
 
 
 
 
 
 
 

    
Verslag algemene ledenvergadering 29-10-2021 

 

1. Opening door de voorzitter  

Jeroen de Vries heet iedereen van harte welkom en bedankt de bestuursleden  

voor hun inzet gedurende het afgelopen jaar. Complimenten voor wat er neergezet is. 

 

2. Goedkeuring verslag ALV d.d. 08-01-2021 

Verslag wordt goedgekeurd. 

     

3. Mededelingen  

De maatregelen m.b.t. corona worden weer aangescherpt. Ter ondersteuning helpt de 

gemeente o.a. zondag 31-10-2021 bij het controleren van de QR-code corona check.  

In de sporthal (handbalwedstrijden etc.) is de uitbater de eindverantwoordelijke.  

4. Financieel jaarverslag - Jaarverslag 2020-2021 en begroting 2021- 

2022 - Kascontrole - Contributieverhoging – Trekking obligatieleningen  

Rik Sinnige en Willem Overboom (kascontrole afgelopen jaar) geven goedkeuring voor de 

financiën met complimenten aan de penningmeester Mark Beemster voor de duidelijke 

uitleg. Rik en Willem worden bedankt voor zitting kascontrole. 

Commissie kascontrole komend jaar: Willem Overboom en Gerard Laan. 

Reserve lid kascontrole: Peter Rijkhoff. 

 

Willem geeft extra aandachtspunt aan om wellicht betaalverkeer / controle te  

vergemakkelijken en stelt voor om alleen te werken met pinnen (muntjes). 

Deze suggestie zal worden meegenomen en besproken in het bestuur. 

 

Uitleg jaarverslag/begroting. Het boekjaar is afgesloten met winst.  

Inkomsten: Bedrag contributies is beperkt gedaald. Hulde aan de sponsorcommissie die 

een groot bedrag aan sponsoring heeft binnen gehaald (mede a.g.v. kledingplan). 

De Spartanenbingo via Teams was een succes en de vrijwilligersactie via de werkgever 

van één van onze leden is beloond met € 1.000,=. 

Uitgaven: Vanwege corona lagere vrijwilligersvergoeding medewerkers  

kantine, lagere energiekosten, geen kosten zaalhuur. Een hoge uitgave zijn de 

kledingkosten, grotendeels betaald vanuit sponsoring kledingplan. Daarnaast is voor de 

kleding een subsidie van € 10.000,= ontvangen. Vanuit de steunmaatregeling corona zijn 

o.a. de gemaakte (ontwerp) kosten verwerkt van de (blaas)hal.  

De begroting 2021-2022 wordt afgesloten met een positief resultaat van € 6.050,= 

 

Vragen n.a.v. jaarverslag/begroting. 

Gerard Laan: Waarom zijn energiekosten hoog begroot? 

Antwoord: Vorig jaar complex amper in gebruik geweest zodat energiekosten laag waren, 

daarnaast gaan de gasprijzen omhoog. 

Dave Muntjewerf: heeft het hele complex LED verlichting? 

Antwoord: proces om alles om te zetten in LED is gaande. 

    

Trekking obligatielening:  

Voor de zonnepanelen zijn geloot nummers 3, 17, 27. 



 
 
 
 
 
 
 

Voor het kunstgrasveld zijn geloot nummers 4, 12, 39,45,56,69,78,86,96,100. 

De betreffende personen krijgen bericht en het bedrag voor eind december a.s. 

overgemaakt. 

Contributieverhoging:  

Voorstel is om voor de hele linie de contributie met € 5,00 te verhogen (mede  

doordat subsidies van de gemeente geleidelijk vervallen). 

Er zijn geen bezwaren, de verhoging wordt unaniem goedgekeurd. 

 

Jeroen bedankt Mark, geeft aan dat we als vereniging trots mogen zijn op zo’n positief 

resultaat en benadrukt hoe spectaculair het is wat de sponsorcommissie voor elkaar 

heeft gekregen. 

5. Stand van zaken vrijwilligersplicht/taakverplichting (ingevoerd  

2019/2020)       

De taakverplichting is in 2019 ingevoerd, dit jaar zijn er geen wijzigingen. 

Martin Stam geeft aan dat er gewerkt wordt aan de voetbal.nl app (dit zal ook gelden 

voor handbal.nl app).  In deze app zit een module vrijwilligerstaken en kan een lid 

aangeven waar hij/zij zich voor wil inzetten. Tevens zit hier binnen een trainingenapp om 

per team te kunnen communiceren. De komende maanden wordt verder uitgezocht waar 

verbeteringen nodig zijn met als streven volgend seizoen er mee te gaan werken. 

Vanuit de aanwezigen komen een aantal vragen/opmerkingen/voorstellen naar voren.  

Conclusie is dat er altijd voor en tegens zijn. Streven binnen Spartanen is om zoveel 

mogelijk weg te blijven van het vergoeden van vrijwilligerswerk, m.u.v. bepaalde 

situaties. Besloten wordt om in een klein comité (Marije van Engen en Eline Voskuil 

bieden zich aan om hierover mee te denken) te bespreken waar de knelpunten   

liggen en hoe om te gaan met de gelden. Hoe krijgen/houden we betrokkenheid? 

Alle genoemde opmerkingen en aandachtspunten worden meegenomen. 

Martin zal dit verder coördineren en wordt door Jeroen bedankt. 

 

6. Jaarverslag afdeling handbal, voetbal, kantine, sponsorcommissie en  

onderhoud  

Handbal: zie verslag handbal. 

 

Onderhoud: zie verslag onderhoud.  

Frank Vlaar bedankt de onderhoudsploeg. Verder geeft Frank aan op zoek te zijn naar 

een vrijwilliger die hem in eerste instantie wil ondersteunen en het vervolgens wil 

overnemen. 

 

Kantine: Jack Stam geeft aan uit welke leden de kantinecommissie bestaat.  

De grootste uitdaging is om jaarlijks het schema rond te krijgen. Op maandagochtend 

wordt de kantine schoongemaakt. Op de vraag of er een cursus hygiëne aangeboden 

wordt, geeft Jack aan dat de prioriteit momenteel ligt bij het bemensen van de kantine. 

    

Voetbal: Michel Dekker meldt dat er een scheidsrechter probleem is ondanks de enorme 

inzet van Rik Sinnige (handbal) en John Wilcke (voetbal). In de week van de 

scheidsrechter zijn Rik en John in het zonnetje gezet. Verder loopt alles naar wens. 

Michel geeft aan dat hij en Tim Koenders wel op hun tenen lopen om alles rond te 

krijgen. Gelukkig nog wel met plezier. Momenteel loopt het sportservicemodel met als 

doel leden te stimuleren voor vrijwilligerswerk.  



 
 
 
 
 
 
 

Elk lid wordt persoonlijk benaderd en krijgt de vraag: wat zou je binnen de vereniging 

willen doen, hoeveel, waar liggen je talenten?  

7. Bestuursverkiezing:  

Afgetreden: Nanda Schouten (secretaris)    

Benoembaar: Lucie Zuiker (secretaris): geen bezwaar, wordt benoemd. 

Laatste termijn: Mark Beemster (penningmeester), laatste jaar. 

Bestuur richt zich op het zoeken naar opvolger penningmeester. 

Binnenkort komt er nadere informatie over. Zijn er geïnteresseerden of weet je iemand 

die hiervoor geschikt is, meld dit s.v.p. bij Mark. 

Mark vult aan dat de functie ook door meerdere personen uitgevoerd kan worden. 

8. Rondvraag  

Willem Overboom: Selectieteam voetbal hebben mooie zwarte shirtjes (warming-up 

etc.), waarom selectieleden handbal niet?   

Verklaring: De selectie voetbal heeft een extra sponsor en daardoor volledig tenue.  

Dit staat los van het kledingplan. Jeroen geeft aan dat het wel een goed aandachtspunt is 

en besproken gaat worden binnen het bestuur. 

 

Koos Stam: Koos is voorstander om de rookplek bij de ingang te verplaatsen. 

Martin meldt dat dit binnen het bestuur al een aandachtspunt is. Over enkele maanden 

komt er voor alle leden een enquête waarin het onderwerp rookvrij of niet meegenomen 

wordt. Koos geeft verder aan dat WerkSaam het hek open doet voor kinderen.  

Dit is absoluut niet de bedoeling, Mark neemt contact op met WerkSaam. 

Marco Kamp: Wat wordt de invulling van de ontstane ruimte waar het zand lag? 

Jeroen antwoordt dat de grond van de gemeente is en dat bij de Jeu de Boules is 

aangegeven dat zij gebruik kunnen maken van deze ruimte als zij daar behoefte aan 

hebben.  

Peter Rijkhoff: Peter wil graag mededelen dat binnen West-Friesland Spartanen als 

vereniging op vele fronten in een goed aanzicht staat: mooi complex, niveau 

selectieteams, organisatie, etc.  

Dit is altijd leuk om te horen, Jeroen bedankt Peter voor de positieve feedback.  

Erwin Schouten: Hoe worden jeugdtrainers geschoold op EHBO gebied? Vraag is ontstaan 

doordat een jeugdtrainer onlangs een enkel brak tijdens de training.  

De jeugdtrainers worden niet actief geschoold, er is veel verloop van trainers, het is een 

kwetsbaar punt. Binnen het bestuur is dit al besproken en een actiepunt. 

Mario Kuip geeft aanvullend aan dat een vereniging dit niet zelf hoeft te organiseren, via 

de gemeente wordt het ingekocht. 

 

9. Sluiting  

Aan het einde van de vergadering krijgen Frank en Elly bloemen vanwege hun 

huwelijksjubileum.  

Jeroen bedankt allen voor de aanwezigheid en sluit de vergadering rond 21.15 uur.    

 

   


