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Notulen Algemene leden vergadering 14 November 2019 
 Aanwezig:  Rinke, Ruud, Janneke v/d Leest, Sharon, Willy, Jaap, Loes, Fokje, Manon, 

Loes en vele anderen (totaal 17 mensen) 
 Afwezig:  Herman (met kennisgeving) 
 
 Koffie met cake wordt uitgedeeld. 
 Klokslag 20:02 uur begint de vergadering 
 
1. Opening 
  Sytse heet ons welkom en neemt de agenda door. 
2.  Ingekomen stukken 
  Geen bijzonders 
3.  Notulen 
  Geen opmerkingen. 
4. Jaarverslag secretariaat 
  Kopieën liggen op tafel. Bestuur komt jaarlijks bij elkaar. 
  Er zijn voldoende mogelijkheden om acties te ondernemen. 
  Commissie zijn vaak zelfstandig bezig en dat loopt goed. 
  De functie, wedstrijdsecretaris is per 1-1 vacant. Best wel een probleem om dit in te 

vullen. 
  Ledenaantal vrij stabiel. 
5.  Bestuur 
  Een TC zal bij de bestuursvergadering aanwezig zijn. 
  Herman en Rinke zijn Interim. Willen dit graag continueren. 
  Of zelfs Interim af en wordt definitief. Vanuit de zaal geen problemen. 
6.  Financieel verslag 
 Ruud presenteert het financieel overzicht. 
 Met NL-Doet een zitje in het Thuisvak gerealiseerd. 
 Club van 50 loopt niet goed communicatieprobleempje. . Volgend jaar beter. 
 De koffie en de cake gaat rond. 
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 Extra trainers noodzakelijk geweest. 
 De rest redelijk op begroting. 
 Ruud geeft nog iets meer uitleg over de kosten en opbrengsten. 
 KNKV heeft in 2017-2018 enkele boetes uitgedeeld. Te weinig scheidsrechter. 
 Afgelopen seizoen ging het budgetneutraal. 
 Wellicht komend jaar zelfs in de plus. Opleiding van de eerste en de A’s? Onduidelijk hoe 

de combinatie met OWK loopt. Er zijn clubs waarbij het zelfs verplicht is. 
 De aankomende scheids kunnen zelfs een diploma krijgen. 
Kascommissie (Brechtje en Koos) 
  Koos geeft een korte toelichting. 
  Iedereen keurt het verslag goed. 
  Henk doet de kascommissie samen met Koos. Koffie bij Ruud (Ruud zorgt voor iets 

lekkers) 
  Nieuwe Kas commissie, Koos Brander en Henk Nieuwenhuis. 
Begroting 
  Ruud doet een toelichting op de begroting. 
  Het komt uit op negatief, echter de de grote acties staan hier niet bij. Per saldo moet het 

goed gaan. 
  Verzekeringen onder de loep. 
 
7. Interactiesessie 
  Wedstrijdsecretaris is een vacature. 
  Op zoek naar een nieuwe wedstrijdsecretaris. Veel puzzelen, nieuwe datums en het 

systeem vullen. Vooral aan het begin van het seizoen veel werk. 
  Voorstel Manon: Informatie avond voor ouders van jonge leden. Vaak zijn ze niet op de 

hoogte van het reilen en zeilen van de club. 
  Administratie is niet het probleem, de contacten zijn lastiger. 
  Webmaster graag overnemen van Dick. 
  Lustrum Zunobri 40 jaar (29 november 1979). Niet iedereen ziet deze mijlpaal als  iets 

wat groots gevierd moet worden. 
  Acties leveren niet de nieuwe leden op. Beter is het flyeren in de Oostergast. 
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  Wellicht op bezoek naar de scholen. Er zijn partijen die ons veld willen gebruiken. 
Voorstel van Rinke om dat onder begeleiding van mensen van Zunobri te doen. 

 
Van de sponsorcommissie: 
  Maak eens een opmerking over de club bij de sponsor (bv Opstal en Land). 
 
Rondvraag 
 Manon: 
  Het veld slijt, wordt een beetje gevaarlijk. Moet binnen 2 jaar vervangen worden. 
 Henk: 
  Wat zijn de speerpunten van Zunobri? Het bestuur past op de winkel. Groei heeft wel 

wat aandacht en hoe willen we blijven bestaan. We gaan niet voor de prestatie, maar 
meer voor het plezier. Lastig is de goeie mix. 

  We zitten niet in de positie om mensen te kunnen selecteren. De meeste teams zijn net 
goed gevuld. 

 
Sytse sluit de vergadering om 21:19 uur. 
 
 
 
 
 
 
 
 


