
 

 

Notulen Algemene Ledenvergadering KIOS d.d. 29 oktober 2018 
 
1.       Opening 
De voorzitter opent de vergadering en heet iedereen welkom. In zijn openingswoord geeft 
hij aandacht een terugblik op de afgelopen 2 jaar. Nu naar de toekomst, werken aan nieuw 
beleidsplan waarvoor op 27 september reeds een inventariserende bijeenkomst met de 
commissies heeft plaatsgevonden. Lief en leed protocol gemeld, wordt volgende 
bestuursvergadering verder uitgewerkt. Hiervoor wordt een commissie ingesteld.  
 
2.       Ingekomen stukken en mededelingen 
Geen specifieke ingekomen stukken. De voorzitter meldt dat de koffie/thee vanavond voor 
rekening van de vereniging is en dat iedereen na afloop is uitgenodigd voor nog een hapje 
en een drankje om bij te kletsen. 
 
3.       Notulen jaarvergadering 9 oktober 2017 (allen ontvangen) 
De notulen worden zonder opmerkingen akkoord bevonden en vastgesteld.  
 
4.       Jaarverslag bestuur 
Het jaarverslag wordt door de secretaris voor gelezen. Belangrijkste aspecten die in het 
afgelopen jaar de bestuurstafel zijn gepasseerd zijn onder andere, het realiseren van de 
wifi in de kantine, spelregelbewijs, enquete vrijwilligers – respons viel tegen, ledenwerving, 
veiligsportklimaat, pinnen, rookvrij, etc. AVG.  
 
5.       Financiën 
5.a.    Financieel jaarverslag penningmeester 
De penningmeester doet verslag.  

• Leden iets terug gelopen, laatste jaren al zo.  

• Accomodatie brengt vaste lasten. Uitgangspunt is kantine opbrengsten moeten 
de kosten van de accommodatie dekken. Inkomen hoger uitgekomen. Kantine 
inkomsten hoger dan begroot en voorgaande jaar. Trainingsweekend, 
beachkorfbal.  

• Kosten vereniging lager uitgevallen, deels huur zaaluren, minder ingehuurd. 
Gemeente niet op orde donderdagavond.  

• Plus door de kantine. Zijn in gesprek met gemeente over onderhoudskosten, tot 
2016 is afgerond, reserveringen daarvan vrij laten vallen 12.000, hoeft niet 
betaald te worden. Contributies nog gelijk met begroting. Sponsoring hoger.  

• Kosten training/begeleiding, materialen als gevolg van kids-korven extra 
uitgegeven. Budget activiteiten beperkt gebruikt.  

• Kosten sponsoring beperkt, geen kleding en/of sponsor uitje.  

• Kantine, goed ingezet voor meer marge. Goede afspraken met de Coop.  

• Bestemming van het batig saldo: 

• 100 jarig jubileum. 90 jarig jubileum heeft niks gekost. 100 jarig ook doel, wel 
buffer.  

• Algemene investeringen – Toplaag kunstgrasveld, ideeën verbouwing kantine. 
duurzaamheidsinvesteringen, korven in speeltuinen. Wordt onduidelijk 
bevonden. Moet uit club/commissies komen.  

• Geluid uit de vergadering “Het moet geen ‘spaarvereniging’ zijn”. 
Penningmeester geeft aan dat dit klopt, maar dat het bestuur zich wel prettig 
voelt bij een bepaalde buffer/reserve.  

 
5.b.   Verslag kascommissie 



 

 

De kascommissie bestaat dit jaar uit Patrick Roelevink en Martijn Ziel. Zij rapporteren hun 
bevindingen aan de vergadering. Penningmeester heeft duidelijke uitleg gegeven. De 
kascommissie adviseert de vergadering het financiële jaarverslag goed te keuren. 
 
5.c.    Vaststellen financieel jaarverslag 
De vergadering stelt, kennende het advies van de kascommissie, het financieel 
jaarverslag vast.  
 
5.d.   Voorstel decharge verlening aan het bestuur 
De vergadering verleent, kennende het advies van de kascommissie, het bestuur 
decharge voor het in het afgelopen boekjaar gevoerde (financiële) beleid.  
 
5.e.    Verkiezing kascommissie 
Volgens schema aftredend: Patrick Roelevink 
Het bestuur stelt aan de algemene vergadering voor Patrick Roelevink voor een tweede 
termijn van twee jaar te benoemen tot lid van de kascommissie (max =  2 x twee jaar). Dit 
wordt door de vergadering bekrachtigd. 
Aan de vergadering wordt gevraagd om plaatsvervangend lid voor de kascommissie te 
benoemen, voor het geval één van de twee commissieleden is verhinderd bij de 
kascontrole. Janita Zantinge stelt zich beschikbaar en wordt door de vergadering 
benoemd. 
 
5.f.     Begroting 
De penningmeester ligt toe. De uitkomst is een negatief saldo, maar gezien de 
voorzichtige insteek en het positieve saldo afgelopen jaar stelt het bestuur geen 
aanvullende contributiestijgingen voor. De belangrijkste ontwikkelingen zijn: 
Inkomsten: Sponsor hoger inkomsten. Kantine inkomsten hoger begroot d.m.v. activiteiten.  
Lasten: Training en begeleiding hogere kosten, huidige trainingsstaf. Voorstel oud papier 
ophalen, zal pas vanaf 2019 zijn, lopen 01-01-2020. Gat dichten in begroting met name 
trainers. 2 / 3 zaterdagen €2500. max. 5 op basis van de regelingen.  
Zaal - kosten hoger omdat competitieschema aangepast, week langer in de zaal, daarom 
hoger. Oefenwedstrijden meer zaaluren. Zaterdag duurder dan training.  
 
5.g.    Vaststelling contributies en overige tarieven 
Voorstel verhoging contributie 1,9% conform de consumentenprijsindex (cpi) van 
september 2018 
 
De vergadering keurt de begroting en de verhoging van de contributie goed.  
 
6.       Verslagen overige commissies 
Deels al ontvangen, overige lagen ter inzage op tafel en zijn via de mail aanvullend 
verstuurd (welke niet eerst via de mail waren verstuurd). 
Actiecommissie - toevoegingen Annemieke zwanger, Marlissa Noord is nieuw lid.  
Jeugdcommissie: - toevoegingen Bart stopt.  
Verder geen opmerkingen.  
 
7.       Bestuursverkiezing 
In de vacature 2017: Het bestuur stelt voor Rosan van der Linde te benoemen als 
bestuurslid. Onder applaus geeft de vergadering hieraan goedkeuring.  
 
Aftredend en herkiesbaar volgens schema: Ilona van der Tang en Roel Jalvingh 
De vergadering gaat ook hiermee onder applaus akkoord. 



 

 

 
Aftredend en niet herkiesbaar: Erwin Buld 
 
In de vacature welke ontstaat door het aftreden van Erwin Buld is nog niet voorzien. 
Belangstellenden konden zich voor de vergadering melden bij één van de bestuursleden, 
maar niemand heeft zich gemeld.  
Tijdens de vergadering stelt Erik Kuijer zich kandidaat in de ontstane vacature. Het 
bestuur is blij met deze spontane actie en de vergadering gaat hier ook mee akkoord.  
 
8.       Terugkoppeling bijeenkomst 27 september, op weg naar het nieuwe 
beleidsplan 
Hier waren 20 mensen bij aanwezig Zeer positieve avond. Alle punten opgeschreven. 3 
beleidsthema’s, aan de hand hiervan actieplan: 
Club gevoel 

* Hoe zorgen we voor binding, tussen selectie, jeugd, supporters, sponsoren.  

* Beleving. Drankje in kantine.  

* Vrijwilligersbeleid.  
Voldoende gekwalificeerd kader 

* trainers/coaches (stukje begeleiding, opvolging).  

* Scheidsrechters (ook begeleiding).  

* Overige vrijwilligers 
Gekwalificeerd zijn hoeft niet altijd te betekenen dat er sprake moet zijn van een diploma. 
Duurzame vereniging 

* leden (doorloop) 

* Activiteiten (beachkorfbal, nieuwe vormen) 

* Taakverdeling (niet evenwichtig, weinig mensen doen teveel taken) 

* Samenwerken 

* Vrijwilligers 

* Maatschappelijk verantwoordelijkheid (scholen bijv.) 
Moet een goede doorloop behouden. Voorkomen dat mensen gaan stoppen, door teveel 
taken.  
 
Idee - beleidsplan wordt uitgebreid, door middel van actieplan. Januari avond voor akkoord 
beleidsplan. 
 
 
9.       Op weg naar een rookvrije generatie, voorstel invoeren rookvrij sportterrein 
Na een inleidend stuk van de hart/longstichting, gemeente etc. met als doel voor de 
kinderen een rookvrije generatie.  
Voorstel:  
Accommodatie vanaf 1 januari rookvrij, alleen nog gedeelte op terras ‘rookzone’ te maken.  
Waarom 1 januari - nu naar de zaal, duidelijkheid, voorbereiding (materiaal), communicatie 
naar leden (bijv. nieuwsbrief, persbericht).  
Hoe zien we de zone - Lijn op de grond, klein gedeelte van het terras. Voornemens 
voetbal, tennis ook rookvrij. Wel rookzone - dus niet geheel rookvrij, voor de middenweg 
gekozen.  
Voorkeur alle verenigingen samen (tennis en voetbal), niet alleen/het eerste. Afspraak 
maken - wanneer. Weinig voortgang bij andere verenigingen, daarom toch voorstel. 
Waarom verkeerd om 1e te zijn? Goede voorbeeldfunctie. KIOS doet het —> wij ook 
(andere clubs). Ook mensen uit het dorp goede voorbeeld.  
Vraag uit de vergadering. Hoe zien sponsoren het - Kan het in de kleding van de sponsor? 
Geen signalen over, wordt nagevraagd.  



 

 

Vanaf 2020 schoolpleinen rookvrij.  
 
Na een stemming wordt met grote meerderheid voor het voorstel gekozen.  
 
10.   Stand van zaken invoering actieplan veilig sportklimaat 
Inleidend stukje NOC*NSF. Klaas Luten, Janneke de Lange en Leanne van Dijk hebben 
een risicoanalyse gemaakt. De hieruit voortkomende actiepunten: worden opgepakt. 
Er is een VCP (vertrouwenscontactpersoon) aangesteld - Anja Zantinge, zij volgthiervoor 
ook een cursus bij NOC*NSF.  
De werkgroep komt jaarlijks 2x bij elkaar om te reflecteren etc. Eventueel informatieavond.  
Heb je ideeën of wil je de werkgroep versterken: van harte welkom. Leanne van Dijk is de 
contactpersoon. De VCP is voor zover we weten, niet ingeschakeld. Het is vooral een 
preventief karakter. 
 
11.   AVG – gegevensbescherming bij KIOS 
Wet in mei ingevoerd. KIOS nog niet op orde. Einde van dit jaar formulier brengen. Privacy 
protocol vaststellen. Via wedstrijdzaken app kan je eigen profiel beheren (open of 
afgeschermd, scheidsrechter ziet dit altijd). Commissies moet hiervoor ook met een plan 
komen, wat doe je bijv. met aanmeldingen kamp. Zelfde geldt voor foto’s. Dit moet ook in 
privacy protocol komen.  
 
12.   Rondvraag 
Er zijn voorafgaand aan de vergadering geen items ingebracht voor de rondvraag.  
 
13.   Sluiting 
Onder dankzegging voor ieders inbreng sluit de voorzitter de vergadering en nodigt 
iedereen nogmaals uit voor een hapje en drankje om nog even verder bij te praten. We 
zijn immers samen KIOS.  
 
 


