
Notulen jaarvergadering 
13 september 2017

1. Opening
Stef opent de vergadering en bedankt iedereen voor zijn/haar komst, hij heet iedereen van 
harte welkom en dankt een ieder voor zijn/haar vrijwillige inzet. Mooi om te zien dat steeds 
meer ouders van onze jeugd aanwezig is. 

2. Notulen vorige jaarvergadering
Er zijn geen opmerkingen of vragen over de notulen van de jaarvergadering van 14 september 
2016 de notulen worden dan ook goedgekeurd en vastgesteld door de aanwezigen.

3. Mededelingen: 
- Een korte terugblik op het afgelopen jaar. Het was een bijzonder jaar voor HV Kedingen. We 

hebben veel nieuwe leden mogen ontvangen en zijn ondanks de afmeldingen qua leden 
aantal stabiel gebleven wat bijzonder te noemen is. Veel verenigingen hebben veel moeite 
met het behouden en aantrekken van nieuwe jeugdleden. Stef bedankt iedereen die hier aan 
meegeholpen heeft. Een groei naar 150 leden zou heel mooi zijn. We zullen zien wat de tijd 
ons brengt. Ook is het bijzonder te noemden dat dames 1 weer 2e klasse gaat spelen. Dit is 
ongeveer 20 jaar geleden. 

4. Financieel jaarverslag 2016-2017

Het boekjaar 2016-2017 (kasbasis) laat een positief resultaat zien van € 3378,42

Er was een positief resultaat begroot van € 800,-

De voornaamste afwijkingen tussen begroting en realisatie waren de volgende.

Inkomsten:

 Compostsactie  + € 300,-

 Contributie: We hebben € 2470,- meer ontvangen dan begroot. Meer leden in de loop van 

het seizoen.

 Sponsoring: We hebben meer sponsoren. 

Jaarlijks: € 1350,-

2 shirt sponsoren € 900,-  NB  dit bedrag is  voor 4 jaar dat in 1x is betaald. (eenmalige 

inkomsten voor dit seizoen)

Automatische incasso sponsoren: € 575,-

Uitgaves:

 Zaalhuur:  Meer teams, oefenwedstrijden in september

 Kader: + € 400,-   meer teams, meer trainers, trainersworkshop

 Diversen:      Relatiegeschenk sponsoren € 230,- , website



Monique geeft aan dat de inkomsten mbt tot contributie hoer zijn ivm toename van het aantal 
leden. De opbrengst van de compostactie is hoger uitgevallen dan begroot. 
Het sponsorbedrag is enorm hoog. De sponsorcommissie is enorm druk geweest met het 
binnenhalen van sponsoren . Het begrote bedrag mbt zaalhuur / kader is hoger uitgevallen 
daar we meer teams hebben dus meer zaalhuur nodig hebben en meer trainers. 

  

5. Verslag kascommissie

De kascommissie (Marjolein Bremmer en Jose Hegeman) hebben de kas goedgekeurd. 
Marjolein geeft aan dat alles er netjes uit zag. Verder geen opmerkingen. Monique geeft aan 
dat Mirjam Ardesch officieel in de kascommissie zat maar geen lid meer is van HV Kedingen 
en dat Marjolein de plek van Mirjam heeft opgevuld. 

6. Verkiezing kascommissie
Marjolein is aftredend. Jose Hegeman en Marijke Woolderink zijn voor het aankomende jaar 
benoemd voor de kascommissie. 

7. Vaststellen begroting 2017-2018

Begroting 2017-2018
We hebben begroot met een klein negatief resultaat saldo van  € -245,00

Het budget is gebaseerd op de actuele bedragen van afgelopen seizoen met hier en daar een 

aanpassing. 

Inkomsten:

Alle teams zijn voorzien van een shirt sponsor. Er zal waarschijnlijk dit boekjaar geen 

incidentele shirtsponsor zijn (inkomsten daardoor lager dan vorig jaar)

Uitgaves:

NHV contributie: Dames 1 gaat naar de 2e klasse. De afdracht voor hiervoor is hoger. Ook 

moeten we bijdragen in de scheidsrechter voor deze klasse (+ € 300,-)

Verder zijn er niet echte grote afwijkingen tov afgelopen boekjaar.

Het bestuur was al geruime tijd op zoek naar iemand die de taken van de technische 
commissie op zich wil nemen. Stef laat weten dat Andre van de Kolk heeft aangegeven deze 
taak wel op zich te willen nemen. De leden stemmen unaniem voor deze benoeming. 

Stef geeft aan dat Leonie besloten heeft om aan het einde van dit seizoen te stoppen met 
haar taken als jeugd coördinator i.v.m. het volgen van een nieuwe studie. Leonie geeft aan 
nog welke enkele taken te willen blijven uitvoeren waaronder de teamindeling. Aan alle leden 



wordt gevraagd om mee te denken wie de taken van Leonie kan gaan overnemen. Het 
takenpakket van onze jeugd coördinator zijn te vinden op onze website. 

Bij de laatste bestuursvergadering heeft Finy Vehof aangegeven dat ze stopt met alle taken 
binnen het bestuur. Stef bedankt Finy voor alles wat ze in de afgelopen jaren voor Kedingen 
heeft gedaan. Namens het bestuur hopen we haar binnen Kedingen nog vaak te mogen zien. 

8. Verkiezing bestuursleden 
Tijdens de vorige ledenvergaderingen hebben we aangegeven dat Leonie ter Beke besloten 
heeft om aan het einde van het seizoen te stoppen met haar taken van jeugdcoordinator. Als 
bestuur hebben we een waardige opvolger gevonden namelijk Marjolein Bremmer. De leden 
stemmen voor de benoeming van Marjolein als jeugdcoordinator. Stef bedankt Leonie voor 
haar inzet. 

Paul heeft ook te kennen gegeven om per direkt te stoppen met zijn taken als 
vrijwilligercoordinator ivm persoonlijke redenen. Paul is helaas niet aanwezig maar wordt ook 
bedankt voor zijn inzet. 

Tevens stopt Lennert aan het einde van dit seizoen als beheerder van de website
en geeft Stef aan zijn taken van voorzitter aan het einde van het seizoen te beeindigen. 
Kort maar krachtig is het bestuur op zoek naar nieuwe bestuursleden. 

Stef geeft aan dat een ieder zijn gedachten er over moet laten gaat of één van de genoemde 
funkties iets voor  hem/haar is. 

9. Sponsorcommissie
Stef geeft aan dat er een afgevaardigde van de sponsorcommissie aanwezig is (Jolitha 
Meijer). Stef geeft aan dat het uitermate prettig is dat 2 fanatieke dames hier zo mee bezig 
zijn. We zijn op dit moment een gezonde vereniging en kunnen een financiele dip opvangen. 

10. Rondvraag

- Laure Timmerman die de taak op zich heeft genomen om het wedstrijdsecretariaat bij de 
  senioren in te delen geeft aan dat ze nog weinig terugkoppelingen heeft van de  
  seniorenteams. 

11. Sluiting

Stef sluit af met iedereen te bedanken voor hun komst, we zijn blij met de opkomst. 
We hopen dat alle vrijwilligers zich ook volgend jaar weer blijven inzetten. Zonder hen kan HV 
Kedingen niet bestaan.

Bijlage: 

Afmeldingen

Presentielijst


