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Korfbalvereniging IJsselvogels 
 

 
Notulen van de Algemene Ledenvergadering, gehouden op woensdag 25 oktober 2017 om 
20.00 uur in het clubhuis "De Verlenging". 
 
 
Aanwezig: 36 leden, inclusief bestuur. Zie presentielijst, behorende bij deze notulen. 
Bericht van verhindering is ontvangen van: Henk Jan Bos, Dirk Rijneveld, Stefan Rijkaart van 
Capellen, Leonie Heuvelman-Bek, Karin Alderliesten, Anne Slob-Rijneveld, John Vonk. 
 
 
 
1. Opening en welkom door de voorzitter 

De voorzitter Andre van Grieken opent de 55e algemene ledenvergadering en heet alle 
aanwezigen van harte welkom. 
De voorzitter geeft aan dat deze algemene ledenvergadering een andere opzet zal hebben 
waarbij een inbreng is gevraagd aan de diverse commissies en indien mogelijk een 
presentatie dmv een powerpoint presentatie. Gevraagd is aan de commissies een korte 
terugblik te geven op het afgelopen seizoen en een beeld te geven voor het komend seizoen. 
 

2. Notulen van de algemene ledenvergadering van 26 oktober 2016 
 Opgemerkt wordt dat de datum niet goed staat vermeld, moet 2016 zijn ipv 2015.                   
 De notulen van de ledenvergadering worden vastgesteld 
 
2a, Notulen van de bijzondere algemene ledenvergadering van 22 maart 2017 
 De notulen van de ledenvergadering worden ongewijzigd vastgesteld 
 
3. Ingekomen stukken  

Geen ingekomen stukken. 
 
4. Financieel verslag 2016-2017 

Arie van der Vliet geeft als penningmeester een toelichting op de verschillende onderdelen 
van de jaarrekening.  
Ineke Reichard vraagt waar de inkomsten van de Rabobank fietsdag staan opgenomen. 
Rob Reijm vraagt naar de kosten betreffende het hekwerk bij de kantine. 
 

5. Verslag kascontrole commissie 
De kascontrolecommissie, bestaande uit Arno Priem en Patrick v/d Ham geeft een toelichting 
over haar bevindingen. De commissie vraagt aandacht voor de voorziening groot onderhoud. 
Huidige dekking is niet voldoende om een grote investering, zoals het dak van de kantine, te 
doen. 
Geadviseerd wordt de penningmeester te déchargeren aangezien door de 
kascontrolecommissie geen onregelmatigheden zijn gevonden in de jaarrekening 2016-2017. 

 
6. Vastelling Begroting 2017-2018 

Arie geeft gedetailleerd tekst en uitleg over de begroting van 2017-2018. Verschillende vragen 
worden gesteld en beantwoord tijdens de presentatie. 
Katja Smitskamp stelt een vraag over de opgenomen € 38000,00 voor contributies terwijl er 
toch ook een midweekteam is ontstaan. 
Nikki Prins vraagt naar het budget voor de feestcommissie van € 500,00 en de € 250,00 voor 
de activiteitencommissie. 
Christa Starreveld vraagt waarom het bedrag van de aanbetaling voor het korfbalkamp niet 
staat opgenomen in de begroting. Arie geeft aan dat dit kamp kostenneutraal zou zijn en 
daarom niet is opgenomen in deze begroting.  
Ineke Reichard vraagt naar de inkomsten en kosten betreffende de scheidsrechters in relatie 
met het aantal te fluiten wedstrijden. Geadviseerd wordt om de jeugdleden te 
enthousiasmeren om wedstrijden teb gaan fluiten. 
Arie van der Vliet geeft op bovenstaande vragen afdoende antwoord. 
Met algemene stemmen wordt de begroting  vastgesteld en wordt de penningmeester 
overeenkomstig het advies van de Kascontrolecommissie décharge verleend.  



 2 

Met algemene stemmen wordt de voorliggende begroting goedgekeurd. 
 
 
7. Verkiezing nieuwe kascontrolecommissie (één lid en één reservelid) 

Patrick van de Ham en Pieter Blonk blijven ook volgend jaar lid.  
Marijn v/d Hoog wordt aangewezen als reserve-lid. 

 
 

 
8. Terugkoppeling commissies. 
 PRC:  

Marco Slob neemt de sheets door zoals die zijn opgenomen in de bijlage behorende bij deze 
notulen. Hij vestigd de aandacht op de mogelijkheid van de sponsorklik op de website. 

 Commisie technische zaken: 
Rene Prins neemt de sheets door zoals die zijn opgenomen in de bijlage behorende bij deze 
notulen. 
Katja Smitskamp stelt vraagtekens bij de breedte van de selectie van IJsselvogels 1 en 2. 
Ineke Reichard vraagt of dit een regionaal probleem is. 
Ruud Kranendonk geeft aan dat dit beeld bij veel verenigingen bestaat. 
Rene Prins reageert op de diverse vragen en opmerkingen en schets het beeld van het 
afgelopen jaar rondom de senioren selectie van IJsselvogels.  
G-commissie: 
Anouk de Jong en Eline Vonk-Noordergraaf nemen de sheets door zoals die zijn opgenomen 
in de bijlage behorende bij deze notulen. Nadruk ligt bij deze groep op het sociale aspect en 
het samen zijn. 
Clubhuis commissie: 
Rob Reijm neemt de sheets door zoals die zijn opgenomen in de bijlage behorende bij deze 
notulen. 
De zorg wordt uitgesproken over de teruglopende baromzet in relatie met de afnemende 
marge. Verschillende opties worden besproken zoals een nieuw kassa systeem en het 
eventueel ophangen van camera’s. 
Joost Bongers vraagt of er al iets concreets bekend is. 
Ineke Reichard vraagt naar de eventuele  investering van het kassa systeem en of er meerder 
offertes zijn aangevraagd. 
Sandra Sinot vind het ophangen van een camera buiten propotioneel en geeft aan dat de 
spelers als groep de verantwoordelijkheid hebben en ook als zodanig moet worden 
aangesproken. 
Patrick geeft de optie mee om alleen maar te pinnen op te trainings avonden. 
Andre van Grieken reageert op de diverse opmerkingen en stelt dat de diverse opties 
zorgvuldig worden besproken en gecommuniceerd. 
Feest commissie: 
Hannah Klijn neemt de sheets door zoals die zijn opgenomen in de bijlage behorende bij deze 
notulen. 
Sandra den Besten en Katja Smidskamp geven aan dat bij de jeugdfeesten de combinatie C 
en D niet ideaal is, ook het belevingsniveau tussen B en C is soms groot.  
Christa Starreveld merkt op dat het ook goed is om gezamelijke activiteiten te hebben met 
verschillende leeftijdsgroepen. 
Vrijwilligers commissie: 
Ineke Reichard neemt de sheets door zoals die zijn opgenomen in de bijlage behorende bij 
deze notulen. 
De commissie is nog maar kort bezig maar heeft al veel positieve reacties ontvangen. 
Vetrouwens commissie: 
Andre van Grieken neemt de sheets door zoals die zijn opgenomen in de bijlage behorende bij 
deze notulen.  
Activiteiten commissie. 
Deze commissie heeft besloten terug te treden. 
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9 Terugkoppeling bestuur 
Andre van Grieken neemt de sheets door zoals opgenomen in de bijlage behorende bij deze 
notulen en beeindigd zijn presentatie met de opmerking dat we samen IJsselvogels zijn en 
met elkaar plezier willen hebben en dat het bestuur dat komende jaren graag zal uitstralen. 

 
 
 
 
10. Rondvraag 
 

Sandra den Besten vraagt naar de zaalhuur en de verschillende trainingstijden van de diverse 
teams. Matthijs Alderliesten meld dat het elk jaar een worsteling is om iedereen tevreden te 
krijgen en geeft aan dat naar eer en geweten wordt ingedeeld. 
Marco Slob meld dat op 06-01-2018 de nieuwjaarsreceptie wordt georganiseerd. 
Wijzigingen in de agenda van de jaarplanning kunnen worden doorgegeven aan de 
webmaster. 
Marco Slob vraagt of het mogelijk is om het bedrag van € 956,00 wat gereserveerd staat voor 
het schoolkorfbal ook aangewend mag worden voor de investering van korfbalpalen en ballen 
t.b.v. de nieuwe activiteiten bij de IJsselkids. 
Arie van der Vliet zal dit binnen de financiele commissie bespreken en terugkoppelen. 
Wilco Stolk vraagt of het mogelijk is om meer informatie te delen via de diverse groeps-apps 
van de betreffende teams. 
Andre van Grieken geeft aan dat de meeste teams al een groeps-app hebben en zo ook 
informatie delen. 
 

12. Sluiting 
 

De voorzitter bedankt de aanwezigen voor hun komst en hun inbreng en sluit de vergadering. 
 
 
 
 
Bijlagen bij deze notulen: 

1. Presentielijst 
2. Powerpointpresentatie ALV 2017 


