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Bestuursvergadering s.v. Spartanen 

22 augustus  2016 

20:00 bestuurskamer 

 

Aanwezig: 

Alphons Commandeur, Jack Stam, Mariët Schipper, Adrie Beerepoot, Mark Beemster, Peter Molenaar 

en Renée Honing. 

Afwezig; Frank Vlaar 

Notulen: 

1: opening 

• Jack opent de vergadering en heet allen welkom. Dat het een sportief en goed seizoen mag 

worden en dat we elkaar helpen waar nodig is.  

2: notulen vorige vergadering en actiepunten 

• Notulen van 10 mei 2016 zijn goedgekeurd. 

                            

• Actiepunten:    

o Puntje Sander Breen wordt vervolgd.  

o Vronie Romein blijft over de gevonden kleding gaan.  

o Johan Bekkenutte consul???? 

o E-cycle staat nu op de sponsorlijst   

3: mededelingen en ingekomen stukken 
 

• Uitnodiging van Toerclub Wognum, ivm 40 jarig jubileum (10 september) Jack en Mark gaan 

hier naar toe.   

• Mark heeft contact gehad met Gerben Konijn over een 2
e
 kunstgrasveld. Het college van b en 

w staan er  positief tegenover. Frank, Mark en Jack zullen hier boven op zitten en scherp 

blijven.  

• Mariët heeft aangegeven dat ze aan het eind van het seizoen wil stoppen. Ze zal op de 

ledenvergadering van 2017 haar taak beëindigen. Er wordt gezocht naar een opvolger.  

4: facilitaire zaken / algemene zaken 
 

• De velden liggen er prachtig bij. Het onderhoud is perfect uitgevoerd.  

• Scoreborden en dug-outs zijn besteld.  

• Er liggen in de bossages  veel takken. Wellicht kan dit spoedig opgeruimd worden dmv 

takkenversnipperaar.  

• De tribune is geschilderd.  

• Handbalveld is nog steeds niet goed. Er komt vocht omhoog. Renée wil graag dat er een heel 

nieuw laag asfalt op het handbalveld komt. Blijft in contact met Gerben.  

• Alphons vraagt aan Mary of zij  de consumptiebonnen wil maken voor het seizoen 2016/2017.  

Seniorenteams krijgen 4 bonnen per seizoen. In het najaar 2 en in het voorjaar 2.  

• Er is een andere leverancier voor de sportdrank. Dit was Extran en wordt nu AA-drink 

5: sponsor zaken / fondsen werving / acties.  
 

• De dug-outs zijn gesponsord door Jan de Greeuw en de Hypotheker. Spartanen  financiert het 

voor en de sponsors betalen het in vijf jaar terug.  

• De Scoreborden worden o.a. gesponsord door de club van 50.  Er word ook een aanvraag 

ingediend om in aanmerking te komen voor het Coöperatief Dividend (Rabobank). 

• Adri heeft contact gehad met Huub Duin. De shirts hebben zowel aan de voorkant als de 

achterkant een groot wit vlak voor sponsoring. De sponsoring staat voorop en de achterkant 
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blijft dan wit. Dit vinden we niet mooi en Huub gaat een shirt laten zien hoe het word als de 

banen worden doorgetrokken over het witte vlak. Voorbeeld volgt van Huub.   

• Adri gaat met Huub Duin om tafel over wie wat doet. Dit gaat tussen Via Sofia en Huub.  

• Adri gaat aan Huub Duin vragen om een cc-tje te sturen naar Mark als er een nota naar de 

sponsor gaat . Dit ivm korting.  

• Dick Kok blijft shirtsponsor van Handbal Dames 4 en Kees Zwaan doet de trainingspakken. 

Huub duin moet  de trainingspakken nog  laten zien.  

• Bij de handbal hebben ze te maken met sponsors die alleen een shirt willen sponsoren. Dus 

geen contract voor drie jaar. Adri maakt voorstel om dit toch te gaan realiseren. Als Renée een 

nieuwe sponsor aantrekt dan wil Adri graag dat dit direct aan hem wordt gemeld. Hij gaat dan 

de shirts/broekjes regelen van de nieuwe sponsor.  

• Het contract met Baanbereik is afgelopen. Adri neemt contact op met Mona over voortzetting 

van nog eens drie jaar.  

6: voetbal zaken 
 

• Dinsdag 23 augustus gaat de selectie op de foto.  

• Donderdag 25 augustus is er een Kick of. Hier worden de tassen en sleutels aan de nieuwe 

trainers/coaches uitgereikt en wordt één en ander uitgelegd. (o.a. de rol van de coördinatoren).  

• Vrijdag 26 augustus is er  een 7 tegen 7 toernooi. Opbrengst voor Natuurspeeltuin.  

• De clubdienst op  zondag wordt door Wouter Rood geregeld.  

• Dit seizoen is er 1 seniorenteam bij en 1 dames team weg. Rond Kerstmis zullen er 

waarschijnlijk 2 F-teams bijkomen.  

• Peter merkt op dat er, na afloop van een voetbalwedstrijd, mensen van het veld aflopen zonder 

dat deze even de spullen op  ruimen. Het verdient een aandachtspunt om dit  gezamenlijk op te 

ruimen. Vele handen maken licht werk.  

• Kees Jong wil  begeleider  worden van het 1
ste

 . Hij is nu keeperstrainer. Er volgt een gesprek 

met Tino Otsen.    

7: handbal zaken 
 

• Deze week zijn ze weer begonnen met trainen.  

• Zondag 28 augustus is er een toernooi bij de Westfriezen. 

• 3 september start de competitie.  

• De handbal kan in de winter geen gebruik maken van de Sporthal in Wognum. Weer moet er 

worden uitgeweken naar de Oranjehal. Dit betreft de Dames 1,2 en de A1.  

8: financiën 
 

• Volgens Mark sluiten we af met een goed jaar. Dit komt mede doordat de contributies zijn 

verhoogd en de personeelskosten en energiekosten zijn gedaald. De onderhoudssubsidie is in 

zijn geheel ontvangen .ipv gedeelten. Ook de obligaties hebben een gunstig effect.  

• De uitloting van de 1
e
 obligaties geschiedt op de ledenvergadering.  

9:  rondvraag  
 

• Alphons had een vraag over het kampioenschap van een team. Is het verantwoord om met een 

platte kar (zonder valbeveiliging) door het dorp te gaan. Dit is wel gebeurd door een team. 

Mariët gaat hier een protocol voor maken.  

• Mariët vraagt of de overige bestuurleden het filmpje al op de site hebben gezien. Een aantal 

hebben het nog niet gezien en Mariët gaat er voor zorgen dat er een vermelding op de site 

komt om het nog een keer onder de aandacht te brengen.   

• Jack wil graag de notulen van de handbal en voetbal ontvangen.  

Volgende vergadering 
 

• Maandag  17 oktober  2016 om  20:00 uur 
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Actielijst 
 

Onderwerp Verantwoordelijk Datum 

Huub Duin blijft aandachtspunt.  Huub Duin/Via Sofia  Adri  22 augustus 2016 

Op zoek naar Consul (velden keuren) 

Misschien Johan Bekkenutte?  

Allen  (Frank) 22 augustus 2016 

Met Sander Breen een gesprek voor beheer Website  Mark en Niels  10- mei 2016 

Gesprek Mona  van Baanbereik ivm sponsoring  Adri 10 mei 2016 

Kostenplaatje 2 kleedkamers opknappen  Frank  22 augustus 2016 

Verzoek om nieuw asfalt  Handbalveld (of andere optie).  Renée 22 augustus 2016 

Bossages takken opruimen  Frank  22 augustus 2016 

Voorbeeldshirt Huub Duin Voetbal (wit vlak achterkant 

die voorzien worden van doorgetrokken strepen).  

Adri  22 augustus 2016 

Trainingspakken Dames 4 Handbal (Huub Duin 

voorbeeld) 

Adri 22 augustus 2016 

Consumptiebonnen Seniorenteams aan Mary vragen  Alphons 22 augustus 2016 

Uitloting Obligaties ledenvergadering Jan Salman vragen Jack  22 augustus 2016 

Opvolger/ster zoeken voor Mariët (september 2017) Allen  22 augustus 2016 

 
 

Agenda 

Datum Onderwerp 

30 september  Ledenvergadering. (20.00 uur) 

Voorstel 8 jan. ? Nieuwjaarsreceptie 

20 januari 2017  Vrijwilligersavond mmv Duo Joyride  

 

 

Bestuurssamenstelling; 
Voorzitter Jack Stam 0229-573293 jackstam@quicknet.nl 

Penningmeester Mark Beemster 0229-574359 mbeemster@kpnplanet.nl 

Secretaris Mariët Schipper  06-37452564 jet.schipper@live.nl 

Afdeling voetbal Peter Molenaar 0229-573602 pemolenaar@quicknet.nl 

Afdeling handbal Renée Honing 06-20806501 fam.honing@quicknet.nl 

Facilitaire zaken Frank Vlaar 0229-573718 frank.vlaar@quicknet.nl 

Alphons Commandeur 0229-572342 alphonsank@quicknet.nl 

Sponsor zaken Adri Beerepoot   adri.beerepoot@wxs.nl 

 

 


