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Opgericht per 11 maart 1920

Notulen jaarvergadering Korfbalvereniging KIOS, gehouden op woensdag 10 oktober 2016
Aanwezig 24 personen, zie presentielijst bij secretariaat.
1. Opening
2. Ingekomen stukken en mededelingen
- Afmeldingen voor de vergadering ontvangen van; Henk Echten, Fokko van Spil, Harrold
Mulder en Tetsje Zijlstra.
- Als punt 5e wordt toegevoegd aan de agenda: begroting en tarieven.
3. Notulen jaarvergadering 30 september 2015
Mariska Hörmann blikt terug op de jaarvergadering van 2015. Toen is gesproken over een veilig
sportklimaat. Naar aanleiding van de aandacht hiervoor vanuit het KNKV en de overheid heeft
KIOS ervoor gekozen om een vertrouwenspersoon aan te stellen. Er wordt niet gekozen voor het
verplichten van een VOG voor alle vrijwilligers. Op korte termijn zal er praktisch invulling
gegeven worden aan de functie vertrouwenspersoon. Hiervoor is Anja Zantinge bereid gevonden.
Mariska Hörmann gaat alvast in op punt 10 van de agenda. Vanuit de overheid en de
hartstichting is aandacht gevraagd voor roken in een sportomgeving. De hartstichting heeft
aangegeven enquêtes in ontwikkeling te hebben om belangen binnen sportverenigingen te
kunnen peilen. Als dit wordt aangeleverd zal ook binnen KIOS geïnventariseerd worden of er
behoefte is aan beleid omtrent roken bij onze accommodatie.
Er zijn verder geen op- of aanmerkingen op de inhoud van de notulen van de jaarvergadering. De
notulen zijn goedgekeurd.
4. Jaarverslag bestuur
Leanne van Dijk leest het jaarverslag van het best voor. Belangrijke punten hieruit zijn:
samenstelling van het bestuur, aandacht voor een gezond sportklimaat en een terugblik op de
sportieve prestaties. Het volledige verslag ligt ter inzage bij het secretariaat.
5. Financiën
5a. Financieel jaarverslag penningmeester
De penningmeester geeft tekst en uitleg bij de exploitatieberekening over de periode van

1 juli 2015 tot en met 30 juni 2016. Deze wordt gezamenlijk doorgenomen. Daarna wordt ook de
balans per 30 juni 2015 doorgenomen.
Er was iets meer opbrengst en minder kosten dan begroot. De acties leverden minder op dan
was begroot, omdat er minder acties waren. Van bepaalde acties is nog geld. Commissies
kunnen met ideeën komen hoe dit geld gebruikt kan worden. Opvallend is de lage opbrengst van
de kantine. De ledenaanwas blijft belangrijk, met name de jongste categorie.
5b-5c-5d. Verslag kascommissie, vaststellen financieel jaarverslag en decharge verlening aan
het bestuur verkiezing kascommissie
De kas is dit jaar gecontroleerd door Ronald Wagter en Bart van der Linde. Ze hebben e.e.a.
gecontroleerd, goed bevonden en ze verlenen decharge aan het bestuur. Verkiezing
kascommissielid: de plek van Ronald Wagter zal worden ingenomen door Patrick Roelevink. Hij
zal volgend jaar samen met Bart van der Linde de kascommissie vormen.
5e. Begroting en tarieven
De begroting 2016-2017 wordt toegelicht. Getallen en prognoses zijn gebaseerd op een
contributieverhoging van 2% + voor de jeugd wat extra EUR 2,50 in verband met de afbouw van
de vast jeugdsubsidie van de gemeente). Daarnaast wordt voorgesteld de was- en
kledingvergoeding in het tarief op te nemen. De tarieven worden
Dit wordt door de vergadering goedgekeurd.
6. Verslagen overige commissies
De verslagen van de verschillende commissies worden niet integraal opgenomen. Ze zijn
gearchiveerd bij het secretariaat en eventueel op te vragen.
Technische commissie;
Janneke Dam leest het jaarverslag van de TC voor.
In het verslag van de TC wordt ingegaan op de taakverdeling binnen de commissies. Daarnaast
vraagt de TC aandacht voor opengevallen functies, het wedstrijdsecretariaat moet worden
ingevuld. Daarnaast maakt het brede takenpakket dat de TC op zoek is naar of twee nieuwe
commissieleden.
De TC heeft het afgelopen jaar veel moeite om voor alle teams trainers en coaches te vinden. In
sommige gevallen zijn drie of vier personen verantwoordelijk voor één team. Dit is misschien
niet de meest wenselijke situatie maar hierdoor ontstaat een stabiele situatie waar spelers over
het algemeen positief tegenover staan. De TC heeft afgelopen tijd problemen rond
trainers/coaches voor het KIOS B3 team opgepakt en daarin wenselijke wijzigingen doorgevoerd.
Monique Jonkers stelt een vraag aan de TC naar aanleiding van vormgeving KIOS B3. Zij vraagt
zich af of de spelers van het team meer kunnen worden meegenomen in de plannen van de TC.
Er wordt voorgesteld een bijeenkomst te plannen voor ouders en spelers van de B3 met de TC.
Annemieke Wever stelt een vraag over ledenwerving. Zij oppert het idee om daar een aparte
commissie/werkgroep voor in te stellen die zich actief bezig gaat houden met ledenwerving.
Vanuit het bestuur wordt gereageerd dat dit komend jaar regelmatig terug zal komen op de
agenda en dat het idee voor het instellen van een aparte commissie daarin ook is meegenomen.

Jeugdcommissie;
Sandra Schutte leest het verslag van de jeugdcommissie voor.
Henk de Jonge heeft een vraag naar aanleiding van het kerstkorfbaltoernooi. Hij vraagt zich af
waarom het niet doorgegaan is. Sandra Schutte geeft daarover uitleg. Het blijkt moeilijk kinderen
enthousiast te maken en aan je te binden. Dat bleek ook het geval met het bezoek van de oranje
officials een tijdje geleden. Deelnemers waren erg enthousiast over de clinics. Helaas heeft KIOS
hier concreet nog niets aan overgehouden.
Activiteitencommissie;
Martijn Ziel doet kort verslag van de activiteitencommissie.
Kantinecommissie;
Bart van der Linde leest het jaarverslag van de kantinecommissie voor.
Actiecommissie;
Annemieke Wever leest het jaarverslag van de actiecommissie voor. Twee jaarlijkse acties,
appeltaarten en paasbroodactie. De paasbroodactie is steeds moeilijker rond te krijgen omdat
veel leden buiten Ruinerwold wonen. Een derde verkoopactie is niet wenselijk i.v.m. inzet van
leden en bereidheid inwoners Ruinerwold.
PR-commissie;
Denise Runhart leest het verslag van de pr-commissie voor.
Sponsorcommissie;
Sandra Jans leest het jaarverslag van de sponsorcommissie voor.
Lammy Pekel vraagt aan de sponsorcommissie of het mogelijk is extra shirts voor KIOS 2 te
hebben. Op dit moment moeten wissels shirts aan waar iemand al in gespeeld heeft.
Martijn Ziel vraagt of er mogelijkheid is of KIOS A2 hesjes met sponsor kan krijgen.
Sandra Jans geeft aan deze punten mee te nemen naar de sponsorcommissie en er op terug te
komen.
Mariska Hörmann geeft aan dat ze blij is om te zien hoeveel mensen iets doen voor KIOS. Hier
mogen we trots op zijn en dat mogen we laten zien.
Pauze
7. Bestuursverkiezing
Dit jaar is aftredend en niet herkiesbaar voorzitter Mariska Hörmann. Mariska wordt bedankt
voor haar jarenlange inzet in het bestuur,
Aftredend en herkiesbaar, maakt zijn termijn af, is Roel Jalvingh.
Aftreden en herkiesbaar, voor de periode van één jaar is Denise Runhart.
Verkiezing nieuwe voorzitter, Ronald Wagter.
De leden stemmen hier mee in.

8. Inventarisatie voor rookbeleid
Zie punt 3.
9. Statuten
Denise Runhart legt uit dat de huidige statuten van KIOS Ruinerwold stammen uit 1979 en deze niet
meer aan de eisen van 2016 voldoen. Het voorstel dat is meegestuurd met de uitnodiging voor deze
vergadering voldoet aan deze eisen. Voor het instemmen met het voorstel is een quorum vereist.
Namelijk 1/5 van de leden moet aanwezig zijn. Dat is niet gehaald. Daarom zal er een extra
ledenvergadering worden georganiseerd. Er zijn verder geen vragen over de inhoud van de statuten.
10. Sportieve uitgangspunten
Denise Runhart legt uit dat KIOS naast te statuten als geraamte graag een aantal sportieve
uitgangspunten wil opstellen. Het bestuur heeft een voorzet gedaan en 10 uitgangspunten opgesteld.
Afgesproken wordt dat alle leden een inspraaktermijn krijgen voor deze sportieve uitgangspunten.
Ageeth Boverhof vraagt of deze uitgangspunten ook ergens een plek krijgen. Denise Runhart
antwoordt dat de PR-commissie daarover al ideeën heeft en deze in de toekomst zullen worden
uitgewerkt zodat de uitgangspunten een prominente plek krijgen binnen KIOS.
11. Rondvraag en sluiting
Ageeth Boverhof stelt een vraag over het halloweenfeest in Drouwenerzand. Op dezelfd e datum
werd een halloweenfeest georganiseerd in Ruinerwold. Sandra Schutte antwoordt hierop dat de
jeugdcommissie al ver van tevoren activiteiten plant, ze maken een jaarplanning. Daarom is dit
zo gelopen.
Lammy Pekel vraagt of het mogelijk is rekening te houden met huiswerk van kinderen met
planning voor kamp. Er zijn wellicht kinderen die niet meegaan omdat ze teveel huiswerk
hebben. Hierop wordt gereageerd dat er tijdens kamp een huiswerkmoment is gepland.
Martijn Ziel stipt de KIOS kick-off dag nog aan. Goed idee voor volgend jaar maar wel met de
kanttekening dat de commissies eerder beginnen met organiseren. Hij merkt op dat het
belangrijk blijft voor alle commissies om de samenwerking op te zoeken.
Tenslotte bedankt Ronald Wagter iedereen voor de aanwezigheid en sluit de vergadering.

