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Verslag Jaarlijkse algemene ledenvergadering 
 
Datum : 18 september 2018 
Tijd : 20.00 uur 
Plaats : kantine v.v. KSC 
 
Aanwezig: Jan Knol (vz a.i.), Jos de Groot, Lammie Maris, Esther Zwiers, Jan Spreen,  
                  Nick Bouwknegt en Dennis van t‘Hull 
 
Afwezig m.k.g: Jacob Heins 
 
Aanwezige leden: 46 
 
 
01 Opening en vaststellen agenda 

Jan opent de vergadering en heet allen welkom. 
 
De agenda is vastgesteld. 

02 Vaststellen notulen ledenvergadering d.d. 19 september 2017 
De notulen zijn vastgesteld.  

03 Mededelingen  
De samenstelling van de TC is veranderd. Frank Berkepies is gestopt als TC en wordt vervangen door 
Rudy Groote en Harrie Stegen. 
 
Er hebben op diverse vrijwilligersposten verschuivingen / aanvullingen plaats gevonden.   
 
Er is een aanvraag bij de gemeente ingediend voor subsidie t.b.v. een pannakooi.  
De aanvraag is toekend, zodat een pannakooi gerealiseerd kan worden.  

04 Behandelen en vaststellen jaarverslag 2017/2018 van de secretaris 
Het jaarverslag is vastgesteld.  

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

06 Jaarverslag van de penningmeester 2017/2018 
Jos geeft uitleg middels ppt. 
 
Het jaarverslag is vastgesteld. 

07 Verslag kascontrolecommissie (Edwin Haandrikman en Gerrit Jan Ensing)  
De kascontrolecommissie heeft het verslag goedgekeurd en is hierbij vastgesteld. 
 
Edwin en Gerrit Jan worden bedankt voor hun controle. 

08 Vaststellen kascontrolecommissie boekjaar 2018/2019 
Gerrit Jan Ensing en Jurgen Huizing nemen volgend jaar zitting in de kascontrolecommissie 
2018/2019, reserve is Tom Kootstra. 

09 Begroting 2018/2019 
Jos geeft de begroting 2019 weer middels ppt. 
De begroting is vastgesteld. 
 
Jan Kootstra heeft aangegeven te stoppen met het innen van de entree. Het vinden van een vervanger 



voor Jan is lastig. Zonder een vervanger kan er geen entree worden geïnd.  
Ter vergadering hebben zicht mensen aangemeld voor het innen van de entreegelden. Wilma Hilhorst 
zal deze inzet coördineren.  
 
Gerrie Hamberg zal de verkoop van het programmaboekje blijven doen. 
 
Stand van zaken renovatie kleedkamers wordt weergegeven door Wim Zwiers. 
Er wordt een bestek gemaakt voor renovatie van de kleedkamers. Als dit bestek aanwezig is kan een 
start worden gemaakt met de renovatie.  
Er wordt in fases gerenoveerd. Kleedkamers hebben prioriteit.  
 
De renovatie betekend ook dat er gebruik wordt gemaakt van de spaargelden die hiervoor oa zijn 
gereserveerd.   

10 Aftredend zijn voorzitter Jan Knol a.i., secretaris Lammie Maris en bestuurslid Nick 
Bouwknegt. Lammie is niet herkiesbaar.   
Nick stopt als bestuurslid, maar blijft samen met Wilma Hilhorst het wedstrijdsecretariaat voor de 
senioren organiseren.  
 
Het bestuur stelt voor om Dennis van ’t Hull als voorzitter en Esther Zwiers als secretaris te 
benoemen. 
De leden zijn akkoord met de benoeming van Dennis van ’t Hull als voorzitter en Esther Zwiers als 
secretaris.  
 
Jan, Nick en Lammie worden bedankt voor hun inzet. 
 
Tegenkandidaten kunnen zich tot een half uur voor de vergadering bij de secretaris melden. 
De tegenkandidaat dient door 3 stemgerechtigde leden te worden ondersteund middels een 
ondertekende bereidheidsverklaring.  Deze verklaring kan tot een week voor de vergadering 
worden opgevraagd bij de secretaris. 

11 Rondvraag 
Truida Hollander > Waarom wordt snoep niet naar €1,- verhoogt? Dit is handiger om te rekenen. 
Antw. > Dit punt is al eerder door Truida aangedragen en in het bestuur over besproken. 
Daarop is besloten de prijzen betaalbaar te willen houden voor zowel de jeugd als volwassenen.  

12 Sluiting 
Jan sluit de vergadering en wenst het zittend bestuur veel succes toe.  

 
Namens het bestuur,                                                                                    Namens het bestuur, 
Jan Knol (voorzitter a.i.)                                                                   Lammie Maris (secretaris) 


