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1. Opening 
 

Voorzitter Ap Mooiweer heet de aanwezigen van harte welkom, naast 5 bestuursleden zijn 
dat 8 leden. 

 
 
 
2. Notulen vorige ledenvergadering 26 oktober 2012 
 

De notulen staan net als vorig jaar op de site. De meeste aanwezigen kunnen zich vinden in 
het publiceren van notulen op deze manier. Wel wordt opgemerkt om bij de uitnodiging in de 
nieuwsbode aan te geven dat de notulen op de site staan. 

 
 
 
3. Mededelingen bestuur/afscheid commissielid 
 
Ab geeft aan graag eerst alle mededelingen te willen doen en daarna ruimte te geven voor vragen 
met betrekking tot gedane mededelingen. 

 

• Status 3de veld. Voor 1 maart volgend jaar gebeurd er niets (dit heeft de gemeente 
aangegeven richting Raad van State). De volgorde die gehanteerd wordt is eerst een derde 
veld, dan renovatie kleedkamers en daarna bouw extra kleedkamers. De verwachting is dat 
dit traject nog wel even zal duren, mocht het al gerealiseerd worden. 

• Convenant gemeente/KNVB.   werkgroep ‘bepaal je ambitie’ heeft de club ‘doorgelicht’ en 
aanbevelingen gedaan. Voor een deel zijn we daar inmiddels mee aan de slag gegaan. 

• Tamek blijft voor 5 jaar hoofdsponsor van de jeugd 

• Bezetting teams met name bezetting VHK4 is lastig, daarnaast is dames2 teruggetrokken. 
Geprobeerd wordt om na de winterstop toch weer met een dames2 team te gaan spelen 

• Voeg- en schilderwerk is uitgevoerd, dankzij goed overleg met 2 bedrijven (Ivo van Dalen 
en de Witte) en de gemeente hebben we daar zo’n €5000,- aan over gehouden 

• Ballensteekwagens zijn er nu voor alle teams dankzij club van 50 

• Nieuw verwarmd ballenhok om levensduur ballen te verlengen (dus kostenbesparend) 

• Narrow casting er wordt gekeken naar een constructie met de Coop en Renee om te 
bekijken in welke vorm een win-win situatie voor alle deelnemers gerealiseerd kan worden 

• 60 jarig bestaan er is een commissie gevormd om activiteiten te plannen (waaronder de 
clinic met Heerenveen op woensdag 2 april) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



4. Financieel overzicht 2011/2012 en begroting 2012/2013 
 

Jos presenteert de cijfers van het afgelopen boekjaar, met de nodige 
moeite is er een positief resultaat te presenteren van €191. Dit is positief 
vanuit een eerder begrotingstekort van €3600, maar aangetekend moet worden dat dit gelukt 
is dankzij de koek-en-zopie opbrengsten. We moeten constateren dat we structureel te veel 
uitgaven hebben. Daarnaast is de economie niet in ons voordeel, sponsoren haken af. 
Afgelopen seizoen hebben we 2 keer een uitgavenstop gehad. 
 
Mede dankzij de na-competitie heeft de kantine nog een goede eindspurt gemaakt. 
 
Een voordeel is dat we afgelopen jaren de schulden hebben kunnen terugbrengen naar 
slechts €2000,- (waardoor te betalen rente nihil is). 

 
Algemene conclusie die gesteld kan worden is dat we financieel een gezonde vereniging 
zijn, maar dat we wel op moeten passen en waar mogelijk moeten sturen. 
 
Het getoonde overzicht is duidelijk en overzichtelijk. 

 
 
 
 
5. Verslag kascommissie en vaststelling kascommissie volgend jaar 
 

Ronnie Lassche doet positief verslag van de controle die samen met Gerrit Hogenkamp 
uitgevoerd is. Er kan decharge verleend worden. Ronnie wordt bedankt, Gerrit Hogenkamp 
blijft in de commissie en zal volgend jaar de controle samen met Evert van de Linde 
uitvoeren. 

 
 
 
 
6. Afscheid vertrekkend bestuurslid 
 

Pieter Rook neemt afscheid als bestuurslid senioren, hij heeft al enkele extra jaren achter de 
rug binnen het bestuur, maar blijft m.n. op de zaterdagen nog wel actief. Ab bedankt Pieter 
voor z’n inzet. 
Aaltje Rook doet een klein stapje terug binnen het kantine gebeuren. Dank is er voor haar 
grote inzet en nauwkeurige manier van werken. Aaltje blijft administratief haar taken doen, 
aanspreekpunt naar het bestuur en de centrale inkoop worden overgenomen door Herma 
Heite.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 



7. Rondvraag 
 

Elwin vd Linde: netten trainingsveld zijn slecht, er zitten gaten in 
(reactie: we gaan kijken of de vrijdagmiddagploeg hier de nodige 
reparaties kan uitvoeren). 
 
Jan Rook vraagt aandacht voor het nauwkeuriger invullen van 
wedstrijdformulieren bij de jeugd 
 
Aaltje Rook: de aluminium doelen op het trainingsveld waaien bij harde wind gemakkelijk om 
waardoor gevaarlijke situaties ontstaan 
 
Elwin vd Linde: Wat kan er getoond worden op eventuele schermen wanneer narrow casting 
daadwerkelijk gebruikt zou worden (reactie: naast reclames van de deelnemers kunnen, 
indien gewenst, van alle teams uitslagen getoond worden) 

 
 
8. Sluiting  
 

Ap bedankt iedereen voor de aanwezigheid en biedt allen namens het bestuur een gratis 
consumptie aan en sluit de vergadering. 


