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Locatie Online
Afmeldingen Kasper Goorman, Ivanka ten Bras, Theo Verbeke, Eveline Post
Aanwezig Harry Martens, Coen Hulkenberg, Bram Wolbrink, Twan Verheijen, Cindy GroothuisminkStolk, Bianca Roelofsen, Eelke Spijker, Manou Vaupell, John Vaupell, Kees van der
Veer, Nienke van Alst, Huub ten Bras, Anita ter Harmsel, GD ter Harmsel, Jorre Spijker,
Marcel Maasen.

1.

Opening

Harry opent de ledenvergadering en heet iedereen van harte welkom op deze wederom bijzondere
onlinevergadering. Harry geeft aan dat veel verenigingen om ons heen de ledenvergadering
hebben uitgesteld maar dat wij hebben gekozen om de vergadering toch online door te laten
gaan.
Harry geeft een korte uitleg over teams zodat alles zoveel mogelijk duidelijk is voor iedereen.
2.

Berichten van verhindering en overige ingekomen stukken

Cindy geeft aan dat er geen stukken zijn binnengekomen, afmeldingen zijn genoteerd.
Harry wil graag delen dat wij diverse gesprekken hebben gehad met Humankind, de
kinderopvangorganisatie, die graag dagelijks gebruik zou willen maken van ons terrein door middel
van een sport BSO. Een mooie ontwikkeling. Meer info volgt.
Marcel Maassen vraagt of de sport BSO geldt voor de regio Zevenaar. Harry geeft aan dat dit geldt
voor alleen hun locatie in Zevenaar in de wijk Groot Holthuizen.
3.

Vaststellen van het verslag van de algemene ledenvergadering van 7 november 2020

Het verslag wordt goedgekeurd.
Koen v.d. Veer mist het verslag van dechargeverlening penningmeester. Vorig jaar is deze
goedgekeurd. Dit moet nog in het verslag worden gezet.
4.

Vaststellen van het jaarverslag over het seizoen 2020-2021

Nienke van Alst vraag zich af of de verrekening van kosten van de Beachvelden is afgerond. Harry
geeft aan dat deze verrekening inmiddels is gedaan.
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5.

Financiën en kascontrole

Harry geeft aan dat het een raar jaar is geweest. Covid-19 heeft invloed gehad op de kosten en op
de opbrengsten.

Opbrengsten
Harry geeft een toelichting.
Alle subsidies Covid-19, die mogelijk weer vrijkomen vanuit de overheid, gaan wij weer aanvragen.
Dit heeft het afgelopen jaar geholpen om een positief resultaat te halen.
Kosten
Harry geeft een toelichting op de kosten.
De verbouwing, waar we nu mee bezig zijn, heeft kosten met zich mee gebracht.
Vorig jaar minder in de zaal getraind. Door de Coronamaatregelen is dat verplaatst naar buiten.
Hierdoor zijn er zaalkosten bespaard.
Koen v.d. Veer geeft aan dat de kosten van de overkapping nu wellicht in het verkeerde seizoen
worden genoteerd. De penningmeester zal hiernaar kijken. Ook de begroting van de verbouwing
staat volgens Barrie niet in het juiste jaar. Ook dit zal worden gecontroleerd.
Huub ten Bras geeft aan dat hij had begrepen dat de kascontrole niet plaats heeft gevonden en
zegt dat er nog wat schoonheidsfoutjes in de begroting staan. Kascontrole moet hier nog even naar
kijken evt. samen met hem.
Marcel Maassen vraagt zich af hoe het kan dat er sprake is van € 21.000 kosten aan de KNKV maar
opbrengst € 18.000. Harry licht toe dat de huisvestingkosten en KNKV samen zijn genomen.
Balans
Er wordt toegelicht dat er financieel goede tijden zijn geweest in het verleden en dat de
overschotten toen zijn gereserveerd. Mede door deze reserveringen kunnen we een aantal zaken
aanpakken, waaronder de uitbouw.
Kascontrole
Heeft nog niet plaatsgevonden. Leden zijn dit jaar GD ter Harmsel en Nienke van Alst.
Voor volgend jaar worden dit Nienke van Alst en Mascha Hofman. Nienke zou de controle dan wel
graag vóór de volgende jaarvergadering willen doen. Marcel Maasen steekt ook zijn hand op. Zijn
naam onthouden we voor het volgende jaar.
Begroting
Nienke van Alst vraagt waarom de verhuurkosten verlaagd zijn. Is er een huurder gestopt? Hierop
kan nog geen concreet antwoord worden gegeven. Nienke geeft aan dat ze dat wel zal zien bij de
kascontrole. Bram geeft wel aan dat hier ook met de coronaberekening rekening is gehouden.
Eveline Post vraagt zich af of er al meer bekend is over het teambudget, dat JTC heeft aangevraagd.
Harry geeft aan dat dit z.s.m. zal worden doorgenomen met de JTC.
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6. Samenstelling bestuur en commissies in het seizoen 2021-2022

Twan en Cindy hebben aangegeven dat ze stoppen in het bestuur. Hiervoor moeten nieuwe
mensen worden gevonden. Secretaris is mogelijk al gevonden maar dit is nog niet definitief. Voor
de overige functie algemeen bestuurslid is er nog een plaats vrij.

Verder geeft Harry aan dat hij heeft aangegeven dat hij mogelijk penningmeester wil worden zodat
Bram het voorzitterschap op zich gaat nemen. Een wisseling van functie derhalve. Hier gaat de
vergadering mee akkoord.
Harry heet Bram van harte welkom als nieuwe voorzitter en spreekt zijn dankwoord uit voor het
vertrouwen van de leden dat hij de afgelopen jaren heeft mogen krijgen.
Ook bedankt hij Cindy voor de jaren secretaris en Twan voor het afgelopen jaar.
Als aansluiting hierop bedankt Harry meteen iedereen voor alles wat er gedaan is voor de
vereniging en ook bedankt hij nog extra de JTC voor al hun extra werk dat zij hebben moeten doen
in verband met corona.
Verder licht hij de indeling van alle commissies toe en bedankt ook iedereen voor hen inzet.
7.

Vooruitblik op het seizoen 2021-2022

Bestuur stabiliseren. Twee plaatsen invullen en bouwen aan stabiel bestuur.
Ledenwerving
Mooi dat we ondanks Covid-19 het ledenaantal stabiel hebben kunnen houden. Dit is mede
gerealiseerd door alle activiteiten die worden gehouden door de ledenwervingscommissie.
8.

Rondvraag

Koen v.d. Veer vraagt zich af waarom het zo lang heeft moeten duren voordat de vergadering
plaatsvindt. Hij stelt voor de vergadering voor het komende seizoen weer in september te laten
plaatsvinden.
Harry ligt nog toe dat o.a. Covid-19 hierin een rol heeft gespeeld maar ook het verlate aanleveren
van de jaarstukken door de commissies. Harry belooft beterschap voor het nieuwe seizoen
bijvoorbeeld door het eerder opvragen van de verslagen.
Anita ter Harmsel geeft aan dat ze graag weer wat zou willen doen in het bestuur van de vereniging
en dat zij graag zou willen aansluiten bij het bestuur als algemeen bestuurslid.
9. Sluiting

Harry bedankt iedereen voor zijn/haar aanwezigheid bij deze jaarvergadering en hoopt iedereen
weer op het veld te zien.
Sluiting om 19:53 uur.

