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Verslag Jaarlijkse algemene ledenvergadering 
 
Datum : 26 september 2016 
Tijd : 20.00 uur 
Plaats : kantine v.v. KSC 
 
Aanwezig: Willem Borsboom (vz), Marten Uitvlugt, Lammie Maris, Wim Zikken,  
                  Jan Spreen en Jacob Heins 
 
Aantal aanwezige leden: 35 personen 
 
Verslag: Lammie Maris 
 
01 Opening  

Willem opent de vergadering en heet allen welkom. 
02 Vaststellen notulen ledenvergadering d.d. 21 september 2015 

De notulen zijn goedgekeurd en vastgesteld.  
03 Mededelingen  

- Gemeentezaken >  
De overdracht met de gemeente loopt. Er is een bouwkundig rapport in de maak waarop een 
voorstel van de gemeente komt. Voorlopig is er nog geen overdracht vanuit de gemeente. Er is een 
energiescan gemaakt en een rapportage ligt bij de gemeente. Hierop is nog geen reactie gekomen. 
- Vorig jaar is door de gemeente aangegeven dat de kleedruimtes worden aangepakt. De gemeente 
heeft zich niet aan hun woord gehouden en geeft aan dat dit op een misverstand is berust. De 
kleedruimtes worden voor zover nu bekend is niet door de gemeente gerenoveerd. 
 
- Voormalig sponsor Coop heeft aangegeven dat spelers van KSC 2 het logo niet meer mogen 
gebruiken. 
 
Er wordt gekeken naar vervangende shirts voor KSC 2. Tot die tijd blijft er gebruik worden gemaakt 
van de shirts.  
 
Er is een voorstel ingediend voor het vervangen van inloop/reserve shirts zonder logo sponsor. 
Het bestuur neemt hier 10 oktober een besluit over.  
 
Opmerking is dat er nog wordt gevoetbald in reserveshirts van de C1000 en dat dit niet wenselijk is.  
Door het bestuur wordt aangegeven dat ook gekeken moet worden naar de uitgaven en waar 
prioriteit ligt.  
Punt wordt meegenomen zodat er gekeken kan worden naar het vervangen van deze shirts. 
 
- Sportterrein  > De onderhoudsgroep heeft veel werk verricht aan het terrein en ligt er netjes bij. 

04 Behandelen en vaststellen jaarverslag 2015/2016 van de secretaris 
Het jaarverslag is vastgesteld en goedgekeurd.  
 

05 Ingekomen- en uitgaande stukken 
Er zijn geen inkomende- en uitgaande stukken.  
 



06 Jaarverslag van de penningmeester 2015/2016 
Het jaarverslag is vastgesteld en goedgekeurd.  

07 Verslag kascontrolecommissie (Johan Alting en André de Groot) 
Johan en André hebben de kascontrole gedaan. 
Het verslag is goedgekeurd en vastgesteld.  

08 Vaststellen kascontrolecommissie boekjaar 2016/2017 
Edwin Haandrikman en Johan Alting nemen volgend jaar de kascontrole voor hun rekening. 
Gerrit Jan Ensing is reserve. 

09 Begroting 2016/2017 
Presentatie middels ppt. 
 
Opmerking t.b.v. acties: 
- Om bij de fietstoertocht een bijdrage te vragen door bijv. de inschrijving te met een extra bedrag te 
verhogen en deze verhoging aan KSC af te dragen.  
 
Marten heeft aangegeven dat hij volgend seizoen aftreed als penningmeester, na 6 jaar.  
Hierbij een oproep voor de vervanging van Marten.  Voor meer info of aanmelding kan contact 
worden opgenomen met Marten of een ander bestuurslid.  
 
Geert is einde seizoen afgetreden als bestuurslid. Namens het gehele bestuur wordt Geert hartelijk 
bedankt voor zijn inzet. 
 
Om gezondheidsredenen geeft Willem aan per direct te stoppen als voorzitter van KSC. 
 
Hierbij dan ook een oproep voor vervanging van Willem als voorzitter.  
Belangstellenden kunnen zich melden bij het bestuur. 
 
Bij aanmeldingen wordt in de eerste instantie gekeken naar geschiktheid, daarna wordt de functie 
als interim ingezet en in de volgende jaarlijkse ledenvergadering volgt de verkiezing.  
 
De taken van Willem wordt voor de time-being door het zittend bestuur ingevuld.   

10 Rondvraag 
- In het clubblad staat aangekondigd dat na de winterstop over wordt gegaan naar het zelf 
aanschaffen van een sportbroekje en sokken voor KSC 2, 3, 4, en VR 1, voor €7,50 per paar sokken 
of broekje. 
De prijs voor het aanschaffen vindt men te hoog en hierbij komt ook nog als punt dat de kosten van 
het wassen komen lager worden. 
Antw. > De sokken en broekjes worden tegen kostprijs aangeboden. Een ieder is dan zelf 
verantwoordelijk voor hun eigen spullen.  
Reden voor het overgaan tot het zelf aanschaffen is omdat er menigmaal spullen verdwijnen of stuk 
zijn. Dit probleem wordt hiermee opgelost.  
 
- Er wordt een oproep gedaan voor kantinevrijwilligers. Het kan voorkomen dat als er geen 
voldoende kantinevrijwilligers zijn er geen frituurhap kan worden verkocht.  
 
Idee is om aan nieuwe leden te vragen of ouders of nieuwe leden kantinedienst willen draaien.  
 
- Kunnen er een aantal kopies in de kantine komen te liggen voor het aanmelding van evt. 
sponsoren? 
Antw. > dat is mogelijk 
 
- Er is een nieuwe website gemaakt door Hans Ensing en Jurrien Philips. Complimenten hiervoor.  

11 Sluiting 
Willem sluit de vergadering en bedankt een ieder voor hun komst. 

 


