen voor voldoende en kwalitatief jeugdkader
De trainers worden ondersteund door het boek/ app spelenderwijs verbeteren.
Scheidsrechters en beoordelaars
Onze Bondscheidsrechters proberen de boete van de Bond zo laag mogelijk te houden, maar
zouden nog wat meer ondersteuning kunnen krijgen. De werkgroep zal hier mee aan de slag
moeten.
Communicatie en structuur van de commissies verbeteren
De vrijwilligerscommissie, feestcommissie en de website vallen nu onder de PR/Nac.
b. beleidsvoornemens 2017-2018
De speerpunten waar het bestuur volgend jaar mee aan de slag gaat, blijven bijna hetzelfde.
1. Accommodatie
2. Zorgen voor voldoende en kwalitatief jeugdkader
3. Scheidsrechters en beoordelaars
4. Volledige bezetting van de commissies en vrijwilligerstaken
13. Beleidsplan 2017-2022
Tijdens de ledenvergadering van 2016 mochten de leden brainstormen over de stip op de horizon.
Waar staan we als club in 2022 en hoe komen we daar? Alle genoemde ideeën en opmerkingen zijn
nog eens bekeken om vast te stellen of, en zo ja, wat er mee moet gebeuren en op welke termijn.
Gedurende het jaar stond de stip op de horizon geregeld als agendapunt op de vergaderingen.
In het beleidsplan zijn ambitieuze doelstellingen beschreven die de richting aangeven voor de komende 5 jaren. Het is belangrijk dat dit beleidsplan door de hele vereniging wordt gedragen, zodat
leden zich betrokken gaan en blijven voelen, waardoor de kans groter is dat de beoogde doelstellingen van de vereniging, die in het plan beschreven zijn, gehaald worden.

14. Stand van zaken verbouwing kleedkamers
Na de extra ledenvergadering op 15 maart 2017 is de bouwcommissie verder gegaan met de bouwplannen. Ondertussen is de vergunning aangevraagd en zijn de grootste kostenposten onder de loep
genomen. Er wordt gezocht naar eventuele goedkopere alternatieven. Sibbele Brandenburg is gevraagd om mee te denken. Jacob van Dijk wil de groep die met de crowdfunding bezig is geweest
een groot compliment geven. Ook is er al een grote subsidie van ‘It Mienskipsfûns’ binnen. Mogelijk hebben we deze subsidie (mede) te danken aan onze Poolse korfbalgasten. De gastgezinnen
worden nogmaals bedankt. Bram Dahmen heeft 4 aanvragen voor subsidie de deur uit. Na de laatste
veldwedstrijden kan de bouw beginnen als aan de voorwaarden gesteld bij de extra ledenvergadering is voldaan
Crowdfunding: De crowdfunding ging goed van start. Door de vakantie was er een kleine dip. Op
dit moment is er 3200 euro binnen. Er staan nog wel wat acties op de planning. bijv. afsluiting veldseizoen en tijdens het jeugdweekend kunnen de jeugdleden zich laten sponsoren voor het schuttersfeest. Er is door Doede Deinum een mooi filmpje gemaakt. Deze komt op Facebook. We hopen op
deze manier nog extra sponsors te krijgen. Griet Oenema merkt op dat veel ouderen uit Harich en
Ruigahuizen niet weten wat Crowdfunding is en hoe het werkt. Er zullen nog flyers met uitleg worden uitgedeeld.
15. Rondvraag
Gerben merkt op dat er tijdens het heit en mem korfbal mensen persoonlijk voor de commissies
konden worden gevraagd. Op deze manier vraag je uit een andere vijver.
De lampen op het veld worden steeds minder. Arend wil dit wel meenemen naar de sponsorcommissie. Met de winkel zijn ze ook bezig met verlichting. Op deze manier weet Arend wat het gaat
kosten. Kan het uit? Subsidie? Dit wordt onderzocht.
Wibe Jan wil weten wanneer de verbouwing van de kleedkamers nu definitief doorgaat. Dit is wanneer er voor 80% een financiering is.
Peter Schilstra merkt op dat de ballen ouder worden. De ballen worden 2x per jaar onderzocht en
eventueel aangevuld. Er verdwijnen ook nogal wat ballen. (in de struiken?) De sponsorcommissie
pakt de balsponsor weer in het zaalseizoen op.
Luut wil graag dat iedereen zich opgeeft voor de bbq, schijt je rijk, pjuktoernooi en het beachkorfbal.
16. Sluiting
Om 22.04 uur sluit de voorzitter de vergadering met de woorden: “Bedankt voor jullie komst en wel
thuis”.
Marja Bouma

