
  

 

 

 
Verslag Algemene Leden Vergadering 30 oktober 2015 

 
Plaats:  Kantine Witteveense Boys ‘87 
Datum:  Vrijdag 30 oktober 2015 
Aanvang: 19.30 uur 
 

1. Opening 

De voorzitter heet om 19.38 uur 34 leden welkom 

 

2. Mededelingen/binnengekomen stukken 

- Engbert de Vries heeft zich afgemeld 

- We gaan vanavond na de vergadering een vat Lahmsteiner-bier aanslaan en testen. Als 

het in de smaak valt gaan we dat bier schenken tijdens evenementen. 

- Voorzitter maakt een statement over vrijwilligers. De club kan niet zonder, maar het 

aantal vrijwilligers is dalende. Daarom zijn er zorgen over de toekomst. De voorzitter 

doet een dringende oproep aan de leden om zich in te zetten voor de club. Er volgt een 

interactieve enquête, waarbij de leden met hun telefoon meespelen. Wat uit de 

antwoorden blijkt is dat de leden vinden dat het over het algemeen goed gaat met de 

club, maar dat er ook zaken beter kunnen. Een veelgenoemd verbeterpunt is dat er meer 

vrijwilligers nodig zijn. Vervolgens geeft een meerderheid aan dat ze wel willen helpen, 

maar dat ze niet goed weten wat ze zouden moeten doen. De uitslag van de enquête 

wordt op de site geplaatst. 

- De energiekosten komen vanaf 2018 volledig voor rekening van de club. Dat betekent 

een stijging van de kosten met 8.000-9.000 euro per jaar als we niks zouden doen. Er 

worden daarom energiebesparende maatregelen genomen. Verder heeft de gemeente 

Midden-Drenthe 656.000 euro vrijgemaakt voor ons. Daarvan wordt een kunstgrasveld 

aangelegd, de lichtinstallatie verbeterd en worden een dameskleedkamer en een 

bestuurskamer gebouwd. Dit geld komt op 1 januari 2016 vrij. Momenteel wordt 

gesproken over de precieze invulling van de plannen. De accommodatie moet augustus 

2016 klaar zijn en toekomstbestendig voor de komende twintig jaar. 

 

3. Vaststelling verslag ALV 31 oktober 2014 

De notulen zijn goedgekeurd door de leden en daarbij vastgesteld. 

 

4. Jaarverslag seizoen 2014/2015 

De voorzitter bespreekt kort de onderstaande jaarverslagen. 

a. Jaarverslag bestuur 

Geen opmerkingen van de leden. 

b. Jaarverslag senioren 

Geen opmerkingen van de leden. Wel applaus voor de scheidsrechters. 

c. Jaarverslag jeugdcommissie WNBC’09 

Geen opmerkingen van de leden. 
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d. Jaarverslag evenementencommissie 

Geen opmerkingen van de leden. 

e. Jaarverslag sponsorcommissie 

Robbert Wielink: Wat gebeurt er straks met de omheining als het kunstgrasveld wordt 

aangelegd? Bestuur: Weet het bestuur nog niet, wellicht wordt het ingeleverd als oud 

ijzer en levert het wat geld op. 

f. Jaarverslag barcommissie 

Robbert Wielink: is het probleem met slechte flessen Amstel opgelost? Bestuur: Ja, 

Amstel heeft acht kratten opgehaald en nieuwe geleverd. 

g. Jaarverslag accommodatiecommissie 

Reinie Huizing: Aandachtspunt: onderhoud van kunstgrasveld is vrij prijzig en moet door 

vakmensen gedaan worden. Bestuur: Onderhoudskosten zijn 8.000 euro per jaar, maar 

er zitten voor een paar duizend euro aan zaken in die je zelf zou kunnen doen. Er zitten 

ook zaken in die door specialisten uitgevoerd moeten worden. Over wie het onderhoud 

straks moet gaan doen wordt nog gesproken met de gemeente. Zodra er meer bekend is 

zullen we dat delen met de leden. 

 

5. Financieel verslag 2014/2015 

De penningmeester geeft een toelichting op de cijfers: We hadden minder inkomsten dan 

begroot, maar ook minder uitgaven dan begroot. Uiteindelijk 2.055 euro winst. Dat is meer 

dan begroot, dus een goed resultaat. Toch moeten we ons best blijven doen om de 

resultaten positief te houden. 

Geen opmerkingen van leden over het financieel verslag. 

 

6. Verslag kascommissie over 2014/2015 

Nico Westerhof en Melle Schuring hebben de kas gecontroleerd. Voorzitter geeft Nico het 
woord: 
Het resultaat is goed, maar slechts een kwart van de inkomsten bestaat uit contributie. De 
rest wordt aangevuld door marge van de kantine en diverse acties. Dat is mooi, maar het 
brengt ook een risico met zich mee. We moeten met een zeer gemotiveerde groep bezig 
blijven. Bovendien stijgen straks de energiekosten, daar zitten ook risico’s in. De boeken 
hebben we met z’n drieën bekeken, ook met Erik-Jan erbij, want het is belangrijk dat 
jeugdige leden het stokje op termijn overnemen. De commissie heeft geen fouten gevonden 
in de administratie. De kascommissie vraagt de leden het bestuur decharge te verlenen. 
Voorzitter bedankt de kascommissie en de ledenadministratie. 
 

7. Bestuursverkiezing 

Aftredend en niet herkiesbaar is Mark Voortman  
Het bestuur stelt voor te benoemen: Linda Bultstra. De leden gaan akkoord. 
Het bestuur ziet er nu als volgt uit: 
- Voorzitter/penningmeester: Roel Seele 
- Penningmeester: vacature 
- Secretaris: Mark Voortman 
- Jeugdcoördinator/accommodatiezaken/wedstrijdsecretaris: Teun Hooyer 
- Contact Broekstreek/barbezetting: Janneke Vos 
- Website/contact dames: Irma Vos 
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- Evenementen Bianca Voortman 
- Sponsorzaken: vacature 
- Lid van bestuur: vacature 

 

8. Verkiezing kascommissie 2015/2016  

Voorstel kascommissie: Melle Schuring en Erik-Jan Blauw gaan volgend seizoen de kas 
controleren, onder mentorschap van Nico Westerhuis. De leden gaan hiermee akkoord. 
 

9. Vaststelling begroting seizoen 2015/2016 

De penningmeester geeft een toelichting op de begroting. Begroten ongeveer hetzelfde als 

het afgelopen seizoen. Er is een winst van 1.899 euro begroot.  

Bert Wielink: is er rekening mee gehouden dat als het straks drukker wordt vanwege de 

komst van kunstgras, dat er meer parkeergelegenheid nodig is? Bestuur: Dat is een 

aandachtspunt, nemen we mee in de gesprekken met de gemeente. 

De begroting wordt goedgekeurd. 

 

10. Vrijwilligers 

Er wordt een aantal vrijwilligers bedankt voor hun jarenlange inzet: 

- Marc Hofstede was jarenlang leider, hij is helaas niet aanwezig. Toch bedankt! 

- Jako Streefkerk en Gerriet Zinger hebben jarenlang klaverjascompetities georganiseerd 

en zijn daar nu mee gestopt. Hartelijk bedankt! 

- Tieme Prijs heeft helaas vanwege een blessure afscheid moeten nemen als vaste vlagger 

van het eerste elftal. Hij zal gemist worden. Hartelijk bedankt! 

 

11. Rondvraag 

- Nico Westerhuis: De kascommissie denkt dat er bespaard kan worden op de 

energierekening door te investeren in zuinige verlichting. Dat zou in zeven jaar 

terugverdiend kunnen worden en bovendien kan er subsidie voor gekregen worden. 

Kascommissie wil daar graag over in gesprek met het bestuur. 

Bestuur: We gaan met elkaar in gesprek 

- Robbert Wielink: Komt regelmatig voor dat de ballen en dergelijke niet in orde zijn, die 

worden door anderen gepakt. Kunnen we eigen plekje krijgen, zodat er niemand bij onze 

spullen kan? 

Bestuur: Na de verbouwing hebben we meer bergingsruimte. Dus oplossingen voor 

opslag komen eraan. 

- Reinie Huizing: Hoe denkt de vereniging over asielzoekers, met betrekking tot het 

betalen van contributie? 

Bestuur: Asielzoekers of mensen die krap bij kas zitten kunnen bij de gemeente 

aankloppen. Die hebben daar regelingen voor. Dat moeten ze zelf aanvragen. We kunnen 

ze wel bij de aanvraag helpen eventueel. Iedereen is welkom bij Witteveense Boys, maar 

iedereen moet ook gewoon contributie betalen. 

- Jans Boertien: Ik stop na dit seizoen stoppen met fluiten, vanwege fysieke problemen en 

omdat ik meer met mijn hobby wil doen. 

Bestuur: Dat is erg jammer. 
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- Reinie Huizing: Wordt het Witteveense Boys-bord straks verfrist, zodat de aanblik mooier 

is? 

Bestuur: Met NL Doet krijgt het bord een poetsbeurt. Als borden er echt niet meer mooi 

uitzien moeten we met sponsors in gesprek om ze te vernieuwen. Borden zijn immers 

eigendom van de sponsor. 

- Robbert Wielink: Hoe is het met de inbraakbeveiliging? 

Bestuur: Goed. We hebben bijvoorbeeld camerabewaking. Dat schrikt inbrekers af.  

- Auke Gemmink: Als er straks verbouwd gaat worden, wordt dat dan lokaal aanbesteed? 

Bestuur: De gemeente beslist daar uiteindelijk over, maar we hebben er wel invloed op in 

de gesprekken die we met hen voeren. Wij gaan ervan uit dat een lokaal bedrijf gaat 

verbouwen. 

 

12. Sluiting 

De voorzitter bedankt de aanwezigen voor hun komst en sluit de vergadering om 21.02 uur. 

 
 
 
Namens het bestuur, 
Mark Voortman 
Secretaris 


