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Korfbalvereniging IJsselvogels 
 

 
Notulen van de Algemene Ledenvergadering, gehouden op woensdag 26 oktober 2015 om 
20.00 uur in het clubhuis "De Verlenging". 
 
 
Aanwezig: 26 leden, inclusief bestuur. Zie presentielijst, behorende bij deze notulen. 
Bericht van verhindering is ontvangen van: Pieter Blonk, Laura Rijneveld en Dirk Rijneveld. Mathijs 
Alderliesten komt later.  
 
 
 
1. Opening en welkom door de voorzitter 

De voorzitter Henk Jan Bos opent de 53e algemene ledenvergadering en heet alle aanwezigen 
van harte welkom. 
De voorzitter leidt de vergadering in door stil te staan bij ontwikkelingen en gebeurtenissen in 
het afgelopen seizoen. De bijdrage zal opgenomen op de website en vormt integraal 
onderdeel van dit verslag. 
 

2. Notulen van de ledenvergadering van 28 oktober 2016 
 De notulen van de ledenvergadering worden ongewijzigd vastgesteld 
 
3. Ingekomen stukken  

Geen ingekomen stukken. 
 
4. Jaarverslagen seizoen 2015-2016 van de: 
a. Commissie technisch zaken: drie verslagen akkoord 
b. Public Relations Commissie : akkoord. 
c. G-commissie: akkoord. 
d. Clubhuis Commissie: akkoord.  
e.  Feestcommissie: akkoord. 
 
5. Jaarrekening 2015-2016 en verslag kascontrolecommissie 

Arie van der Vliet geeft als penningmeester een toelichting op de verschillende onderdelen 
van de jaarrekening. Diverse vragen worden beantwoord. 
 
Het verslag van de kascontrolecommissie maakt onderdeel uit van deze notulen en is als 
bijlage achter de notulen gevoegd. John Vonk geeft mede namens Pieter Blonk een toelichting 
op het verslag en de daarin opgenomen aanbevelingen. Hij vraagt aandacht voor het streven 
naar behoud of verhoging van het ledental met het oog op de toename van kosten van het 
korfballen.  
Geadviseerd wordt de penningmeester te déchargeren aangezien door de 
kascontrolecommissie geen onregelmatigheden zijn gevonden in de jaarrekening 2015-2016. 
Eén van de adviezen van de commissie is om aandacht te besteden aan het risico van het 
voorfinancieren van de kosten van de veldaanpassing, bijv. bij faillissement van één van de 
sponsoren. De voorzitter reageert daarop door te stellen dat iemand zich voor dergelijke 
gevallen garant heeft gesteld voor ontbrekende inkomsten. De overige 
adviezen/aanbevelingen zegt hij in het bestuur te willen bespreken.  
 
Met algemene stemmen wordt de jaarrekening vastgesteld en wordt de penningmeester 
overeenkomstig het advies van de Kascontrolecommissie décharge verleend. De 
kascontrolecommissie wordt bedankt voor haar werkzaamheden. 
 

6. Voorstel tot contributieverhoging en vastelling Begroting 2016-2017 
 De voorzitter zegt dat voorafgaand aan de bespreking van de begroting een voorstel tot 

contrubutieverhoging aan de orde is. Hij licht dit toe. De verhoging gaat in per 1 januari 2017. 
De leden stemmen in met dit voorstel.  

 
Arie van der Vliet geeft als penningmeester een toelichting op de begroting. en beantwoordt 
diverse vragen. Stefan Rijkaart van Cappellen vindt de raming van de omzet van de 
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verlenging erg voorzichtig. De penningmeester beverstigt dit. Kirsten Plooster vraag of er ook 
budget is voor de feestcommissie. Nu is dat er alleen voor de Activiteitencommissie maar dat 
is wat anders. De voorzitter zegt hiernaar te zullen kijken.  

  
Met algemene stemmen wordt de voorliggende begroting goedgekeurd. 

 
7 Verkiezing nieuwe kascontrolecommissie (één lid en één reservelid) 

Pieter Blonk blijft ook volgend jaar lid. Als tweede lid wordt Patrick van de Ham benoemd. 
Arno Priem wordt aangewezen als reserve-lid. 

 
8. Bestuursverkiezing 

De voorzitter spreekt zijn waardering uit voor René Boere die zich na vele jaren wederom 
herkiesbaar heeft gesteld.  
René Boere wordt herbenoemd als bestuurslid vanuit de CTZ en wedstrijdsecretaris.  

 
9. Voorstellen benoeming commissieleden 

Het Bestuur bestaat uit:  Henk-Jan Bos    (voorzitter) 
     Arie van der Vliet (penningmeester) 
     Vacant   (secretaris) 
     Marco Slob  (afgevaardigde PRC) 

René Boere  (afgevaardigde CTZ) 
Ernst Hofstede  (algemeen lid) 

     roulerend  (afgevaardigde GC) 
 
De PRC bestaat uit:   Sabine Tolhoek(voorzitter) 
     Marco Slob  
     Janco Tolhoek 
     Annemiek Hofstede 
     Pieter Blonk 
     Wilco van de Heuvel 
     Lieke Verstoep 
     Oproepbaar: Robert van Giessen, Wilco van den 
Heuvel en Anita Vink 

 
De CTZ bestaat uit:   Anne Slob 
     Matthijs Alderliesten 
     René Prins 
     René Boere 
     John Vonk  
Nevenactiviteiten door:   Lianne den Ouden 
     Elly Klijn 
     Vacature voor oefenwedstrijden 
     Marina van Dam 
     Marijn van de Hoog 
 
Juryleden:    voorlopig niet nodig 
 
De GC bestaat uit:   Pascal de Wilde 
     Petra van der Nat 
     Lieke Verstoep 
     Eva Haasbroek 
     Marit van Hattem 
 
De CC bestaat uit:   Henk Jan Bos 
     Brenda Bleijenberg 
     Rob Reijm 
     Ruud Pijpers 
     Gerard van de Berg 
     Eddy Admiraal 
     Miranda Blonk (barrooster) 
      
De FC bestaat uit:   Stefan Bos 
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     Arie van der Vliet 
     Erwin Tolhoek 
     Wilco van den Heuvel 
      
Webmaster:    Coen Pijpers 
 
Eindverantwoordelijken clubhuis: Hans Kruiswijk 
     Gerard van de Berg 
     Brenda Bleijenberg 
     Rob Reijm 
     Marjolein Hogendoorn 
      
Activiteitencommissie   Kirsten Plooster 
     Karin Alderliesten 
Marco Slob geeft toelichting op de aanpak van de activiteitencommissie. Er is een 
jaarplanning gemaakt van activiteiten voor alle leeftijden.  
 
Feestcommissie:   Casper Hofman 
     Deborah Verdoold 

Karin Vonk Noordegraaf 
     Pieter de Bruin 
     Hannah Klijn 
 
Vertrouwenspersonen:   Suzan van Dam tot 31-12-2016 
     Ton van de Bildt tot 31-12-2016(nieuwe 
vertrouwenspersonen worden gezocht) 
 
Verantwoordelijken Vrolijke vogels Annemiek en Ernst Hofstede  
 
 

10.  Terugkoppeling over de gehouden enquete over vrijwilliger 
De voorzitter zegt dat we vorig jaar in de ledenvergadering hebben gebrainstormd over werven van 
meer vrijwilligers. Naar aanleiding daarvan is er een enquete gehouden. Rob Reijm geeft een 
toelichting op de enquete. Het heeft geleid tot 67 reacties. De clubhuiscommissie is daarmee aan de 
slag gegaan. Hij heeft de indruk dat weinig andere commissies er wat mee gedaan hebben. Hij vraagt 
of de opzet van de enquete moet worden veranderd. Er vindt discussie plaats over hoe de commissies 
deze informatie beter zouden kunnen gebruiken. Graag wijzigingsvoorstellen. Anne Rijneveld geeft 
aan dat het belangrijk is om ook ouders van leden om informatie in de enquete te vragen. Rob zegt dat 
dat kan. Eventueel kunnen leden en ouders apart worden benaderd.  
De voorzitter zegt dit in het bestuur te willen bespreken. 
 
 
11. Rondvraag 
Rob Reijm stelt dat we vorig jaar in groepjes hebben besproken hoe we meer leden kunnen werven 
voor vrijwilligerswerk. Hij vraagt wat daar mee is gedaan. In ieder geval vindt hij dat er meer via de 
mail kenbaar moet worden gemaakt. De voorzitter zegt dat we de resultaten hebben besproken. En de 
enquete is uitgevoerd. Bovendien is er een jaarplanning gemaakt van activiteiten om leden te binden 
aan de vereniging. Marco Slob wijst er op dat we daarin moeten investeren en dat dat tijd kost.  
 
Stefan Rijkaart van Cappellen merkt dat zijn ene zoon 1x per week traint en zijn andere 2x per week. 
Is dat een kwestie van capaciteit of van geld? Mathijs Alderliesten antwoordt dat het voor het grootste 
deel te maken heeft met capaciteit in de sporthal, maar ook met de beschikbaarheid van trainers. 
Stefan doet daarop de suggestie om bijv. een keer een uur te trainen op schieten. Voor alle 
leeftijden/teams. Mathijs zegt deze suggestie te zullen bespreken in de CTZ.  
 
Arno Priem heeft een suggestie voor een activiteit zoals de wintertijd challenge. Het extra uur in de 
overloop naar de wintertijd gebruiken om een uur gesponsord te sporten.  
 
Wim Slingerland zegt vorig jaar in de ledenvergadering een aantal suggesties te hebben gedaan in de 
rondvraag en wil daar nu op terugkomen. Hij noemt stukjes over het 1e in Hart van Holland, 
herkenbaarheid jeugdtrainers door verstrekking van shirts of jacks, activiteiten voor 6-7 jarigen (niks 
aan gedaan), Hij vindt dit een fout van bestuur en commissies. De voorzitter reageert door te stellen 
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dat een aantal mensen enorm zijn best hiervoor doet en veel activiteiten ontplooit. Hij heeft dat 
hiervoor toegelicht. Er gebeurt volgens hem al veel.  
Wim doet de suggestie om de gymzaal in Gouderak in te huren via de gemeente. De voorzitter zegt dit 
te zullen onderzoeken.  
Verder wijst Wim erop dat de foto van de E1 op de site is verouderd. Marco Slob reageert dat het een 
verantwoordelijkheid is van het team om deze foto up to date te houden. Karin Alderliesten zegt bereid 
te zijn hier actie in te ondernemen.  
Wim zegt dat er toch iets gedaan is voor de G-korfballers bij de schietcompetitie. Hij vindt het 
belangrijk om komend jaar weer integratieteams te maken. Tot slot zijn complimenten voor de 
gemaakte activiteitenkalender.  
 
Marco Slob kondigt aan dat er weer een verplichte spelregelavond moet worden gehouden voor 
senioren. Mathijs Alderliesten stelt dat deze weer wordt georganiseerd.  
 
Ruud Pijpers heeft positief nieuws: het aantal recreanten is gegroeid. Eens per jaar wordt er een 
toernooi georganiseerd met opbrengst voor de vereniging. 
 
Patrick van de Ham vraagt of er voor lagere teams hesjes zijn om teams te kunnen maken. De 
voorzitter zegt dat die er zijn. Anne Rijneveld meldt dat die bij haar thuis liggen. Bekeken wordt of er 
ook een setje in de zaal kan worden gelegd. Praktijk is echter dat de hesjes dan verdwijnen.  
Patrick doet de suggestie voor een windscherm van Heineken zodat toeschouwers ‘uit de wind’ 
kunnen kijken naar wedstrijden. De voorzitter zegt hier naar te willen kijken. 
Verder lijkt er behoefte te bestaan aan een speeltoestel voor kleinere kinderen. De voorzitter zegt dat 
er eerder een toestel is weggehaald vanwege de aansprakelijkheid die ontstaat als het toestel niet 
voldoet aan het Attractiebesluit speeltoestellen waarin eisen zijn opgenomen over veiligheid van 
speeltoestellen, zoals valdempende ondergrond. Hij wil de suggestie wel meenemen.  
Patrick zegt verder dat er EHBO-ers nodig zijn. De voorzitter stelt dat daar aandacht aan besteed gaat 
worden via de mail.  
Tot slot vraagt Patrick zich af of er activiteiten zijn te organiseren die geld opbrengen voor de 
vereniging, zoals dat gebeurt bij het oogstfeest in Zevenhuizen. Misschien op de braderie in 
Moordrecht? Bijv. een bar + palen neerzetten. De voorzitter zegt te zullen informeren bij de braderie 
over richtlijnen en eisen die daaraan worden gesteld. 
 
Hendrik Rijneveld vindt dat er weinig aandacht op de website is besteed aan de aankondiging van de 
ledenvergadering. Een melding op de voorpagina van de site zou gewenst zijn. De voorzitter zegt 
daarnaar te zullen kijken voor de volgende keer.   
 
12. Sluiting 
 
De voorzitter bedankt de aanwezigen voor hun komst en hun inbreng en sluit de vergadering. 
 
 
 
Bijlagen bij deze notulen: 

1. Presentielijst 
2. Verslag van de kascontrolecommissie 
3. Inleidend woord van de voorzitter 


