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AGENDA ALGEMENE LEDENVERGADERING 
 

Vrijdag 22 januari 2021 om 19.30 uur 
Online via ZOOM 

 

1. Opening 

2. Ingekomen stukken / afmeldingen 

3. Mededelingen van het bestuur 

4. Verslag vergadering 25 november 2019 (zie bijlage) 
• Voorstel: verslag vaststellen 

5. Jaarverslagen bestuur en commissies 
a. Bestuur  
b. Technische commissie 
c. Activiteitencommissie  
d. Contactcommissie  
e. Beheer en Onderhoud 
f. Kantinecommissie 
• Voorstel: verslagen voor kennisgeving aannemen 

6. Financiën  
a. Jaarrekening seizoen 2019-2020 (zie bijlage)  
b. Verslag van de kascontrolecommissie 
• Voorstel: de balans en de staat van baten en lasten goedkeuren en décharge verlenen aan het 

bestuur en in het bijzonder aan de penningmeester. 
c. Benoeming kascommissie  
• Voorstel: nieuw reservelid benoemen 
d. Begroting 2020-2021 (zie bijlage) 

 

7. Samenstelling bestuur 2020-2021 
• Aftredend juni 2020: Thijs Nijland (Secretaris) 
• Benoemen juni 2020: Kirsten Smits (Secretaris), Albert-Jan Kooijman (TC), Anita Israel (Contact) 
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8. Jubilea 
• Huldiging jubilarissen: Dik Hendriks, Gerrit Muiderman, Peter Meijer, Saskia Zemann-Ebeler, Jan 

Willem Hof, Cor-Jan van Silfhout en Taco Valk 

9. Uitreiking Dinie Uit den Bogaardprijs  
• De leden van Devinco hebben genomineerd: Hans Albers, Noa Wilkens, Matthijs Wissink en 

Sjoukje ter Horst. 
• De prijs gaat naar … 

10. Rondvraag en sluiting 
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4. Verslag Algemene Ledenvergadering Devinco 

Maandag 25 november 2019, om 19.30 uur, clubhuis Het Middenvak 
 
 
Aanwezig:  
Erik van der Burg, Jeffrey van der Burg, Hans Sempel, Marlies Bosman, Monica Lagerweij, 
Jorien Pol, Marjolein Vos, Jolanda Wilkens, Joas Rouw, Marcel Top, Hans Albers, Gerrit 
Muiderman, Jorrik Albers, Carjanne Meijer, Marjan den Hertog, Ge Luinge-Beuving, Jeroen 
Abbink, Bas Kavelaar, Daniël Lagerweij, Annet Smit, Nigel Zweverink, Kornelis Jorna, 
Cynthia ter Hove, Yvonne Langedijk, Adries van Essen, Eunice van Luit, Erika Lagerweij, 
Ralph de Rooij, Christiaan Mast, Rob Wilkens, Rikst Buis, Christa Top, Arjan Zemann, Cindy 
Steegeman, Loes Beets, Hans Bechtel, John Steegeman, Mary Steegeman, Marcel Aa, Noa 
Wilkens, Romy Aa, Matthijs Rademaker, Wim Wagenvoort, Fokko Agema, Elles Klein 
Rouweler, Arjen Agema, Maarten Verstrijden, Afke Bolt, Tessa Bolt, Tessa Top, Jorrit Top, 
Thijs Nijland, Daniël Slingerland, Erwin Steegeman, Hanneke van de Weg, Mark Broekman, 
Sjoukje ter Horst, Anne van der Spek 
 
 
Afgemeld:  
Truus Steenbruggen, Rien Prinsen, Marjon Prinsen, Ingeborg Prinsen, Taco Valk, Kirsten 
Smits, Hinke Quarré, Michiel Tamminga, Marion Jansen, Bart & Sonja Lubberdink (ouders 
Christian Lubberdink), Ingrid Zijlstra, Jolanda Petra, Alex Luinge, Tjarco Lucas, Miranda 
Lucas, Janieke Lucas, Remko Voordendag, Ineke Voordendag, Frouke Voordendag, Meinte 
Voordendag, Marja Otten, Benno Otten, Anouk Wagenvoort, Harriet ter Hove, Maurits van 
Dijk, Johan de Vos, Lilly van de Pol, Iris Webbink, Mariska Herrigel en Jeroen Stam, Jan 
Leenhouts, Marjet Verstrijden. 
 
 
 
 

1. Opening 
Voorzitter Matthijs Rademaker opent de vergadering om 19.37 uur. Hij heet alle aanwezigen 
van harte welkom. Er is een recordopkomst van ongeveer 55 leden, ruim boven het quorum 
van 40 leden. 
 
 

2. Ingekomen stukken / afmeldingen 
Er zijn geen ingekomen stukken. De ontvangen afmeldingen voor deze ALV staan bovenaan 
het verslag. 
 

3. Mededelingen van het bestuur  
Marcel Top meldt dat de gemeente Deventer op 2 december een informatiebijeenkomst bij 
Devinco houdt. Deze gaat over plannen voor een skatebaan, tussen de rotonde en het 
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DAVO clubgebouw, bij de ingang van het sportpark Rielerenk. Het bestuur houdt de leden op 
de hoogte. 
 
Matthijs Rademaker geeft de wedstrijdsecretaresses het woord. Marjolein Vos zegt namens 
het wedstrijdsecretariaat dat dit zaalseizoen is gekozen voor open inschrijvingen op de 
zaaldiensten. Na de inschrijvingstermijn waren er nog veel lege plekken, die het 
wedstrijdsecretariaat zo goed mogelijk heeft ingevuld. Daarop kwamen veel negatieve 
reacties. De wedstrijdsecretaresses willen het vanaf het tweede deel van de zaalcompetitie 
anders doen. Zij gaan een team per zaaldienst aanwijzen en het team bepaalt wie de dienst 
doet. Het team kan zelf rekening houden met de andere taken die spelers al hebben bij 
Devinco.  
 
Matthijs Rademaker, die tijdelijk verbindingspersoon is tussen TC en bestuur, verzoekt de 
leden om als je iets wilt aankaarten, dit op constructieve manier te doen. Dit gaat meestal 
goed, maar de TC krijgt ook vervelende reacties.  
 
 

4. Verslag vergadering 24 mei 2019 (bijgevoegd) 
Over het verslag zijn geen opmerkingen.  
Naar aanleiding van het verslag vraagt Maarten Verstrijden of het bestuur al heeft gekeken 
naar de suggestie om de mogelijkheid van een legaat aan Devinco op de te nemen op de 
website. Matthijs Rademaker zegt dat het bestuur alsnog kijkt naar de mogelijkheid hiervan. 
 
De ledenvergadering stelt het verslag vast.  
 
 

5. Jaarverslagen bestuur en commissies 
a. Bestuur  
b. Technische commissie 
c. Activiteitencommissie  
d. Contactcommissie  
e. Beheer en Onderhoud 
f. Kantinecommissie 
 
De ledenvergadering nemen de verslagen van Bestuur, Technische commissie, Activiteiten-
commissie, Contactcommissie, Beheer en Onderhoud en Kantinecommissie voor kennis-
geving aan. 
 
 

6. Financiën  
a. Jaarrekening seizoen 2018-2019 
Gertjan licht de bijzonderheden toe: 
• De algemene reserve is iets lager geworden, ondanks het positieve resultaat over dit 

seizoen. Dit komt door de aanschaf van coach-jassen en de bank in de hoek van de 
kantine (50% Bixo en 50% Devinco). Er komen nog kussens op! 

• Het Jeugdstimuleringsfonds (JSF) werd ingezet voor teamuitjes, maar dit is niet helemaal 
van deze tijd. Het bestuur wil dit nu inzetten voor eenmalige, bijzondere activiteiten voor 
jeugdteams (team “in nood”, clinic voor alle teams, bezoek korfballeague).  
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• Tussenrekening subsidies: hier staat nu het bedrag van Sportstars, in te zetten voor 
ledenwerving (nog in te vullen) 

• Opbrengst kaartavonden: voor een deel gebruikt voor 100-jarig jubileum. De kosten en 
baten van het jubileum stonden nog in de begroting, en waren dus niet formeel 
goedgekeurd. De uitgaven waren 4.000, in baten 3.000. De ALV gaat hiermee akkoord, 
ondersteund met een applaus.  

• De opbrengst van de kantine daalt: door de stijgende inkoopprijzen en door iets dalende 
omzet, zonder duidelijke oorzaak. De daling weegt niet op tegen de successen van de 
daghap, Hennie Ebelerdag en 10-toernooi. Het bestuur heeft daarom besloten de 
kantineprijzen te verhogen.  

 
b. Verslag van de kascontrolecommissie 
Wim Wagenvoort verwijst naar het toegezonden verslag. De kascommissie heeft wel enige 
zorg over de ontwikkeling van de financiën. De kascommissie vindt dat er reden is om de 
contributie te verhogen. 
Gertjan geeft aan dat het bestuur de aanbeveling vanzelfsprekend bestudeert.  
Matthijs wijst erop dat de contributie vaststellen een bevoegdheid van de ALV is. Dit komt in 
de voorjaarsvergadering, waarin begroting wordt behandeld, meestal eens in drie jaar 
verhoging 
 
De ledenvergadering besluit, ondersteund met een applaus, de balans en de staat van baten 
en lasten goed te keuren en décharge te verlenen aan het bestuur en in het bijzonder aan de 
penningmeester. 
 
c. Benoeming kascommissie  
Matthijs licht toe dat de kascommissie jaarlijks wordt ververst. Wim Wagenvoort treedt af als 
lid van de kascommissie, Ralph de Rooij kan lid blijven, reservelid Fokko Agema kan 
doorschuiven.  
Mark Broekman stelt zich kandidaat, Jolanda Wilkens houdt haar kandidatuur in beraad voor 
volgend jaar.  
 
1. Wim Wagenvoort treedt af als lid van de kascommissie, Ralph de Rooij blijft lid, 

reservelid Fokko Agema schuift door.  
2. De ledenvergadering benoemt Mark Broekman als nieuw reservelid:  
 
 

7. Promotie van Devinco  
Hans Albers en Christa Top hebben aan het begin van dit seizoen het initiatief genomen om 
de promotie bij Devinco een boost te geven. In zijn presentatie gaat Hans in op de bereikte 
resultaten: 
• het Sfeerteam bij de wedstrijden van de selectie 
• bij de stroopwafelactie zijn 11.500 stroopwafels verkocht, met als opbrengst € 1.011,20.  
• de onthulling van het grote spandoek, na de oproep een ontwerp te maken. De 

aanwezigen mogen het zien, maar niet fotograferen, want de officiële onthulling komt in 
De Scheg, door de beste verkopers van de stroopwafels, op 14 december bij de 
wedstrijden van Devinco 1 en 2.  
Hans’ werkgever TWS technologies bleek bereid Devinco te steunen met professionele 
ontwerpen en aanschaf van een grote vlag. Behalve voor de ophangconstructie was er 
nog geld voor twee kleine vlaggen.  

• Zie ook de bijgevoegde hand-out.  
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Hans hoopt dat De Scheg met de spandoeken meer sfeer krijgt en de uitstraling als de 
thuishal van Devinco. 
Afke doet de suggestie om de houten tribune te gebruiken, zodat het publiek dicht op het 
veld zit. 
Hans zegt dat Sportbedrijf Deventer goed meewerkt, maar weet niet of dit lukt. Hij gaat het in 
ieder geval vragen.  
 
De aanwezigen belonen Hans’ verhaal en enthousiasme met complimenten en applaus. 
 
 

8. Jubilea 
Matthijs noemt de jubilarissen op: 
• Truus Steenbruggen: 65 jaar lid Devinco 
• Wim Wagenvoort: in 2018 50 jaar lid Devinco en 50 jaar lid van het KNKV 
• Jeroen Abbink: 40 jaar lid Devinco en 40 jaar lid van het KNKV 
• Annet Smit: 40 jaar lid Devinco en 40 jaar lid van het KNKV 
• Erwin Steegeman: 25 jaar lid Devinco en 25 jaar lid van het KNKV 
 
Matthijs Rademaker meldt dat Truus Steenbruggen is verhinderd voor deze ALV. Zij is ook al 
lid van verdienste, o.a. vanwege haar inzet voor de trimgroep. Matthijs roept de aanwezige 
jubilarissen voren voor het overhandigen van een bloemetje en attentie (een Devinco light-up 
pen). Wim (ook al erelid) en Erwin ontvangen ook een oorkonde en een speldje voor hun 50- 
resp. 25-jarig lidmaatschap van het KNKV.  
 
De vergadering ondersteunt de felicitaties met een applaus. 
 
 

9. Uitreiking Dinie Uit den Bogaardprijs  
De leden van Devinco hebben genomineerd: Marjan den Hertog, Hans Albers, Jorrik Albers, 
Ralph de Rooij, Karin Leferink (verhinderd op ALV). Matthijs Rademaker licht de nominaties 
toe. 
 
• Marjan den Hertog  

Marjan den Hertog verzorgt al 10 jaar de training en coaching voor de F’jes. Ze traint ze 
iedere week en gaat mee met de wedstrijden. Marjan leidt ook nieuwe trainers op. Haar 
vroegere F’jes helpen haar nu. Door Marjan zijn veel jeugdleden enthousiast geworden 
en blijven korfballen. Deze mijlpaal moet beloond worden.  

• Hans Albers:  
Wat??? Staat Hans nog niet op de lijst? Dus…. Hans is alom aanwezig op de vereniging. 
Altijd actief, of het nu is als trainer / coach, als ondersteuning van de selectie of bij 
nevenactiviteiten en evenementen. Recent is Hans aan de slag met de promotie van 
Devinco: intern én extern een echte verbinder!  

• Jorrik Albers 
Jorrik traint al jarenlang met passie jeugdteams en geeft clinics aan kinderen op scholen 
en met Sportstars van het Deventer Sportbedrijf. Hij heeft met de Activiteitencommissie 
succesvol de Hennie Ebelerdag vernieuwd en het Ontdekkingskamp voor de jeugd 
georganiseerd. Jorrik staat altijd klaar voor Devinco, ook als hij kan inspringen bij 
bardiensten of schoonmaken. Een waar rolmodel voor onze jeugd! 

• Ralph de Rooij 
Ook Ralph traint en coacht al jaren met veel enthousiasme jeugdteams. Hij helpt ook 
andere jeugdteams als deze in nood zijn en heeft een open oog en een warm hart voor 
de spelers die even wat extra aandacht kunnen gebruiken. Ralph is present bij alle 
toernooien & evenementen; hij is bedreven in klussen & boenen. Hij is actief in de 
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Activiteitencommissie met leuke en nieuwe activiteiten in het afgelopen seizoen. Hij zat in 
de kascommissie. Bovendien staat Ralph altijd paraat als er een clinic gegeven wordt.  

• Karin Leferink 
Karin is inmiddels vertrokken naar SEV uit Zelhem, maar heeft zich geweldig ingezet in 
haar tijd bij Devinco. Na een succesvol 1e G-toernooi nam Karin het stokje over. Het 
enthousiasme van Karin was tekenend: zij haalde vrijwilligers over, regelde leuke 
subsidies en een tweede succes was het gevolg. Een nieuwe Devinco-traditie is geboren. 

 
 
Matthijs Rademaker legt uit dat het bestuur geen keuze kon maken tussen twee kandidaten 
die zich het afgelopen seizoen op een vergelijkbare manier bijzonder hebben ingezet voor de 
vereniging. Daarom gaat de Dinie Uit den Bogaardprijs 2018-2019 naar Jorrik Albers en 
Ralph de Rooij. 
 
Matthijs Rademaker leest oorkonden voor. De aanwezigen geven een groot applaus voor 
beide winnaars.  
 

Bestuur en leden van Devinco wijzen 
de DINIE UIT DEN BOGAARD–prijs 2018-2019 

– gedeeld -  toe aan 
 

Jorrik Albers 
 

Met recht een ambassadeur van Devinco 
 
 

Jorrik is speler van Devinco 1, maar traint en coacht ook al jarenlang met passie jeugdteams 
en geeft clinics aan kinderen op scholen en met Sportstars van het Deventer Sportbedrijf. Hij 

heeft met de Activiteitencommissie succesvol de Hennie Ebelerdag vernieuwd en veel 
activiteiten voor de jeugd georganiseerd, van filmavond tot Ontdekkingskamp. 

 
Jorrik geeft training met veel enthousiasme en overgave voor de kinderen. Hierin neemt hij 

zijn mede-trainers mee en helpt hen nog beter te worden. Jorrik staat altijd klaar voor 
Devinco. Hij helpt bij evenementen, maar springt ook in bij bardiensten of schoonmaken. 

 
Jorrik laat als jong en bevlogen lid een voorbeeld zien aan de Devinco-jeugd als het gaat om 

vrijwilligerswerk. Een rolmodel! 
 
 

Jorrik, dank je wel hiervoor! 
 

 
 

Bestuur en leden van Devinco wijzen 
de DINIE UIT DEN BOGAARD–prijs 2018-2019 

– gedeeld -  toe aan 
 

Ralph de Rooij 
 

Altijd bereid een stapje harder te lopen 
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Ralph traint en coacht al jaren met veel enthousiasme jeugdteams. Hij helpt ook andere 
jeugdteams als deze in nood zijn. Bij alle toernooien en activiteiten van Devinco is Ralph van 

de partij. 
Hij gaf een impuls aan de Activiteitencommissie met leuke en nieuwe ideeën in het 

afgelopen seizoen. Ralph staat paraat als er een clinic gegeven wordt; bijvoorbeeld met de 
Sportstars. 

 
Ralph heeft oog voor jeugd die het soms moeilijk heeft. Hij geeft ze zelfvertrouwen en weet 
ze te enthousiasmeren. Hij loopt veel gaten dicht en is altijd bereid dat extra stapje meer te 

doen: van klussen & boenen tot het controleren van de kas. 
 

Kortom, een voorbeeld van iemand die een verenigingsmens is geworden - en dat op een 
persoonlijke manier laat blijken. 

 
Ralph, dank je wel hiervoor! 

 
 

10. Rondvraag en sluiting 
Jorrik Albers en Elles Klein Rouweler roepen alle leden op om op 28 december naar het 
eindejaarsfeest van Devinco te komen. Het wordt leuk! 
 
Christa Top zegt dat het haar opvalt dat er bij de jeugd veel aandacht is voor kampioenen, 
vaak dezelfde teams, maar niet voor de teams die dit niet halen. Zij heeft er moeite mee dat 
zo steeds zelfde teams aandacht krijgen. Zij stelt voor om de kampioensmedailles en –
diploma’s te handhaven, maar voor alle jeugdteams aan het einde van een seizoen patatjes 
te maken.  
Matthijs Rademaker vat het voorstel van Christa samen: aandacht voor alle teams én 
aandacht voor de winnaars. Hij zegt toe dat de TC en het bestuur werken de vorm van dit 
voorstel verder uitwerken. 
 
Matthijs Rademaker meldt als rondmededeling voor DEF-teams een jeugdtrainersbegeleider 
is gevonden in de persoon van Jorrik. In de vorige vergadering is ingestemd met de 
invoering van de functie van jeugdtrainersbegeleider. Jorrik is er in beginsel iedere 
trainingsavond om jeugdtrainers te begeleiden. Doel is de trainers beter te maken en via hen 
de kinderen.  
 
 
Matthijs Rademaker dankt alle aanwezigen voor hun inbreng. Hij sluit de vergadering om 
21.20 uur.  
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Agendapunt 7 Samenstelling bestuur 2020-2021 

Voorstel: 
• Albert-Jan Kooijman benoemen tot bestuurslid Technische Zaken 
• Anita Israel benoemen tot bestuurslid Contact 
• Kirsten Smits benoemen tot Secretaris 

 
 
Toelichting: 
 

Rooster van aftreden bestuur 
Artikel 19 van de Statuten: 
“Van de bestuursleden treedt in de jaarvergadering een, naar boven of naar beneden tot een 
geheel getal afgerond, één/derde deel af volgens een daartoe door het bestuur vast te 
stellen rooster. Aftredende bestuursleden zijn direct weer herkiesbaar. Het rooster van 
aftreden wordt zodanig vastgesteld dat van de voorzitter, secretaris en penningmeester 
slechts één op een bepaald moment aftredend is. Tussentijds benoemde bestuursleden 
nemen op het rooster de plaats in van hun voorganger.” 
 
Op basis van het huidige aantal van 6 bestuursleden stelt het bestuur de ALV voor dit artikel 
als volgt vorm te geven. Daarbij ronden we één derde deel van het aantal bestuursleden 
naar beneden af (= twee bestuursleden):  
 

 
 
 
 
 
 
 

 

Aftredende bestuursleden 
Thijs Nijland heeft gemeld dat hij stopt als Secretaris.  
 

Kandidaten  
Albert-Jan Kooijman stelt zich kandidaat als bestuurslid bestuursleden Technische zaken.  
Anita Israel stelt zich kandidaat als bestuurslid Contact 
Kirsten Smits stelt zich kandidaat als Secretaris. 
 

Tegenkandidaten 
Andere kandidaten kunnen zich schriftelijk melden bij het bestuur, uiterlijk 24 uur vóór het 
begin van de algemene vergadering. Tegenkandidaten hebben de steun nodig van ten 
minste vijf stemgerechtigde leden. 
 

Samenstelling bestuur seizoen 2020-2021 
Als de ALV besluit tot benoeming van de kandidaten, dan bestaat het bestuur in het 
volgende seizoen uit: 
• Matthijs Rademaker voorzitter 

Mei/juni 2020 Secretaris TC 
Mei/juni 2021 Penningmeester BEO 
Mei/juni 2022 Voorzitter Contact/AC 
Mei/juni 2023 Secretaris TC 
Mei/juni 2024 Penningmeester BEO 
Mei/juni 2025 Voorzitter Contact/AC 
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• Kirsten Smits  secretaris 
• Gertjan den Hertog penningmeester 
• Albert-Jan Kooijman bestuurslid technische zaken 
• Sjoukje ter Horst  bestuurslid activiteitencommissie 
• Marcel Top  bestuurslid beheer en onderhoud accommodatie 
• Anita Israel  bestuurslid contact 
 
 
 
 
 
 
 
 
Deventer, 22 januari 2021 
 
Matthijs Rademaker, voorzitter 
 
 


