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Agenda Algemene Ledenvergadering 
vrijdag 27 mei 2016 om 19.30 uur 

in clubhuis Het Middenvak 
sportpark Rielerenk 

 
 
 

1. Opening 

2. Ingekomen stukken / afmeldingen 

3. Mededelingen van het bestuur 

4. Verslag vergaderingen 13 november 2015 (bijgevoegd) 
 verslag vaststellen 

5. Verloop acties scorebord 
 bespreken 

6. Discussie Beleidsplan 2016-2020 
 discussiëren 

7. Speerpunten 2016-2017 (zie bijlage) 
 speerpunten vaststellen 

8. Begroting 2016-2017 incl. contributieverhoging (zie bijlagen - apart) 
 contributies 2016-2017 vaststellen 

 begroting 2016-2017 goedkeuren 

9. Samenstelling bestuur 2016-2017 (zie bijlage) 
 Menno den Outer herbenoemen tot voorzitter en Wim Dorgelo (her)benoemen tot 

bestuurslid contact/activiteiten 

10. Samenstelling commissies en bezetting functies 2016-2017 (zie bijlage- 
gewijzigd) 
 vacatures bespreken 

 instemmen met bezetting commissies en functies 

11. Jubileum – vervalt (jubilaris verhinderd) 

12. Presentatie Vitality4you (Stella en Jeroen Overkamp) 

13. Rondvraag en sluiting 
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Verslag Algemene Ledenvergadering Devinco 
vrijdag 13 november 2015, om 19.30 uur, clubhuis Het Middenvak 

 

Er zijn 34 leden en 3 ouders aanwezig (het quorum om besluiten te kunnen nemen is 1/5 van 
de leden vanaf 15 jaar. Dit is 1/5 x 172 = 34,4 dus 34 leden)  
 
 
Aanwezig:  
Yvonne ter Hove, Cynthia ter Hove, Christa Top, G. Luinge-Beuving, H.W. Luinge, 
E. Bobeldijk, Rien Prinsen, Thijs Nijland, Menno den Outer, Marcel Top, Mariska Janssen, 
Wim Dorgelo, Sanda Dijkstra, Ralph de Rooij, Peter Meijer, Hanneke v/d Weg, 
Wim Wagenvoort, Vincent Smit, Astrid Dorgelo, Gertjan den Hertog, Roeland Smits, 
Herma Machiavello, Gerrit Oltlammers, Vincent Vreeken, Henrieke de Bie, Johan de Vos, 
Mary Steegeman, John Steegeman, Marja Otten, Willem Scheper, Anne van der Spek, 
Peta Rademaker, Hein Kiffen, Saskia Verhagen, Jorrit Top, Ria Andriesse, Lia Draaijer. 
 
 
Afgemeld:  
Josta Sloot, Erika Lagerweij, Marco de Reus, Daniël Kappenburg, Monica Kappenburg, 
Suzanne Kappenburg, Truus Steenbruggen, Bas Monteny (vader Louise en Feline F2), 
Marrit Jongbloed, Lynn Vlaswinkel, Michiel Tamminga, Taco Valk, Ellen Stam, Kristel Stam, 
Ingrid Zijlstra (moeder van Wybren (B1) en Djurre (C1)), Jeroen Neuvel, Marlies Bosma 
(Midweek), Loes Beets, Hans Albers, Hannie Hendriks, Job Nijenhuis, Saskia Zemann, 
Martijn Mekkink, Familie (Marjolein-Merlijn) Vos, Alex Luinge, Arjen Agema, 
Imre Neuteboom, Marion Jansen, Marjan den Hertog, Tom van Schooten, Jorrik Albers, 
Jeroen Abbink, Anouk Wagenvoort, Cindy Steegeman, Jolanda Petra, Benno Otten, 
Maurits van Dijk, Jorien Pol,  
 

 
 

1. Opening 

Voorzitter Menno den Outer opent de vergadering. Hij heet alle aanwezigen van harte 
welkom en neemt de agenda kort door. Bij de opening is het quorum nog niet bereikt, maar 
Menno verwacht nog meer leden. Vóór agendapunt 6 is het quorum aanwezig. 
 

2. Ingekomen stukken / afmeldingen 

Er zijn geen ingekomen stukken. De afmeldingen voor deze ALV staan bovenaan het verslag 
genoemd.  
 

3. Mededelingen van het bestuur 

Geen. 
 

4. Verslag vergaderingen 11 en 24 juni 2015  

Verslag van 11 juni 2015: 
Johan de Vos wijst erop dat de strekking van de zin halverwege p. 5 niet duidelijk is, omdat 
de zin niet goed loopt: ‘Gertjan geeft aan in deze begroting heeft omdat men nog niet weet 
wat, wanneer en hoe.’  
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Gertjan zegt dat hij heeft bedoeld dat hij in de begroting nog geen rekening kon houden met 
eventuele bezuinigingen van de gemeente. De gemeente komt nog met een nieuwe 
subsidieregeling op basis van de nieuwe sportnota. Dat is nog steeds de actuele stand van 
zaken. 
Met deze correctie stelt de ledenvergadering het verslag vast.  
 
Naar aanleiding van de toezeggingen van het bestuur in de vergadering van 11 juni: 

 Het bestuur is gevraagd om eens te onderzoeken of een periodieke contributie-
verhoging wellicht een optie is.  
Gertjan zegt dat het bestuur hiernaar heeft gekeken. Vooralsnog heeft een periodieke 
verhoging niet de voorkeur. De andere te ontvangen bedragen op de begroting (met 
name de sponsor-inkomsten en subsidies) zijn op dit moment zo onzeker, dat het niet 
ondenkbaar is dat er binnen niet al te lange tijd een moment komt dat ineens een andere 
inkomsten-verdeling noodzakelijk is. Een aanpassing van de contributie lijkt dan 
onvermijdelijk. Of dat met een periodieke verhoging kan worden afgevangen, is dan maar 
zeer de vraag. Liever heeft het bestuur de handen vrij om in te spelen op onverwachte 
situaties en een passend voorstel te maken indien dat noodzakelijk is.  

 Menno geeft aan dat het bestuur ideeën over de vrijwilligersavond heeft besproken, 
maar er nog niet uit is. Suggesties van leden zijn welkom.  

 Marcel licht toe dat het bestuur bezig is met de aanpassing van de kunstgrasvelden 
aan de kleinere (zaal) afmetingen. Hij heeft onlangs een eerste gesprek met de 
gemeente gehad. De gemeente weet goed dat de nieuwe afmetingen pas in 2026 
verplicht zijn. Over drie jaar staat vervanging van het oude kunstgrasveld op de rol. Dan 
kan misschien ook de aanpassing van de belijning van het nieuwe kunstgrasveld worden 
meegenomen.  

 Het bestuur heeft aangekondigd dat het beleidsplan wordt herschreven. Dat komt op 
deze ledenvergadering aan de orde (zie punt 5). 

 
Verslag van 24 juni 2015: 
De ledenvergadering stelt het verslag ongewijzigd vast.  
 
 

5. Brainstorm Beleidsplan 2016-2020 

Menno geeft aan dat het huidige beleidsplan tot 2016 loopt. Het bestuur heeft bekeken hoe 
het wil aanvliegen naar een nieuw beleidsplan. Matthijs Rademaker is bereid dit proces te 
trekken, en ervoor te zorgen dat het een plan van ons als leden wordt. 
 
Matthijs vertelt dat zijn (favoriete) collega lid is van Velocitas uit Leiden. Op dit moment 
praten zij in hun ledenvergadering over het idee om een opblaashal neer te zetten op het 
eigen veld (zie ook www.nlkorfbal.nl voor meer informatie). Dan gebruik je je eigen 
accommodatie veel meer, wat goed is voor clubsfeer. Hij roept de aanwezigen op deze 
avond te durven dromen wat voor club willen we zijn, zonder nog precies te bedenken hoe 
we dat allemaal doen. Belangrijk is vooral wat de leden willen. 
 
Vervolgens laat Matthijs een presentatie in PowerPoint zien en gaat hij in gesprek met de 
zaal. Daarbij bepleit Matthijs dat het belangrijk is om keuzes te maken, want je kunt niet alles 
tegelijk. Dat kiezen doe je samen. Zo krijg je een gezamenlijk doel. Een plan maken helpt om 
mensen enthousiast te maken. Kijk maar waar we in 2011 stonden, bij het begin van het 
huidig plan, en waar we nu staan. Veel doelen hebben we gehaald. Nu kunnen twee dingen 
doen: het zo laten of willen we meer?  
Onderdeel van de presentatie is het filmpje Back to basics van de KNVB, zie 
https://www.youtube.com/watch?v=Umomu_aDQ4w  
 
Uit de vergadering komen op het filmpje als reacties: 

http://www.nlkorfbal.nl/
https://www.youtube.com/watch?v=Umomu_aDQ4w
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 Veel herkenbare punten. 

 Vereniging als bedrijf runnen werkt niet op langere termijn. Blijf bij je zelf. 
 
Met een ronde stickers plakken willen we helder krijgen met welke thema’s we aan de slag 
willen. Zo krijgen we een richting. Iedereen mag drie stickers plakken en ideeën enz. op de 
flappen schrijven. Elke flap heeft een thema. Matthijs licht de thema’s toe. De leden kunnen 
ze zelf aanvullen op lege flappen.  
 
Astrid Dorgelo zegt dat veel thema’s gericht zijn op groei en meer leden, maar daar zijn we 
niet klaar voor. Zij wil liever eerst in de huidige omvang de boel goed regelen 
Matthijs vindt dit een goede opmerking, maar hij heeft het niet zo bedoeld. Het gaat nu om 
het gesprek tussen de leden, om samen te bepalen wat we belangrijk vinden. 
Herma Machiavello denkt dat het helpt als je duidelijk maakt waarom je een droom hebt. 
 
Vervolgens komen de aanwezigen in beweging in een stickerrondje. Daarna is er een pauze. 
 
Na de pauze meldt Matthijs dat de papieren met de hoogste scores zijn:  

 iedereen helpt (dat zegt iedereen en daar heb je het over) 

 iedereen presteert: (naar vermogen, meer dan alleen het eerste presteert) 

 iedereen is welkom (met opmerkingen zoals dat het wel om korfbal moet gaan) 
 
Dan vindt er een discussie plaats. Peter Meijer, Willem Scheper en Wim Wagenvoort zien 
dat het KNKV investeert in de ontwikkelingen in internationaal niveau en in de korfballeague, 
maar veel verenigingen hebben het moeilijk. Vanuit de bond is hier weinig aandacht voor. 
Devinco staat er dan eigenlijk goed voor.  
Hanneke v/d Weg en Herma Machiavello doen een oproep vooral jongens binnen te halen, 
ook om op termijn te kunnen presteren. Zij willen het korfbal gemengd houden.  
 
Matthijs en Thijs maken van de uitkomsten een wordcloud, die op Facebook en website 
komt. Matthijs zegt nog dat niet alles hoeft te wachten op het nieuwe beleidsplan. Als het 
kan, voeren we goede ideeën gewoon meteen uit.  
Als vervolg op deze brainstorm gaan Matthijs en het bestuur verder in gesprek met leden en 
groepen binnen Devinco. Voor de volgende ALV in mei/juni 2016 is het plan klaar 
 
Menno bedankt Matthijs voor zijn inbreng.  
 

6. Jaarverslagen bestuur en commissies 

Menno vraagt of leden vragen of opmerkingen nebben.  
 

a. Bestuur  

Geen opmerkingen. 
 

b. Technische commissie 

Christa Top merkt op dat de opmerking over het goede weer bij het DEF-toernooi niet klopt: 
het toernooi is aan het eind van de ochtend gestopt vanwege de hevige regenbuien. 
 

c. Contactcommissie 

Geen opmerkingen. 
 

d. Activiteitencommissie 

Geen opmerkingen. 
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e. Beheer en Onderhoud 

Geen opmerkingen. 
 

f. Kantinecommissie 

Geen opmerkingen. 
 
De ledenvergadering neemt de verslagen voor kennisgeving aan. 
 
 

7. Financiën 

a. Jaarrekening seizoen 2014-2015 

Gertjan licht toe dat er weinig nieuws te melden is ten opzichte van de prognose in de vorige 
ALV. Nu zit de balans erbij. 
 
Gerrit Muiderman vraagt naar de hoge balanspost ‘nog te betalen’.  
Gertjan licht toe dat in de te betalen kosten niet alleen energie zit, maar ook andere kosten 
die nog open staan. Het is nog onduidelijk of gemeente of de vereniging de energiekosten 
betaalt. In afwachting van de duidelijkheid hierover houdt Gertjan een reservering achter de 
hand.  
Hanneke vraagt of het interessant is zonnepanelen te installeren.  
Gertjan zegt dat dit veel wordt genoemd, Het is wel zo dat je eerst moet investeren en de 
voordelen pas op termijn komen. Gertjan blijft het volgen en wil graag in gesprek met 
mensen die goede plannen hebben.  
 
Anne vraagt naar de aanpassing van de kunstgrasvelden. Op het nieuwe deel liggen de 
gewenste afmetingen al. En kan de vereniging zelf investeren als het veld eigendom is van 
de gemeente? 
Wim Wagenvoort hoorde bij Spirit in Voorthuizen een investeringsbedrag van € 5.000. 
Marcel stelt voor eerst de vervanging van het oude kunstgrasveld af te wachten. 
Christa zegt de leden kunnen zorgen voor meer opbrengst bij de acties.  
Wim verzoekt het bestuur wel actief te blijven, bijvoorbeeld door te kijken naar 
voorfinanciering van de vervanging  
Marcel zegt dat het bestuur wel druk bezig is met de voorbereidingen. Je moet ook rekening 
houden van de eis dat de lijnen wit zijn. Ook moet je de grondpotten en omheining 
meenemen. 
Riko Andriesse verwacht dat het wel mogelijk is ontheffing te krijgen voor sommige eisen. 
Wim Wagenvoort meent dat dit alleen bij breedtekorfbal kan. 
Marcel zegt dat hij de opmerkingen meeneemt in de verdere plannen. Wordt vervolgd. 
 
Matthijs vraagt of het bestuur plannen heeft voor een goed scorebord? Anne vult aan dat 
het wel lang duurt. 
Marcel licht toe dat het bestuur nadenkt over mogelijkheden om het voor elkaar te krijgen. 
Dat kost wel geld. 
 
Wim Wagenvoort vraagt of het idee van een opblaashal voor Devinco aantrekkelijk is. 
Gertjan noemt een te investeren bedrag van € 175.000. Er zit een verdienmodel achter dat 
afhankelijk is van een goede exploitatie, d.w.z. 50% verhuur en een flinke omzetstijging in de 
kantine. 
Willem Scheper heeft gehoord dat de korfbalverenigingen Heerenveen en Drachten het 
moeilijk hebben met de eigen hal. Hij raadt het niet aan voor hier. 
Gertjan gaat alleen mee als er een goed en reëel plan onderligt.  
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Wim vindt het toch leuk om te kijken. Devinco kan dan meer gebruik maken van de eigen 
accommodatie. 
Gertjan zegt dat de kosten van het veld meevallen en de kosten van de zaalhuur vooralsnog 
alleen stijgen doordat we meer uren afnemen. Hij vindt wel dat het clubleven vooral in het 
najaar en voorjaar op het veld opbloeit. 
Willem Scheper zegt dat je ook nieuwe dingen kunt doen. Hij oppert het idee om een 
wintercompetitie buiten te spelen. 
 

b. Verslag van de kascontrolecommissie 

De Kascommissie met Peter Meijer en Gé Luinge heeft een positieve verklaring afgegeven. 
Het advies is om het bestuur en met name de penningmeester décharge te verlenen. 
 

De ledenvergadering keurt de balans en de staat van baten en lasten goed. Ook verleent 
de ledenvergadering bij acclamatie décharge aan het bestuur.  
 

c. Benoeming kascommissie 

Gé kan in de kascommissie blijven, Peter niet, want dit was voor hem de tweede achtereen-
volgende keer. Reservelid was Gerrit Muiderman, die nu kan doorschuiven. Daarnaast is een 
nieuw reservelid nodig. 
Gé Luinge en Gerrit Muiderman zijn bereid een zitting te nemen in de kascommissie. Rien 
Prinsen stelt zich kandidaat als reservelid.  
 
De ledenvergadering benoemt hen bij acclamatie. 
 
 

8. Uitloting aandelen clubhuis 

Gertjan legt uit dat er nog 60 aandelen zijn, dus kunnen we nog drie keer 20 aandelen 
uitloten. Hij verzoekt Saskia Verhangen als jongste aanwezige de lootjes te trekken. Saskia 
trekt de volgende nummers: 73, 134, 165, 72, 172, 6, 150, 51, 117, 47, 120, 10, 127, 86, 
198, 42, 181, 66, 118, 11. 
Een van de nummers krijgt een premie: Saskia trekt 118. 
 
 

9. Jubilea  

Menno noemt de jubilarissen op en feliciteert hen: 

 Harrie Luinge, 40 jaar lid van Devinco 

 Gé Luinge, 40 lid van Devinco en 50 jaar lid van het KNKV 

 Job Nijenhuis, 50 jaar lid van Devinco en 50 jaar lid van het KNKV 

 John Steegeman, 40 jaar lid van Devinco 

 Hannie Hendriks,  40 jaar lid van Devinco 

 Rie Oltlammers, 75 jaar lid van Devinco en 75 jaar lid van het KNKV.  
 
Job en Hannie hebben aangegeven niet aanwezig te zijn en geen bijzondere aandacht te 
hoeven voor hun jubilea. Rie is niet meer in staat om naar Devinco te komen. In overleg met 
de familie besteden we aandacht aan dit jubileum. Rond Henrieke de Bie was er wat 
onduidelijkheid: zij bleek toch niet 25 lid Devinco-lid te zijn door een foutje in de 
administratie. Het bestuur gaat nog na hoe het zit met het 25 jaar lid zijn van het KNKV. 
 
Menno roept Harrie, Gé en John naar voren voor het overhandigen van een bloemetje en 
attentie, en voor Gé ook een KNKV-speldje en -oorkonde. De vergadering ondersteunt de 
felicitaties met een warm applaus. 
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10. Uitreiking Dinie Uit den Bogaardprijs 

Menno noemt de vrijwilligers die voorgedragen zijn: Wim Dorgelo, Mariska Janssen, Alex 
Luinge, Christa Top, BEO-ploeg o.l.v. Harrie Luinge. Hij licht hun verdiensten kort toe. En de 
winnaar is …….. Mariska Janssen! 
De oorkonde luidt als volgt 
 
“Hart voor G-korfbal, binnen en buiten de vereniging  
 
Mariska zet zich al enkele jaren in voor de G-sport. De afgelopen seizoenen ging ze met de 
G-korfballers naar de Special Olympics in Heerenveen en het Nederlands Kampioenschap 
G-korfbal in Dordrecht. Ook liep ze de avondvierdaagse met de G-ploeg. Buiten de 
vereniging is Mariska actief als lid van de werkgroep G-korfbal van het KNKV.  
 
Belangrijk voor Devinco is dat ze vol passie clinics verzorgt voor kinderen in het speciaal 
onderwijs. Overal weet Mariska wel weer een lid voor korfbal binnen te halen. Mede door 
haar inzet heeft Devinco nu twee teams in de G-competitie. 
 
Mariska laat zien dat je ook als jong lid actief kunt zijn en kunt bijdragen aan de groei en 
ontwikkeling van de vereniging. Actieve jeugd is nodig om Devinco een levendige vereniging 
te houden. 
 
Mariska, dank je wel hiervoor!” 
 
Onder applaus van de leden overhandigt Menno de oorkonde, een attentie en de bloemen 
aan Mariska.  
 
 

11. Rondvraag en sluiting 

Rien vraagt of het een idee is om als Devinco naar het AZC te gaan. 
De aanwezige leden reageren hierop positief. 
Het bestuur zegt toe dat het dit idee oppakt.  
 
Peter krijgt de indruk, al korfbalt hij zelf niet meer, dat makkelijk wordt afgezegd. In 
hoeverre doet de club daar wat aan? Want het is jammer voor leden die wel willen. 
Gertjan zegt dat het bestuur dit onderwerp heeft besproken na signalen van de TC en de 
wedstrijdsecretaresses. Het bestuur probeert er richting aan te geven. 
Anne stelt voor om ouders beter te informeren over wat de vereniging van hen verwacht. 
Menno geeft aan dat het een breder probleem is dan alleen het afzeggen. Het bestuur denkt 
na over een aanpak, maar heeft leden ook nodig. Het is belangrijk dat de leden er in de 
teams ook onderling over spreken. 
Vincent vult aan dat de TC de ouderavonden weer gaat invoeren. De afgelopen weken heeft 
de TC gesprekken gevoerd met bijvoorbeeld spelers en ouders van de A2 over afzeggen en 
andere onderwerpen. Vincent wil zich vooral richten op ouders van nieuwe leden die niet zo 
bekend zijn met de gang van zaken in een sportvereniging. 
Anne vraagt er aandacht voor dat je ook de ouders bereikt die je juist wilt bereiken. 
Mariska adviseert om dit per team te organiseren in plaats van algemeen. Bij de G-teams 
heeft ze hiermee goede ervaringen. 
 
Riko wijst op de vrij geringe opkomst op dit soort vergaderingen. Hij stelt voor om, nu 
Devinco is gegroeid, het quorum aan te passen. 
Gertjan zegt hiervoor een statutenwijzing nodig is, een besluit met een verhoogd quorum. 
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Er is een korte discussie of hoe we bereiken mensen beter bereiken. 
Henrieke zegt dat leden verschillen in hun beleving van het lidmaatschap, dus zij is voor 
aanpassing. 
Gertjan zoekt liever andere vormen, ook omdat uitgangspunt is dat alle leden actief 
meedoen. 
Christa merkt op dat het ook van de onderwerpen afhangt. De ALV over het rookbeleid was 
goed bezocht. 
Menno verwacht dat een onderwerp als de toekomst van Devinco toch zou moeten 
aanspreken. 
Mariska vindt het goed andere vormen te zoeken, zoals in deze vergadering bij het 
beleidsplan. Zo krijg je ook het idee dat je inspraak hebt. 
Menno zou ook graag meer jeugd zien op de ALV.  
Christa doet de suggestie om de vrijwilligersavond en de ALV te combineren. 
Herma raadt aan de jeugd persoonlijk in de teams aan te spreken. 
 
Ellis – sprekend namens de Speculaascommissie - herinnert alle aanwezigen eraan hun 
speculaas mee te nemen. Christa en zij komen het niet nabrengen.  
 
 
Menno dankt alle aanwezigen voor hun inbreng en sluit om 21.42 uur de vergadering. 
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AGENDAPUNT 7 
 
Speerpunten Devinco 2016-2017 
 
 
 
a. Professionalisering technisch beleid (trainer voor een dag, coördinatie on the field en 

teamouder) 

b. Activiteiten: wat willen we precies om iedereen erbij te betrekken en binding te houden? 

c. Werving: hoe kunnen we de werving een facelift geven, vooral bij de jongste jeugd 

d. Onderhoud: hoe gaan we dit organiseren, zodat het in de genen komt van de leden (trots 

op accommodatie)? 

e. Beleidsplan 2016-2020: definitieve versie eind 2016 

f. Vrijwilligersbeleidsplan uitvoeren (vastgesteld ALV mei 2014)  
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AGENDAPUNT 9 
 
Samenstelling bestuur 2016-2017 - herbenoeming bestuursleden 
 
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.” 
 
Het bestuur zal de ALV in de komende jaren voorstellen dit artikel als volgt vorm te geven. 
Daarbij ronden we één derde deel van het aantal bestuursleden naar beneden af (= twee 
bestuursleden). 
 

Juni 2016 Voorzitter Contact/AC 

Juni 2017 Secretaris TC 

Juni 2018 Penningmeester BEO 

Juni 2019 Voorzitter Contact/AC 

Juni 2020 Secretaris TC 

Juni 2021 Penningmeester BEO 

 
 

14. Voorstel aan de ALV op 27 mei 2016 
 
Volgens de statuten en bovenstaand bestuursbesluit zijn aftredend bestuurslid Menno den 
Outer (voorzitter) en bestuurslid contact (vacature). Menno stelt zich beschikbaar om verder 
te gaan in het bestuur als voorzitter. 
De afgelopen twee jaar zijn de werkzaamheden van de bestuursfunctie Communicatie & PR 
(“Contact’) verdeeld onder de bestuursleden. Wim Dorgelo, bestuurslid Activiteiten, is bereid 
ook de taken voor ‘Contact’ er bij te nemen. 
 
Andere kandidaten kunnen zich schriftelijk melden bij het bestuur, uiterlijk vier en twintig uur 
vóór het begin van de algemene vergadering. Tegen kandidaten hebben de steun nodig van 
ten minste vijf stemgerechtigde leden. 
 
Het bestuur stelt de ALV voor om (opnieuw) tot bestuurslid te benoemen.  

 Menno den Outer (voorzitter) en 

 Wim Dorgelo ( bestuurslid Activiteiten en communicatie & PR) 
 
Het bestuur bestaat hiermee in het seizoen 2016-2017 uit: 

 Menno den Outer  voorzitter 

 Thijs Nijland  secretaris 

 Gertjan den Hertog penningmeester 

 Vincent Smit   bestuurslid technische zaken 

 Wim Dorgelo  bestuurslid activiteitencommissie / communicatie & PR 

 Marcel Top  bestuurslid beheer en onderhoud accommodatie 
 
 
 
Deventer, 9 mei 2016 
 
Menno den Outer, voorzitter  
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AGENDAPUNT 10: Samenstelling commissies en bezetting functies 2016-2017 
 
De ALV benoemt formeel de leden van de vaste commissies. Hieronder vermelden we – 
voor zo ver nu bekend - de bezetting van de commissies en functies voor het seizoen 2016-
2017. Het bestuur stelt de ALV voor om hiermee in te stemmen.  
Vacatures zien we uiteraard graag ingevuld! 
 
Ledenadministratie en contributie 

 Christa Top en Gertjan den Hertog 
 
Wedstrijdsecretariaat  

 Jolanda Wilkens (coördinatie), Marrit Jongbloed, Jorien Pol, Saskia Bosch  
 
Kantinecommissie 

 Anne van de Spek (voorzitter), Astrid Dorgelo, Gé Luinge, Gertjan den Hertog  

 Inkoop kantine: Sybald Agema 
 
Sponsoren en geldacties 

 vacatures 
 
Technische commissie 

 Vincent Smit (voorzitter), Alex Luinge, Merwin Bosman, Afke Bolt, Roeland Smits, 
Carjanne Meijer  

 Scheidsrechter coördinator: tijdelijk: Vincent Smit 

 G-korfbal coördinator: Mariska Janssen en Lia Draaijer 
 
Activiteitencommissie 

 Wim Dorgelo (voorzitter), Erwin Steegeman, Michelle Ensing en Ellen Stam 
 
Beheer en Onderhoud (BEO) 

 Marcel Top (voorzitter), Gerrit Muiderman, Harrie Luinge, Roel Venema, Gerrit Rouw 
 
Contactcommissie  

 Wim Dorgelo (voorzitter) 

 Commissieleden: vacatures: voorstel: Social media, website, ledencoördinatie 

 Clubblad: Wim Dorgelo, vacatures. 

 Nieuwe ledencoördinator: Anne van der Spek 
 
Communicatie Social Media: 

 Facebook: Christa Top, Wim Dorgelo, Ellis Bobeldijk, Nigel Zweverink, Thijs Nijland 

 Twitter: Nigel Zweverink, Christa Top en Ellis Bobeldijk 

 Google+ (foto’s) Wim Dorgelo 

 Website: Christiaan Udo en Gertjan den Hertog (webmaster) en Thijs Nijland en Nigel 
Zweverink (webredacteur) 

 
Schoolkorfbaltoernooi: 

 Jolanda Wilkens, Saskia Zemann, Afke Bolt en Yvonne ter Hove  
 

 Lief en Leed: Joke Wagenvoort 

 Schoolsportmanager: Hanneke van de Weg 

 Kleding coördinator: Henk Verhagen 

 KombiFit coördinator: Menno den Outer 
 
Deventer, 9 mei 2016, Menno den Outer, voorzitter 


