
Korfbalvereniging IJsselvogels  

 

Notulen van de Algemene Ledenvergadering, gehouden op woensdag 30 oktober 2019 om 
20.00 uur in het clubhuis "De Verlenging".  

Aanwezig: 39 leden, inclusief bestuur. Zie presentielijst, behorende bij deze notulen. 
Bericht van verhindering is ontvangen van: Sandra den Besten, Sandra Sinot, Peter Sinot, Marco 
Slob, Mariska Kalmeijer, Erwin Tolhoek, Eva Haasbroek, Ruud Pijpers, Cindy van Kerkhof, Nikki 
Prins, Remon Groenendijk. 

1. Opening en welkom door de voorzitter  

De voorzitter, Andre van Grieken, opent de 58e algemene ledenvergadering en heet alle 
aanwezigen van harte welkom. De opkomst is bijzonder groot waarvoor ook dank wordt 
uitgesproken door de voorzitter.  

2. Notulen van de algemene ledenvergadering van 31 oktober 2018  

Er zijn geen op- of aanmerkingen, zodat de notulen van de ledenvergadering worden 
vastgesteld.  

3. Ingekomen stukken- Camera protocol  

Cindy van Kerkhof heeft zich afgemeld voor de ALV, maar heeft via de mail op- en 
aanmerkingen/tips gegeven over het protocol en Manon van Kerkhof vroeg zich af hoe het zat 
met het volgende; het protocol begint met ‘Het doel van het cameratoezicht is het beschermen 
van de eigendommen van K.V. IJsselvogels tegen diefstal. Hoe zit het dan met als haar tas uit 
het fusthok wordt gestolen. Mogen de beelden dan niet bekeken worden? Andre geeft aan dat 
hier nog naar gekeken zal worden in het protocol.  

4. Financieel verslag 2018-2019 

Arie van der Vliet geeft als penningmeester een toelichting op de verschillende onderdelen 
van de jaarrekening.  

5. Verslag kascontrole commissie en verkiezing commissieleden  

De kascontrolecommissie, bestaande uit Marijn v/d Hoog en Pieter Blonk, geeft een 
toelichting over haar bevindingen. 
Geadviseerd wordt de penningmeester te déchargeren aangezien door de 
kascontrolecommissie geen onregelmatigheden zijn gevonden in de jaarrekening 2018-2019. 
Verkiezing: Kascommissie bestaat volgend jaar uit Rene Boere en Rene Prins. Marijn v/d 
Hoog stelt zich beschikbaar als reserve lid.  

6. Vastelling Begroting 2019-2020 

Arie geeft tekst en uitleg over de begroting van 2019-2020. Verschillende vragen worden gesteld 
en beantwoord tijdens de presentatie. Arie geeft aan dat n.a.v. de herbeoordeling van de 
belastingdienst vanaf januari 2020 een loonadministratie gaan voeren. 

 
 



Stefan vraag over de zaaluren, waar ervanuit is gegaan met de prognose van de zaal uren? 
Basis is Rene Boere zijn juni-prognose. 

Vraag Rob: er is ooit besproken in de ALV dat contributies de directe kosten van de korfbal 
moeten dekken en dat is nu niet het geval. Arie antwoorde dat dat niet nodig i.v.m. andere 
inkomsten. Geen contributieverhoging nodig. 

Met algemene stemmen wordt de begroting vastgesteld en wordt de penningmeester 
overeenkomstig het advies van de Kascontrolecommissie décharge verleend. 
Met algemene stemmen wordt de voorliggende begroting goedgekeurd.  

7. Terugkoppeling commissies.  

PRC: 
Namens de PRC neemt Russel de sheets door: De bezetting van de PRC wordt besproken (zie 
powerpoint). Dit jaar was de Rabobank fietstocht anders van opzet en heeft helaas dus ook minder 
opgebracht, Het ziet er naar uit dat de Rabobank fietstocht voor 2020 wel weer dezelfde opzet zal 
krijgen en dat dan meer opbrengst zal generen. Dit jaar nieuw was Rabo-clubsupport. Deze actie 
heeft kort gelopen en er was weinig zicht op wat het voor IJsselvogels zou kunnen betekenen, maar 
heeft wel een mooi bedrag opgeleverd. Aankomend seizoen zal de PRC ook weer op deze actie actief 
inzetten 
Daarnaast is de Club van 50 in het leveren geroepen. Stefan geeft uitleg over Club van 50 en de 
ambitie wordt uitgesproken om deze club te laten verdubbelen in aantal. 
Russell geeft nog aan dat er voor de komende PRC-vergadering het 60-jarig bestaan (2023) van 
IJsselvogels besproken zal worden.  

Commissie technische zaken: 
Namens de CTZ neemt Stefan het woord. Stefan verteld dat het gaat goed bij de PRC. Het gaat zelfs 
geweldig. Er zijn veel mensen aangehaakt, die kleine taken gaan uitvoeren. Vrijwilligers komen 
spontaan er is een goede bezetting van de CTZ. Gaat alles goed? Nee, niet alles gaat goed, genoeg 
aandachtspunten (train de trainer is bijv. aandachtspunt) 

Stefan ligt het organogram van de CTZ toe (zie bijgevoegde powerpoint) 

Er wordt een oproep gedaan voor iemand extra bij wedstrijdsecretariaat BC en DEF 

Rene Boere is helaas opgestapt als wedstrijdsecretariaat bij de senioren/junioren. Deze taak wordt 
onderling opgepakt met behulp van een app. 

Het item ‘Train de trainer’ is veel gesproken en nu moet er aankomende periode beleid bepaald 
worden. 

Volgens Stefan gaat het dus geweldig! Het proces gaat goed, maar dan hebben we nog de altijd het 
‘dilemma’ prestatie vs plezier. Maar is er een versus? Stefan laat passieplezierprestatie.nl zien van 
Jan Niebeek. Met passie en plezier naar bijzondere prestaties. 

Stefan geeft aan dat we nu de prestaties van onze selectie niet op het niveau spelen dat we zouden 
willen we leven in angst/stress, dat zal in de toekomst moeten gaan naar spanning/routine en 
daarmee flow. Dit kan je bewerkstelligen met een programma en mensen met passie en plezier naar 
prestatie! 

Stefan introduceert ‘IJSSELVLEUGELS’ Stefan ligt het programma toe aan de hand van de 
powerpoint. (zie bijlage) 

Hoe past het in elkaar past, volgt via de powerpoint. Er is een beleid, er zijn trainers & teams er is train 
de trainer en daarnaast nu dus ook de start van IJsselvleugels om in de toekomst weer terug te keren 
als een stabiele 1e klasser. Stefan doet appel op mensen om mee te helpen. 



Lisa geeft aan dat we goed van elkaar leren. Intern leren, elk team heeft zijn kwaliteiten, goed kijken 
naar wat we al in huis hebben en daar gebruik van maken. Niet alleen prestatiegericht, maar ook wat 
maakt een team een ‘team’. 

Clubhuis commissie: 
Rob Reijm neemt de sheets door zoals die zijn opgenomen in de bijlage behorende bij deze notulen..  
Dit jaar zijn er nieuwe mensen bij gekomen in de clubhuiscommissie. Te weten Saskia, Lizanne, Wilco 
en Loes. 
Er is een nieuw kassasysteem geïmplementeerd waardoor er beter inzicht is in de voorraad. 
Doordeweeks is cash-loos betalen doorgevoerd, Prijzen van dranken en munten zijn verhoogt. 
Tapbier is afgesloten en compleet vervangen voor flesbier. 

Voor het komende jaar wordt er een nieuw vrijwilligers plansysteem geïmplementeerd. 

Feest commissie: 
Sam Meijer neemt namens de feest commissie de sheets door zoals die zijn opgenomen in de bijlage 
behorende bij deze notulen. De feestcommissie is voorzien van een nieuwe samenstelling en is dit 
seizoen voor eerst in deze samenstelling actief. Vorig jaar is er een goede overdracht geweest van 
oud naar nieuw. Er staan een aantal feesten gepland waar de data nog niet helemaal bekend van is, 
aangezien het programma nog niet helemaal bekend is. Matthijs geeft aan dat in de zomer al wel 
bekend is hoe alles loopt, dus dan kunnen de feesten al ingepland gaan worden voor het hele 
seizoen. Er zijn een aantal doelstellingen voor komend seizoen. Ten eerste het verhogen van de 
omzet/opkomst naar feesten, ten tweede, goede bezetting bar en kassa en ten derde goede controle 
op alcohol gebruik van minderjarige leden. 

Vrijwilligers commissie: 
Patrick van der Ham neemt namens de vrijwilligerscommissie de sheet door zoals die opgenomen zijn 
in de notulen. Patrick stelt voor om iedereen verplicht vrijwilligerswerk te laten doen. Zoals bardienst, 
schoonmaak, hulp bij onderhoudsdag, Rabobank fietstocht.  
Patrick geeft toelichting op hoe IJsselvogels dit zou kunnen bereiken: 
Kenbaar maken aan alle leden 
Ontwikkeling IJsselvogels App (Boas) 
Tot bepaalde datum kunnen mensen zelf opgeven in de app wanneer ze iets kunnen doen 
Na die datum indeling door verantwoordelijke 
Eventueel op basis van vooraf aangegeven voorkeur 
Patrick vraagt of iemand bezwaar heeft? Er zijn geen mensen bezwaar, maar hoe ga je sanctioneren? 
Patrick geeft aan voorlopig geen sanctie uit te willen voeren. Meer betrokkenheid bij vereniging en 
meer vrijwilligers 
Andre merkt op dat hij het een goed plan vindt, als alle voorwaarden maar helder zijn. Karlijn merkt op 
dat ze verplicht stellen te ver vindt gaan. 
Rob stelt voor om de app uitproberen (zoals voorgesteld bij de barcommissie) en na een seizoen te 
kijken wat het opgeleverd heeft zonder het verplicht te stellen. Rene Prins stelt hetzelfde voor. 
Dirk Rijneveld vraagt zich af waarom verplicht stellen zo moeilijk is. Vindt het niet meer dan normaal 
dat je binnen een vereniging verplicht wordt om dingen te doen. 

Conclusie: starten met de app, melden naar leden en ouders van leden dat er wat van de verwacht 
wordt zonder het meteen verplicht te stellen en na een seizoen te hebben gebruikt kijken wat het 
opgeleverd heeft. 

G-commissie: 
Lieke Verstoep neemt namens de G-commissie de sheet door zoals die opgenomen zijn in de notulen.  
Er zijn een aantal trainer gestopt, maar gelukkig is het trainerscorps weer aangesterkt. Lieke vertelt 
dat er sprake is van vergrijzing in de G-groep. Ze willen opzoek gaan naar verjonging. De G-
commissie wil dit bewerkstelligen door bijv. training te gaan geven op De Ark en te kijken in de 
omgeving of er scholen zijn waar ze de korfbalsport kunnen promoten. 

Activiteiten commissie. 
Andre van Grieken geeft aan de hand van de sheets een uiteenzetting. Hij bespreekt de activiteiten 



die er zijn geweest en geeft speciale aandacht aan het kamp dat elk jaar weer groeiende is. Voor 
komend seizoen zullen dezelfde activiteiten weer georganiseerd worden. 

Vertrouwenscommissie: 
Andre van Grieken doet namens Sandra en Peter Sinot het woord, zij konden helaas niet aanwezig 
zijn. Met trots is er te zeggen dat er niks te melden is. Voor aankomend seizoen zullen er voor 
trainer/coach/commissies en andere geïnteresseerden wel sessies komen waar 1 en ander besproken 
zal worden over bijv. hoe om te gaan met lastige situaties 

8. Terugkoppeling bestuur  

Andre van Grieken neemt de sheets door zoals opgenomen in de bijlage behorende bij deze notulen. 
IJsselvogels heeft weer meer leden dan vorig jaar en is financieel gezond. Het speerpunt voor het 
komende jaar is verduurzaming en daar zijn de eerste onderzoekende stappen al voor gezet.  

Verder vraagt Andre of iemand er bezwaar tegen heeft dat na het 1e termijn van drie jaar dit huidige 
bestuur nog 3 jaar door gaat. Na deze termijn wil het bestuur het stokje graag overdragen. Er komt 
geen bezwaar en Dirk Rijneveld merkt op dat hij het wel wenselijk vindt dat er een overdrachtstermijn 
komt om nieuwe bestuursleden in te werken. Hij beëindigd zijn presentatie met onze ‘droom’ en laat 
de tekeningen zien van een eventueel nieuw aan te leggen terras. 

9. Rondvraag  

Pieter Blonk vraagt zicht af of er ook focus is op Westergouwe. Anita Vink geeft aan dat de school 
daar gevestigd al mee doet aan schoolkorfbal en dat ook Kombifit daar nog gepromoot gaat worden. 
 
Stefan vraagt of er zicht is op de plannen van de gemeente Zuidplas, aangezien er in Nieuwerkerk 
weer een nieuwe hal gebouwd wordt. Henk Jan geeft aan dat als er dus geld vrij gemaakt is voor 
Nieuwerkerk, IJsselvogels kan/mag reclameren dat er voor ons ook wat nodig is. Andre geeft aan dat  
Anita in contact is met de gemeente. 
 
Russell vraagt aan Stefan dat hij wel een de koepel op het veld onderzocht heeft, Stefan geeft aan dat 
dit een dure optie is en dat we daar geen wedstrijden in kunnen spelen. 
 
Christa vraagt naar de vuurwerkdemo en of daar nog activiteiten aan vast gehangen gaan worden. 
Pieter geeft aan dat hij nog hard bezig is om de vergunning rond te krijgen en dat, als het doorgaat er 
zeker nog activiteiten vanuit IJsselvogels aangehangen gaan worden. 

Berry vraagt of Rene Boere nog wat gaat doen. Manon geeft aan dat Rene op de achtergrond nog 
actief is en Stefan geeft aan dat hij regelmatig met Rene in contact. Wat Berry betreft zou Rene een 
plek bij Wim Slingerland aan de muur mogen krijgen als erelid. 

10. 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 2019 


