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AGENDA ALGEMENE LEDENVERGADERING 
 

maandag 25 november 2019 om 19.30 uur 
in clubhuis Het Middenvak 

sportpark Rielerenk 
 

1. Opening 

2. Ingekomen stukken / afmeldingen 

3. Mededelingen van het bestuur 

4. Verslag vergadering 24 mei 2019 (bijgevoegd) 
 Voorstel: verslag vaststellen 

5. Jaarverslagen bestuur en commissies (zie bijlage) 
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 2018-2019 (zie bijlagen)  
b. Verslag van de kascontrolecommissie (bijgevoegd) 

 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  

 Wim Wagenvoort treedt af als lid van de kascommissie, Ralph de Rooij kan lid blijven, 
reservelid Fokko Agema kan doorschuiven.  

 Voorstel: nieuw reservelid benoemen 

7. Promotie van Devinco  
 Presentatie door Hans Albers over: 

 het Sfeerteam 
 het resultaat van de stroopwafelactie en wat we met het geld gaan doen 
 de onthulling van het grote spandoek, na de oproep een ontwerp te maken, en 
 .... nog een primeur.. 
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8. Jubilea 
 Huldiging jubilarissen: Wim Wagenvoort, Truus Steenbruggen (verhinderd op ALV), 

Jeroen Abbink, Annet Smit, Erwin Steegeman. 

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) 

 De prijs gaat naar … 

10. Rondvraag en sluiting 
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Verslag Algemene Ledenvergadering Devinco 
vrijdag 24 mei 2019, om 19.30 uur, clubhuis Het Middenvak 

 
 
Aanwezig:  
Marcel Top, Matthijs Rademaker, Sjoukje ter Horst, Kornelis Jorna, Gerrit Muiderman, Karien 
Flinkert, Tessa Top, Loes Beets, Willem Scheper, Wim Wagenvoort, Marjan den Hertog, 
Anne van der Spek, Annet Smit, Thijs Nijland. Gertjan den Hertog, Ingrid Zijlstra, Joas Rouw, 
Yvonne Langedijk, Hans Sempel, Jorrit Top, Hans Albers, Carjanne Meijer, Rob Wilkens, 
Christa Top, Ralph de Rooij, Eunice van Luit, Hinke Quarré, Jorien Pol, Hans Bechtel, 
Maurits van Dijk, Haske Mast, Jolanda Wilkens, Vera Pol, Peter Meijer, Leanne Wilkens, 
Trienke Kootstra, Isa den Hertog.  
 
Afgemeld:  

Johan de Vos, Erwin Steegeman, Maddi de Munnik (moeder Mathijs Rust), Matthijs Wissink, 
Poulien Oosterbroek (moeder van Roos en Famke Ellonk), Ilona van der Pluijm, Taco Valk, 
Remko Voordendag, Ineke Voordendag, Jos Israel, Anita Israel, Afke Bolt, Daniel Lagerweij, 
Maarten Verstrijden, Marjet Verstrijden, Marja Otten, Benno Otten, Gé Luinge, Harrie Luinge, 
Rick Burggraaf, Ellen Stam, Remco Faber, Michiel Tamminga, Saskia Zemann, Arjan 
Zemann, Alex Luinge, Vincent Smit, Suzanne Lagerweij, Martin Borsje, Inge Smit, Wybren 
de Jong, Djurre de Jong, Rien Prinsen, Jeroen Neuvel, Anouk Wagenvoort, John 
Steegeman, Mary Steegeman, Jolanda Petra, Marlies Bosma, Erika Lagerweij, Monica 
Lagerweij, Mark Broekman. 
 

 
 

1. Opening 

Voorzitter Matthijs Rademaker opent de vergadering om 19.32 uur. Hij heet alle aanwezigen 
van harte welkom. Het doet hem goed dat hij allemaal mensen ziet die actief zijn binnen 
Devinco. In de loop van de vergadering zijn er volgens de presentielijst genoeg leden (37) 
aanwezig om besluiten te mogen nemen. 
 
 

2. Ingekomen stukken / afmeldingen 

Er zijn geen ingekomen stukken. De 42 ontvangen afmeldingen voor deze ALV staan 
bovenaan het verslag. 
 
 

3. Mededelingen van het bestuur  

a. rookbeleid bij Devinco 

Marcel Top doet verslag van de bijeenkomst van de werkgroep Rookbeleid met Ingrid 
Zijlstra, Loes Beets en Wim Dorgelo. De werkgroep heeft als uitgangspunten geformuleerd 
dat rokers niet elders overlast moeten veroorzaken en dat we de gemaakte afspraken goed 
kunnen nakomen. Dit houdt in dat werkgroep geen rokers buiten het Devinco-veld wil, De 
werkgroep is er unaniem voor om de huidige situatie, met een afdak voor de rokers, te laten 
bestaan.  
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Loes Beets vult aan dat het verbieden van roken rokers naar andere plekken dwingt met alle 
nadelen daarvan. 
Matthijs Rademaker zegt dat het bestuur in aanvulling op het voorstel van de werkgroep 
heeft besproken dat volwassenen een voorbeeld voor de jeugd zijn. Daarom wil het bestuur 
in communicatie-uitingen een beroep doen op de rokers om zich met het roken in te houden 
tijdens jeugdtrainingen en -wedstrijden. 
 
Rob Wilkens vraagt of is gekeken naar de aanpak bij andere verenigingen 
Marcel Top wijst op het voorbeeld van KVZ, waar de rokers achter het clubhuis staan en zo 
anderen (rook)overlast bezorgen. Ook op andere plekken, zoals bij het Deventer ziekenhuis, 
zie je dat rokers in een rookvrije omgeving toch een plek zoeken.  
Loes Beets zegt dat andere verenigingen op de Rielerenk geen rookbeleid hebben en soms 
zelfs in de kantine roken toestaan.  
Ingrid Zijlstra benadrukt dat het roken bij Devinco de laatste jaren duidelijk is afgenomen. 
Op een vraag van Maarten Verstrijden zegt Matthijs Rademaker dat het bestuur via website 
en andere kanalen op bescheiden wijze aan de rokers wil vragen om te denken aan de 
jeugd. 
Haske Mast vraagt voor welke termijn de nieuwe aanpak geldt. 
Matthijs Rademaker antwoordt dat het bestuur dit nu voorlopig zo wil doen en als er een 
wettelijk verbod komt, dan houden we ons als vereniging daar aan. 
 
De ledenvergadering kan zich vinden in het voorstel van de werkgroep en de aanpak van het 
bestuur. 
 
 

b. sponsorbeleid 

Matthijs Rademaker meldt dat via bestaande contacten de afgelopen tijd een aantal nieuwe 
sponsoren is gevonden, Hans Albers en Christa Top hebben aangeboden actief te worden 
op dit front.  
Hans Albers licht toe dat hij met Christa heeft overlegd om sponsoring en promotie bij 
Devinco meer handen en voeten te geven. Het is nog te vroeg om de ideeën te delen. 
Christa Top licht toe dat zij graag duidelijker lijnen binnen de vereniging wil voor PR en 
communicatie.  
Matthijs Rademaker wijst op het promotiefilmpje dat Hans Albers heeft gemaakt. 
Hans geeft aan dat hij dit soort zaken ook wil oppakken en meer tamtam wil maken. 
 
 

c. bestuursdiensten 

Matthijs licht toe dat de laatste twee jaar in beginsel volgens een rooster een bestuurslid 
aanwezig is op de wedstrijddagen. Het bestuur heeft dit geëvalueerd en wil hiermee 
doorgaan.  
 
 

4. Verslag Algemene Ledenvergadering 30 november 2018 

Over het verslag zijn geen opmerkingen.  
 
De ledenvergadering stelt het verslag vast.  
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5. Uitkomsten ledenenquête 

Joas Rouw vraagt of de aanwezigen een enquête liever digitaal of op papier hebben. Een 
grote meerderheid steekt de hand op voor “digitaal”.  
Joas Rouw geeft aan dat niettemin weinig leden hebben meegedaan aan de digitale enquête 
die hij in april 2019 heeft gehouden over gastvrijheid en communicatie bij Devinco. Het is dus 
de vraag of je harde conclusies kunt trekken uit de uitkomsten. Devinco wil zich profileren als 
een gastvrije vereniging en daarop scoort Devinco volgens de respondenten goed. 
Kritiekpunten liggen vooral in het technisch beleid, wat de Technische Commissie nu juist 
aan het verbeteren is. Verder lijkt men de communicatie met trainers en teamouders goed te 
beoordelen, maar richting TC en bestuur ervaart men langere lijnen. 
 
Ingrid Zijlstra vraagt of in de enquête ook naar de teamouders is gevraagd. 
Kornelis Jorna zegt dat de TC eerder al – na het eerste jaar - de teamouders heeft gevraagd 
naar hun ervaringen. 
Hinke Quarré en Rob Wilkens vragen waar de enquête heeft gestaan. Valt in de 
communicatie iets te verbeteren? 
Joas Rouw zegt dat de enquête in de Devinco-nieuwsbrief en de social media heeft gestaan. 
Christa Top geeft aan dat de nieuwsbrief niet goed worden gelezen. 
Anne van der Spek verwacht meer van enquêtes op papier. 
 
Joas Rouw zegt dat hij nu bezig is met een volgende enquête over sportiviteit en respect. 
Die is op papier en hiervoor spreekt hij mensen persoonlijk aan.  
Matthijs Rademaker licht nog toe dat Joas de enquêtes houdt als onderdeel van zijn stage bij 
Devinco voor zijn studie Sportkunde aan de HAN (Hogeschool Arnhem Nijmegen).  
 
 

6. Beleidsdocument technisch beleid 

Matthijs Rademaker is blij dat het op de ALV over korfbal gaat, zoals Kornelis Jorna op een 
eerdere ALV ook zei. 
 
Kornelis Jorna geeft een toelichting op het nieuwe document voor technisch beleid dat is 
toegezonden bij de ALV-agenda. De TC heeft hierin alle zaken die nu worden uitgevoerd en 
besloten vastgelegd. Ook geeft de TC hiermee invulling aan de korfbaltechnische ambities 
uit beleidsplan van Devinco. De TC heeft bij het opstellen van het document gesproken met 
jeugdtrainers (door Joas Rouw) en seniorentrainers. Ook is het bestuur erbij betrokken. Het 
document gaat in op 11 onderdelen, waarvan Kornelis er nu twee uitlicht: de organisatie van 
de TC en de jeugdtrainersbegeleider. Zie ook de bijgevoegde hand-out. 
 
TC-organisatie 
De vereniging is gegroeid en heeft nu 9 senioren- en G-teams, en 14 jeugdteams. Dit 
betekent meer werk voor de TC. De TC is druk met het organiseren van de lopende zaken 
en heeft te weinig tijd voor lange termijn. Het doel is nu meer mensen in te schakelen en de 
taken beter behapbaar te maken. Dat kan door een splitsing in een senioren-TC en een 
jeugd-TC. In senioren-TC zit ook de coördinator scheidsrechterszaken. Ook wil de TC graag 
een aantal ondersteunende taken bij vrijwilligers neerleggen, om te TC te ontlasten. Een 
mooi voorbeeld is organisatie van oefenwedstrijden door Hanneke van de Weg. Hier zijn nog 
twee of drie vacatures, o.a. voor iemand die toernooien regelt. Verder is het een goed 
initiatief dat een aantal mensen, onder wie Hans Albers en Rob Wilkens, brainstormen over 
de langere termijn. 
 
Brainstormgroep 
Hans Albers licht toe dat een groep korfbalenthousiastelingen is gaan brainstormen, omdat 
TC te druk is met de dagelijkse gang van zaken. Betrokken zijn Jacob Schulting, Jan 
Leenhouts, Arjan Zemann, Rob Wilkens, Christa Top, Hans Albers, Pieter Bouwma en Alex 
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Luinge. De groep kijkt waar Devinco over 5 jaar wil staan, en wil de TC ondersteunen. Doel 
is te kijken waar kansen en mogelijkheden liggen om Devinco beter op de kaart te zetten.  
 
Jeugdtrainersbegeleider 
De TC wil ook graag een jeugdtrainersbegeleider. Kornelis Jorna zegt dat de TC, ook op 
basis van de ideeën van de denktank en de uitkomsten van de enquête, vanuit de vereniging 
zelf wil werken aan opbouwen en versterken het korfbalniveau, Daarin hebben we de 
afgelopen jaren al stappen gezet bij jeugd en het eerste. Die lijn wil de TC doorzetten met de 
introductie van een jeugdtrainersbegeleider.  
 
Annet Smit vraagt of er ook aandacht is voor de begeleiding van jonge scheidsrechters. 
Kornelis Jorna antwoordt dat dit nu nog niet goed loopt. Maurits van Dijk wordt de nieuwe 
coördinator scheidsrechterszaken en hij pakt dit op.  
 
Kornelis licht toe dat de begeleider de jeugdtrainers ondersteuning zal bieden op 
korbaltechnisch, didactisch en pedagogisch gebied. Het idee bestaat al langer, maar nu wil 
de TC doorzetten. Als voorbeeld is gekeken bij volleybalvereniging Avior. Als je trainers beter 
maakt, maak je jeugd beter en wordt je vanuit de eigen basis beter. Voor de nieuwe functie is 
er draagvlak bij trainers. De TC wil heeft ideeën, maar wil de tijd nemen om te kijken hoe het 
loopt en hoe de jeugdtrainersbegeleider de functie het best kan invullen. Het gaat wel om 
een structurele tijdsbesteding van ongeveer 10 uur per week, zodat het redelijk is om een 
vergoeding te betalen.  
Joas Rouw licht toe dat bij Avior de begeleider alle trainingsavonden aanwezig is. Haar tijd 
vult ze deels volgens een vast schema en deels op verzoek in.  
Kornelis Jorna zegt dat we het komend seizoen ook nog jeugdtrainers tekort, dus bij de 
invulling van de functie van jeugdtrainersbegeleider wil hij daarmee liever niet concurreren. 
Kornelis is benieuwd naar reacties. 
 
Maurits van Dik vindt het een goed idee om in te zetten op verbetering van het korfbalniveau 
van de jeugd.  
Hans Bechtel noemt als een goed voorbeeld Henk Schimmel die een dergelijke functie bij 
KVZ een tijd heeft gedaan. 
Haske Mast vraagt of de begeleider ook bezig gaat met hoe je als trainers omgaat met 
jeugd.  
Kornelis Jorna zegt dat beide kanten, korfbal en omgaan met jeugd, erin moeten zitten. Het 
grootste deel van de tijd zal gaan het didactisch goed inrichten van trainingen en goed 
begeleiden van een team. Korfbaltechnisch hebben we al veel in huis. Vooral beginnende 
trainers, die bijvoorbeeld in de A en B spelen, zullen ondersteuning krijgen. Als je kinderen 
met plezier laat korfballen en trainen, dan volgen prestaties vanzelf. 
 
Christa Top stelt voor om jeugdtrainers samen op het Devinco-veld een trainersdiploma te 
laten halen.  
Kornelis Jorna ziet dit als een goede optie. De begeleider zal er niet voor de zomer zijn. Wel 
gaat de TC in het najaar een startbijeenkomst met de jeugdtrainers en alsnog de afgelaste 
clinic Spelenderwijs verbeteren houden.  
 
Joas Rouw vindt dat de communicatie rond de afgelaste clinic beter had gekund.  
Carjanne Meijer zegt dat iedere trainer een uitgebreide mail heeft gehad. 
Na enige discussie stelt Gertjan den Hertog vast dat kennelijk de communicatie en de 
planning beter hadden gekund.  
Haske Mast ziet veel goede dingen gebeuren bij Devinco en vindt dat we trots daarop 
moeten zijn.  
 
Kornelis ziet bij de aanwezigen steun voor de plannen van de TC. Hij wil de uitvoering goed 
blijven monitoren en over een over half jaar op ALV de stand van zaken weer bespreken. Hij 
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staat open voor suggesties voor het profiel en namen van mogelijke kandidaten voor de 
jeugdtrainersbegeleider. 
 
Marjan den Hertog vraagt hoe de werving plaatsvindt. 
Matthijs Rademaker zegt dat de ALV eerst akkoord moet gaan met het betalen van een 
vergoeding aan de jeugdtrainersbegeleider. Dit wordt dan de tweede betaalde functie bij 
Devinco. De TC zal werven via contacten bij de bond, verenigingen en sportopleidingen.  
 
Eunice van Luit spreekt haar complimenten uit voor de plannen.  
Kornelis Jorna zegt dat hij met velen hieraan heeft gewerkt en daarbij heeft gemerkt dat dit 
een goede volgende stap is. 
 
De ledenvergadering neemt kennis van de Uitwerking Technisch Beleid Devinco: ‘Iedereen 
presteert’  

 
 
Devinco-kleding 
Matthijs Rademaker wijst op de uitgestalde Devinco-kleding: shirts, hesjes voor 
scheidsrechters in opleiding en trainersjacks. Op zijn verzoek licht Christa Top toe wat er de 
afgelopen tijd in gang is gezet rond kledingzaken. Oude wedstrijdshirts zijn vervangen. 
Helaas vielen de maten van de nieuwe shirts ongelukkig uit. Met de nodige inspanningen is 
dat zo goed mogelijk opgelost. De huidige shirts die nog goed zijn houden we voorlopig. De 
shirtstassen bleken er slecht aan toe te zijn. Die zijn vervangen met het logo van sponsor 
Fysiodé. In principe doen we nu geen shirtsponsoring meer, maar in bijzonder gevallen kan 
dat wel, zoals de sponsoring van de A1 door het A1 bedrijventerrein. Gelukkig wilde PHB, 
die zich overigens vooral verbindt aan de G-teams, met de shirts wel van de A1 naar de B1.  
Nieuw zijn de Devinco-kousen. De minimale afname is 150 stuks, maar hoofdsponsor 
Sportshop.com neemt het overschot over. Christa heeft onderhandeld dat je kousen kunt 
bestellen zonder verzendkosten. Voor jongste jeugd zijn er tubes, zodat ze niet in de groei 
steeds nieuwe kousen hoeven te kopen.  
Verder wil Christa Top graag dat er voor de jeugd Devinco-rugzakken komen. Hiervoor zijn 
sponsors welkom!  
Het afgelopen zaalseizoen zijn de trainersjacks in gebruik genomen. Voor de hesjes voor 
scheidsrechters i.o. zoeken we nog een vrijwilliger die het uitdelen enz. verzorgt.  
 
 

7. Begroting 2019-2020 

Gertjan den Hertog geeft een toelichting op de begroting 2019-2020. Hij kan nog niet 
helemaal zeggen hoe het dit seizoen financieel gezien loopt. Vooral kantineopbrengst kan 
nog verschillen. Over andere posten is meer bekend. Nu gaat het echter om de begroting 
voor het volgende seizoen. 
 
De meeste posten zijn niet spannend, dit wil zeggen: zijn ongeveer hetzelfde als vorig 
seizoen. De gewijzigde posten zijn donker gearceerd in de begroting. De post zaalhuur is 
gestegen, omdat we dit seizoen meer zaaluren hebben afgenomen. Met 20 weken maal € 50 
per uur tikt dat aan. We komen al jaren zaaluren tekort, maar nu waren er meer uren 
beschikbaar, al was het op ongunstige tijden. De hogere vrijwilligerskosten voor de 
jeugdtrainerscoördinator zijn zo juist uitgebreid besproken. Door deze kostenverhogingen is 
er een financieel tekort. Dit kun je oplossen door verhoging van de contributies, maar het 
bestuur stelt voor de dekking van de hogere kosten het eerste jaar uit de reserves te halen. 
We weten niet zeker of we weer de extra zaaluren krijgen of willen. Gertjan den Hertog geeft 
aan dat ook de opbrengsten van de kantine onzeker zijn. Met een paar mooie 
wedstrijddagen of evenementen heb je zo € 1.000 of meer aan inkomsten. Daarom wil het 
bestuur liever een jaar wachten met de beslissing of een contributieverhoging nodig is. 
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Loes Beets mist de opbrengst van acties door leden.  
Gertjan den Hertog zegt dat dit klopt. De laatste jaren hebben we geen geldacties meer 
gehad. De actie van de G-teams worden geboekt onder de post “Overig”. Gertjan wil de post 
acties wel in de begroting noemen om de leden te prikkelen. Het gevolg van het wegvallen 
van actieopbrengsten is dat de Activiteitencommissie een eigen bijdrage vraagt voor 
deelname aan activiteiten.  
 
Ingrid Zijlstra doet de suggestie om de mogelijkheid van een legaat aan Devinco op de te 
nemen op de website. 
Matthijs Rademaker zegt dat het bestuur kijkt naar de mogelijkheid hiervan. 
 
Christa Top zegt dat Hans en zij ook zaken als acties willen oppakken. Geldacties slaan 
alleen maar aan als er een concreet doel is, zoals dug-outs bijvoorbeeld. Om Devinco te 
steunen is er wel de mogelijkheid van Vrienden van Devinco. 
 
De ledenvergadering besluit de begroting 2019-2020 goed te keuren. 
 
 
Vervanging kleedkamers 
Matthijs Rademaker geeft het woord aan Marcel Top over mogelijke plannen met de 
kleedkamers. 
Marcel Top licht toe dat het bestuur gesprekken voert met sponsor bouwbedrijf PHB over 
nieuwbouw of verbouw van de kleedkamers. Het bestuur heeft de gemeente hierover 
geïnformeerd. Als PHB de berekeningen klaar heeft, dan gaat het bestuur in overleg met de 
gemeente over verbouw of nieuwbouw. Het is mogelijk dat Devinco de kleedkamers blijft 
huren van de gemeente, maar de gemeente kan ook de eigendom overdragen. Dan zal er 
een “bruidsschat” mee moeten komen voor de verouderde kleedkamers.  
Matthijs Rademaker vult aan dat de gemeente subsidieregelingen heeft voor 
sportaccommodaties en ook voor duurzaamheid. Daar kijkt het bestuur naar, maar eerst 
maakt het bestuur een goed plan in overleg met commissies en leden. Een keuze is ook of 
we op de bestaande fundering gaan bouwen of kiezen voor een compleet nieuw gebouw. 
Het gaat om veel geld voor de vereniging.  
 
Matthijs Rademaker zegt dat het bestuur er verder mee aan de slag gaat en de ALV op de 
hoogte houdt. 
 
 

8. Samenstelling commissies en bezetting functies 2019-2020 

Matthijs Rademaker wijst op het overzicht met de samenstelling commissies en bezetting 
functies voor het komende seizoen. 
Kornelis Jorna heeft al gewezen op de vacatures voor TC (voorzitter / bestuurslid), 
ondersteuners. wedstrijdsecretariaat en jeugdtrainers. Kornelis wijst op het belang van het 
wedstrijdsecretariaat: dat maakt het korfballen op zaterdag mogelijk.  
Matthijs Rademaker zegt dat we voor communicatie iemand zoeken die hierin meer structuur 
brengt en de lijntjes aan elkaar knoopt.  
Thijs Nijland noemt nog enkele aanvullingen op het overzicht. De aanwezigen begrijpen 
inmiddels dat Christa Top de kledingcoördinatie op zich heeft genomen. Anita Israel 
ontbreekt bij de social media en zij heeft zich aangemeld als redacteur voor de website. 
 
De ledenvergadering besluit:  
• in te stemmen met de nieuwe opzet Technische Commissie; 
• kennis te nemen van de besproken vacatures; 
• in te stemmen met de bezetting van commissies en functies. 
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9. Samenstelling bestuur 2019-2020 

Matthijs Rademaker zegt dat Kornelis Jorna heeft besloten uit het bestuur te gaan. Hij blijft 
gelukkig wel actief als lid van de Technische Commissie. Matthijs bedankt Kornelis voor zijn 
rustige, weloverwogen en altijd rake inbreng in het bestuur. Matthijs kijkt terug op een 
superfijne samenwerking. Hij overhandigt bloemen, een Devinco-pen en een cadeaubon van 
de Korfbalshop namens de bestuursleden.  
Kornelis Jorna zegt dat hij met plezier de bestuursvergaderingen heeft bezocht, waar de 
leden elkaar positief-kritisch benaderen. Hij moest echter een keuze maken om alles te 
kunnen combineren. Kornelis bedankt het bestuur voor de samenwerking.  
 
De ledenvergadering besluit bij acclamatie: 

 Matthijs Rademaker te herbenoemen tot voorzitter; 

 Sjoukje ter Horst te herbenoemen tot bestuurslid activiteiten; 

 een voorstel voor de benoeming van een bestuurslid technische zaken af te wachten. 

 
 

10. Rondvraag en sluiting 

Gerrit Muiderman mist de gegevens voor de telefonische bereikbaarheid van leden en stelt 
een oplossing voor via de website, voor degenen die dit willen. 
Matthijs Rademaker zegt toe dat het bestuur hiernaar kijkt. 
 
Mede namens Inge Smit zegt Gerrit Muiderman dat zij als vertrouwenscontactpersonen geen 
bijzonderheden te melden hebben, en dat is een goede zaak. Maar mocht er iets zijn, dan 
kin je terecht bij de VCP’s of het bestuur. 
 
Hans Albers vraagt of het uitstel van de nieuwbouw van de sporthal Keizerslanden gevolgen 
voor heeft voor de keuze van de wedstrijdhal van Devinco. 
Matthijs Rademaker zegt dat het bestuur het beeld heeft dat we gewoon doorgaan met de 
gemaakte keuze voor De Scheg.  
Jorien Pol geeft aan dat het wedstrijdsecretariaat voor het komende zaalseizoen ook al 
wedstrijduren op zaterdag in De Scheg heeft aangevraagd. 
 
Hans Albers meldt dat Devinco – met haar voorgangers- in november van dit jaar 100 jaar 
bestaat. 
Sjoukje ter Horst meldt vanuit AC dat de eerste brainstorm hierover al is geweest, ook met 
Hans. Dus houdt de berichten op de social media en de nieuwsbrief in de gaten.  
 
Rob Wilkens roept iedereen op om zich morgen, als het eerste een moeilijke en belangrijke 
wedstrijd speelt, langs de lijn sportief op te stellen. 
Matthijs Rademaker onderschrijft dit van harte en bedankt Rob voor zijn oproep.  
 
Kornelis Jorna wil, zonder anderen tekort te doen, Alex Luinge speciaal bedanken voor zijn 
inzet dit seizoen. Alex – helaas afwezig op de ALV – heeft zich bijzonder ingespannen bij het 
samenstellen en compleet krijgen van teams en voor het trainen en coachen van Devinco 2 
en later ook Devinco 3.  
 
Matthijs Rademaker dankt alle aanwezigen voor hun inbreng. Hij vond het een goede 
bijeenkomst en sluit de vergadering om 21.33 uur.  
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A. Verslag bestuur 2018-2019 

1. Wat hebben we gedaan? 

Als bestuur gaan we uit van het beleidsplan 2016-2020 dat de ledenvergadering eind 2016 
heeft vastgesteld. De belangrijkste doelstellingen voor 2020 zijn: 

1. de vereniging blijft licht verder groeien 

Devinco behoudt ten minste het huidige aantal van 320 leden, maar groeit bij voorkeur naar 
350 leden. 

De ledentallen stabiliseren zich de laatste paar jaar (zie overzicht hieronder bij 4). Per 1 juli 
2019 heeft Devinco 315 leden, van wie 201 spelende leden. In het nieuwe seizoen zijn we 
inmiddels weer terug boven de 320 leden.  

2. Devinco 1 is een stabiele 2e klasser  

Het prestatieniveau van de andere selectieteams en de jeugdteams sluit hierop aan. Devinco 
investeert in de kwaliteit van de trainers en scheidsrechters. 

 Devinco 1 is in het seizoen 2018-2019 gepromoveerd naar de 2e klasse, zodat Devinco 
zowel in de zaal als op het veld uitkomt in de 2e klasse. Door de groei van de aantallen 
jeugdleden in de afgelopen jaren kunnen de jeugdleden meer op verschillende niveaus 
korfballen en stijgt het prestatieniveau van de 1e teams. In het vorige seizoen waren alle 
trainersposities goed bezet.  

 De TC heeft een plan opgesteld uitgewerkt om het korfbal-technisch beleid 
professioneler te maken (Zie ALV 24 mei 2019). Een initiatiefgroep “Nog beter korfballen” 
heeft de discussie aangezwengeld om de korfbalambities van Devinco op een hoger peil 
te krijgen. Dit is in overleg met de TC uitgemond in de speerpunten aantrekken 
begeleider jeugdtrainers verdieping technisch beleid en thematrainingen. Verder is de TC 
in het seizoen 2019-2020 gesplitst in een senioren-TC en een jeugd-TC. 

 Bij de scheidsrechters ging de aandacht vooral uit naar de wekelijkse organisatiezaken. 
De beoogde verbeterstappen als vervolg op certificaat “arbitrageproof” en het arbitrage-
beleidsplan zijn onvoldoende van de grond gekomen. 

 Vanaf het zaalseizoen 2018-2019 is De Scheg de thuishal voor Devinco en spelen we 
daar onze thuiswedstrijden. De onzekerheid rond sporthal Keizerslanden en de uitstraling 
van De Scheg waren hierbij belangrijke argumenten voor deze keuze van bestuur en TC. 
De overstap werd mogelijk door het vertrek van volleybalclub Avior uit De Scheg.  

 De TC heeft een plan voorbereid voor het aanstellen van een jeugdtrainersbegeleider. 
De ALV heeft hiermee in mei ingestemd. 

3. de vereniging zet in op ledenwerving bij vooral de jongste jeugd (E, F en 
Kangoeroes) en op ledenbehoud bij vooral de oudere jeugd (A en B) 

Jeugd aantrekken blijft hard werken, zeker als we een beter evenwicht tussen de aantallen 
jongens en meisjes willen bereiken. De aandacht gaat vooral naar E/F en A/B. C/D is 
gelukkig een betrekkelijk stabiele groep. 

 Dit beeld is de afgelopen jaren niet veranderd. We steken veel energie in de werving van 
jeugdleden. Devinco heeft de vaste momenten voor werving, zoals het schoolkorfbal en 
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de Koningsspelen (Kangoeroegames). Onze vereniging is ook steeds meer zichtbaar in 
allerlei portals voor sport en jeugd. Samen met het Sportbedrijf Deventer brengt Devinco 
korfbal onder de aandacht bij de basisscholen. 

 Het verloop blijft vooral bij de A-jeugd (wegens studie elders en andere interesses) een 
aandachtspunt. De Activiteitencommissie draagt met een nieuwe invulling van de 
jeugdactiviteiten bij aan ledenbehoud.  

 De voorgenomen wervingsactie voor de KombiFit is niet uit de verf gekomen, ondanks de 
ondersteuning van een sportmarketeer die zorgverzekeraar Salland Devinco beschikbaar 
stelde. 

 In loop van het seizoen 2017-2018 zijn we bij de KangoeroeKlup naar een leuke groep 
gegroeid, maar aan het einde is de Klup – ook door doorstroming naar de F’jes – weer 
aan de kleine kant.  

4. de vereniging heeft voldoende actieve vrijwilligers.  

Bij Devinco is de norm “iedereen helpt”. We verzetten samen veel werk om op de huidige 
groei vast te houden en onze ambities te realiseren.  

 Devinco kent vele actieve vrijwilligers, om alle activiteiten bij de vereniging in goede 
banen te leiden, of het nu gaat om jeugdtraining, ledenadministratie, schoolkorfbal, eten 
op de seizoensafsluiting of bardienst. Bijzonder fijn is dat ook nieuwe leden en ouders 
van jeugdleden actief worden als vrijwilligers. 

 De commissie en functies binnen Devinco zijn over het algemeen goed bezet. Sinds de 
invoering in het seizoen 2017-2018 heeft de teamouder een eigen plek verworven bij de 
ondersteuning van de jeugdteams voor rij-, zaal- en zaaldienstschema’s. De evaluatie 
van de invoering was positief. 

 Er blijven enkele functies waarvan de bezetting onvoldoende is, zoals scheidsrechters en 
rond sponsoring. Ook zoeken wij nog een bestuurslid Technische zaken.  

 De trainers hebben een eigen jack gekregen, zodat ze herkenbaar zijn en representatief 
voor de dag komen.  

 De Devinco-evenementen schoolkorfbal, DEF-toernooi en het 2e G-toernooi zijn 
succesvol verlopen. Met de initiatiefnemers en de Activiteitencommissie is de 
voorbereiding besproken van het 100-jarig jubileum van Devinco en haar voorgangers in 
november 2019.  

5. het hoofdveld is vernieuwd 

Het huidige veld is aan vervanging toe en daar wij willen een veld met de nieuwe 
(zaal)afmetingen. 

 De voorbereiding van de vervanging heeft veel inspanningen gekost. Hoewel de 
gemeente Deventer en het KNKV constructief hebben meegewerkt, duurde de oplevering 
langer dan verwacht. Op zaterdag 13 april 2019 was het zover en heeft sportwethouder 
De Geest het vernieuwde kunstgrasveld geopend.  

 Devinco heeft een vernieuwd hoofdveld met een veld met de (kleinere) zaalafmetingen 
en een pupillenveld. Ook is de belijning van de velden op het tweede veld aangepast aan 
de nieuwe afmetingen. Ten slotte zijn ook de betegeling tussen veld en clubhuis en de 
omheining van het hoofdveld vernieuwd. 

6. andere items 

 De vertrouwenscontactpersonen vinden rond het thema sociale veiligheid steeds meer 
de weg binnen de vereniging. 

 Voor de vrijwilligerstaken en voor de wedstrijdinformatie op de website zijn vanaf het 
seizoen 208-2019 extra modules in gebruik genomen van Sportlink, het administratie-
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systeem van het KNKV. Tegen het eind van het seizoen heeft het bestuur ingestemd met 
de aanschaf van de module Club.Mobiel van Sportlink. Hiermee wordt de KNKV-app een 
verenigingsapp. 

 De samenwerking met Bixo, de buitenschoolse opvang bij de Devinco, heeft met de 
komst van een nieuwe vestigingsmanager weer meer vaste vorm gekregen.  

 Vanaf november 2018 heeft Joas Rouw deelgenomen aan de bestuursvergaderingen. Dit 
is onderdeel van de stage van Joas voor zijn Hbo-opleiding. 

 Op de ledenvergadering is een discussie gestart over rookvrije accommodatie bij 
Devinco. Op voorstel van een werkgroep heeft het bestuur besloten het bestaande beleid 
te handhaven: roken is alleen toegestaan onder het daarvoor bestemde afdak (pafdak).  

 Het bestuur heeft een met uitgangspunten voor het sponsorbeleid vastgesteld. Hiermee 
is de bestaande praktijk vastgelegd. 

2. Wat kan nog beter? 

Hieronder staan de aandachtspunten van het bestuur op basis van het afgelopen seizoen: 

 Als we de ambitie van verdere groei willen waarmaken, dan moeten we flink (blijven) 
investeren in ledenwerving en -behoud. Met leden en commissies willen wij kijken wat we 
hier meer en beter kunnen doen. 

 Het afgelopen seizoen en dit najaar in het lopende seizoen hebben we mooie stappen 
gezet om het korbaltechnisch beleid op een hoger peil te brengen. Nu komt het aan op 
de uitvoering.  

 Bij een actieve vereniging hoort een actief vrijwilligersbeleid. Daarmee gaan we door. In 
het bijzonder willen we er aandacht aan besteden dat er voldoende én goede opgeleide 
jeugdtrainers en scheidsrechters zijn.  

 Devinco heeft een mooie accommodatie, waarbij de (40 jaar oude) kleedkamers uit de 
toon vallen. In overleg met de gemeente (verhuurder) werken we aan plannen voor 
verbouw of nieuwbouw. 

 Een nieuwe impuls is gewenst voor KombiFit. In het najaar 2019 hebben actieve 
KombiFitters dit opnieuw opgepakt.  

3. Wie bemensen de commissies en de functies? 

Het bestuur bestond het seizoen 2018-2019 uit: 

 voorzitter: Matthijs Rademaker 

 secretaris: Thijs Nijland 

 penningmeester: Gertjan den Hertog  

 activiteiten: Sjoukje ter Horst 

 communicatie & PR: a.i. Matthijs Rademaker / Thijs Nijland  

 technische zaken: Kornelis Jorna (afgetreden per 1 juli 2019) 

 beheer & onderhoud: Marcel Top 

4. Ledenaantallen Devinco (vanaf 2010): 

Hieronder staat een overzicht van de aantallen leden van Devinco vanaf 2010. In de eerste 
vijf jaren (2004-2009) van de vereniging veranderde het ledenaantal amper. Devinco startte 

met 242 leden. De aantallen zijn na verwerking van de einde‐seizoen‐bedankjes en 
aangepast voor leeftijd komend seizoen. 
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B. Technische commissie 

 Promotie Devinco 1 op het veld  

 Afscheid van Pieter; komst van Tim 

 Verhuizing naar De Scheg voor wedstrijden op zaterdag 

 Scheidsrechtersplan opnieuw op poten gezet: nu verder in uitvoering 

 7 seniorenteams, 14 jeugdteams, 2 G-teams en veel kampioenen! 

 Moeite met het op de been krijgen van de teams i.v.m. blessures e.d. 

 Trainingstijden zaal voor enkele teams naar minder gebruikelijke uren 
 
Veel (relatief onzichtbaar) werk wordt week-in-week-uit verricht door het 
wedstrijdsecretariaat. In samenwerking met coaches en aanvoerders regelen zij dat de 
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teams iedere week aan de start kunnen verschijnen en dat we zo min mogelijk wedstrijden 
hoeven af te zeggen. In verband met een groot aantal blessures en afzeggingen om andere 
redenen is dit vaak een grote puzzel geweest. Vandaar de oproep: beperk zo veel mogelijk 
het aantal afzeggingen en plan met je team van te voren de wedstrijden! Zo stel je jouw 
team, je aanvoerder, het wedstrijdsecretariaat en de tegenstander niet voor verrassingen! 
 
 

C. Activiteitencommissie  

 Afgelopen jaar de G-spelers bij veel activiteiten betrokken bij de verschillende activiteiten. 

 Bij alle activiteiten niet alleen ingestoken op de leden van de club maar ook op de 
familieleden. 

 Het aantal supporters is toegenomen bij de activiteiten. 
 

Highlights van afgelopen jaar: 
 Kamp  Tientoernooi  Bus naar LDODK 

 Hennie Ebelerdag   Filmavond  Clinic  
 

Ambitie: 
Voor een breder publiek, voor alle lagen activiteiten organiseren. 
 
 

D. Communicatie en PR 

Wat hebben we gedaan? 

 De “contactcommissie” onderhoudt contact met de media en verzorgt de communicatie 
binnen Devinco.  

 We brengen Devinco zoveel mogelijk onder de aandacht van de lokale media, 
tegenwoordig vooral online. Zo te laten we zien wat wij als actieve vereniging doen en 
vergroten wij onze naamsbekendheid. 

 Voor de communicatie binnen de vereniging zijn de social media (Facebook, Instagram, 
Twitter) en de website belangrijk. Maandelijks ontvangen alle leden en ouders van 
jeugdleden een e-mail-nieuwsbrief via MailChimp. 

 Voor de vrijwilligerstaken en voor de wedstrijdinformatie op de website hebben we in de 
zomer 2018 Sportlink (het administratiesysteem van het KNKV) uitgebreid met extra 
modules. Afgelopen zomer hebben we ook de module Club.Mobiel aangeschaft. Hiermee 
wordt de KNKV-app een verenigingsapp. 

 Afgelopen zomer heeft de website een nieuw jasje gekregen.  

 Hans Albers en Christa Top hebben aan het eind van het seizoen het initiatief genomen 
de promotie van Devinco een nieuwe impuls te geven. 

Wat kan nog beter? 

 De invoering van de nieuwe modules van Sportlink kosten veel tijd en energie van de 
communicatie-vrijwilligers en het wedstrijdsecretariaat. Wij moeten het leren kennen en 
Sportlink kent ook beperkingen. 

 We draaien met een relatief kleine groep vrijwilligers die er – met plezier! - veel tijd in 
steekt. Aanvulling met verse krachten is welkom. 
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Wie bemensen de commissies en de functies?  

Er is geen “vaste” contactcommissie, maar er is een groep vrijwilligers die de verschillende 
media onderhoudt en vult. Het kernteam voor PR en communicatie bestond uit  

 Christa Top 

 Nigel Zweverink 

 Thijs Nijland 

 Anita Israel (tegen einde seizoen)  

 Hans Albers (met ingang seizoen 2019-2020). 
Naast het kernteam zijn er diverse vrijwilligers voor de verschillende media. Daarbij willen wij 
graag alle onderdelen van de vereniging betrekken.  
 
 

E. Beheer en Onderhoud 

 Kunstgrasveld vervangen 

 Nieuwe belijning op het 2e veld 

 Wedstrijdpalen aangepast voor vaste grondpotten 

 Nieuwe toegangsleutels uitgereikt i.v.m. Alarminstallatie 

 Rolcontainers aangeschaft voor ballen in de zalen 

 Mobiel geluidinstallatie gerealiseerd voor sfeerteam 

 In gesprek met gemeente en PHB voor de kleedkamers 
 
 

F. Kantinecommissie 

 In overleg met de BIXO is een nieuwe zithoek gerealiseerd. De kosten zijn met de BIXO 
gedeeld. 

 De betalingen met PIN zijn aangeslagen; dit voorziet duidelijk in een behoefte. Na enkele 
opstartproblemen loot dit goed en alle vrijwilligers kunnen er inmiddels mee uit voeten. 

 Er komen steeds meer leden die op zaterdag een bardienst willen draaien; daar is de 
kantinecommissie blij mee. Door de weeks neemt een kleine groep trouwe vrijwilligers 
deze taak voor zijn rekening. 

 De Klus- en boendagen inmiddels een vaste traditie 

 De daghap blijft een groot succes; soms eten de gasten mee en dat draagt bij aan de 
sportieve sfeer in en om de wedstrijd. 

 Er zijn kleine aanpassingen in het assortiment doorgevoerd. 
 
 
 



RESULTATENREKENING RESULTAAT KORFBALVERENIGING DEVINCO blz 1/3
toelichting zie bijlages (2/3 en 3/3) boekjaar: 2018/2019  (van 1 juli tot en met 30 juni)

UITGAVEN was begroot resultaat per Begroting INKOMSTEN was begroot resultaat per Begroting
2018/2019 30 juni 2019 2019/2020 2018/2019 30 juni 2019 2019/2020

KORFBAL 45.500,00 € 46.643,71 € 48.500,00 KORFBAL € 45.500,00 € 47.613,34 € 48.500,00

Bondskosten (incl. scheids) 13.000,00 € 13.192,28 € 13.000,00 Contributies jaarbijdragen € 12.500,00 € 13.180,00 € 13.000,00

Huur kosten 21.200,00 € 24.312,18 € 24.100,00
Reiskosten 500,00 € 36,80 € 300,00 Contributies maandbijdragen € 28.000,00 € 29.382,00 € 28.000,00
Aankoop korfbalmateriaal 300,00 € 99,40 € 300,00 verhoging (eenmalig uit reserves) € 2.500,00

Kosten PR 1.000,00 € 131,16 € 300,00 Subsidies € 500,00 € 577,50 € 500,00
Administratie/bestuurskosten 3.000,00 € 2.930,75 € 3.400,00
Vrijwilligers/trainingskosten 6.500,00 € 5.941,14 € 7.100,00 Sponsoring en reclame € 4.500,00 € 4.473,84 € 4.500,00

KANTINE 26.700,00 € 27.925,91 € 26.700,00 KANTINE € 26.700,00 € 27.763,24 € 26.700,00

Energie/heffingen (ook veld) 9.850,00 € 9.649,23 € 9.900,00
Schade verzekering 700,00 € 786,01 € 800,00 Opbrengst kantine € 19.500,00 € 20.559,24 € 19.000,00
Exploitatie kantine 4.580,00 € 4.541,68 € 4.430,00
Inkoop kantine 6.500,00 € 7.882,89 € 6.500,00
Reserveringen 2.500,00 € 2.500,00 € 2.500,00 Verhuur kantine € 7.200,00 € 7.204,00 € 7.700,00
Afschrijvingen (ook korfbal) 2.570,00 € 2.566,10 € 2.570,00

ACTIVITEITEN 600,00 € 407,89 € 600,00 ACTIVITEITEN € 600,00 € 0,00 € 600,00

Activiteiten voor leden 600,00 € 407,89 € 600,00 Acties door leden € 600,00 € 0,00 € 600,00

OVERIGE 200,00 -€ 0,02 € 200,00 OVERIGE € 200,00 € 7,25 € 200,00

TOTAAL 73.000,00 € 74.977,49 € 76.000,00 TOTAAL € 73.000,00 € 75.383,83 € 76.000,00

verschil inkomsten - uitgaven 0,00 € 406,34 € 0,00



bijlage: Toelichting Resultaat blz 2/3
bedragen zie resultaatrekening (blz 1/3)

UITGAVEN resultaat per INKOMSTEN resultaat per
30 juni 2019 30 juni 2019

Bondskosten (incl. scheids) zelf fluiten drukt kosten Contributies jaarbijdragen jaarbedragen vooraf betaald

Huur kosten meer zaaluren
Reiskosten weinig declaraties Contributies maandbijdragen meer leden dan begroot
Aankoop korfbalmateriaal nog niet veel gekocht

Kosten PR vooral digitale media gebruikt Subsidies zelfwerkzaamheid ontvangen
Administratie/bestuurskosten ongeveer conform begroting
Vrijwilligers/trainingskosten geen opleidingen Sponsoring en reclame vervangende sponsoren

Energie/heffingen (ook veld) ongeveer conform begroting
Schade verzekering verzekeringpremie iets hoger Opbrengst kantine extra daghappen
Exploitatie kantine ongeveer conform begroting
Inkoop kantine extra daghappen
Reserveringen volgens begroting Verhuur kantine conform begroting
Afschrijvingen (ook korfbal) volgens begroting

Activiteiten voor leden HE-dag en medailles Acties door leden geen actie gehouden

Overige uitgaven betalingsverschillen Overige inkomsten rente bijna nihil



bijlage: Toelichting Begroting blz 3/3
bedragen zie resultaatrekening (blz 1/3)

UITGAVEN Begroting INKOMSTEN Begroting
2019/2020 2019/2020

Bondskosten (incl. scheids) ongeveer gelijke bondskosten Contributies jaarbijdragen gelijk blijvend aantal leden

Huur kosten meer zaaluren
Reiskosten iets minder dan vorig jaar Contributies maandbijdragen verhoging 1 euro per (spelend) lid per maand
Aankoop korfbalmateriaal idem vorig jaar

Kosten PR meer via digitale media Subsidies alleen zelfwerkzaamheid
Administratie/bestuurskosten blijft ongeveer gelijk
Vrijwilligers/trainingskosten inclusief betaalde jeugdbegeleider Sponsoring en reclame zelfde bedrag sponsoren

Energie/heffingen (ook veld) energiekosten gelijk, heffing nieuw veld
Schade verzekering verzekeringpremie iets hoger Opbrengst kantine iets minder dan vorig jaar
Exploitatie kantine kosten ongeveer gelijk houden
Inkoop kantine zelfde als vorig jaar
Reserveringen idem vorig jaar Verhuur kantine huurverhoging gehad per 1-1-2019
Afschrijvingen (ook korfbal) idem vorig jaar

Activiteiten voor leden meer eigen bijdrage bij activiteiten? Acties door leden acties…? Of bijdrage vragen…

Overige uitgaven onvoorzien Overige inkomsten onverwachte meevallers



BALANS (EN KASSTROOM) BALANS KORFBALVERENIGING DEVINCO bal. 1/3
toelichting zie bijlage (bal. 2/3)

ACTIVA 1 juli 2018 30 juni 2019 Kasstroom PASSIVA 1 juli 2018 30 juni 2019 Kasstroom

VASTE ACTIVA EIGEN VERMOGEN

Gebouwen € 197.955,22 € 197.955,22 0,00+ Eigen vermogen (EV) € 197.955,22 € 197.955,22 0,00+
Algemene reserve € 23.375,89 € 21.130,89 2.245,00-

Lichtmasten/veldaankleding € 7.281,94 € 6.425,55 856,39-
VOORZIENINGEN

Invantaris € 4.750,08 € 3.704,18 1.045,90-
*) Bestemmingsreserve € 22.200,91 € 24.029,19 1.828,28+

Korfbalmateriaal € 4.922,18 € 4.258,37 663,81- Vrienden van Devinco € 734,82 € 798,53 63,71+
Jeugdstimuleringsfonds € 1.025,40 € 1.097,55 72,15+
Fooienpot € 588,24 € 543,08 45,16-

VLOTTENDE ACTIVA

Liquide middelen € 38.632,27 € 39.470,49 838,22+ LANGLOPENDE SCHULDEN
SNS Spaarrekening € 3.825,33 € 0,16 3.825,17-

Aandelen € 0,00 € 0,00 0,00+
Voorraden € 1.311,03 € 1.621,12 310,09+

KORTLOPENDE SCHULDEN
Debiteuren € 150,48 € 0,00 150,48-

Tussenrekening subsidie € 3.750,00 € 3.100,00 650,00-
Nog te ontvangen € 6.189,87 € 5.838,81 351,06- Nog te betalen € 15.387,92 € 10.619,44 4.768,48-

TOTAAL € 265.018,40 € 259.273,90 5.744,50- TOTAAL € 265.018,40 € 259.273,90 5.744,50-

*) details Bestemmingsreserve:
Reserve interieurcommissie € 337,18 € 239,01 98,17-
Reserve groot onderhoud € 20.160,94 € 22.660,94 2.500,00+
Reserve lotto/toto/overig € 1.434,49 € 1.656,56 222,07+
Reserve vervanging shirts € 268,30 -€ 527,32 795,62-



bijlage: Toelichting Kasstroom bal. 2/3
bedragen zie balans (bal. 1/3)

besteding (toename activa) en herkomst besteding en herkomst (toename passiva)

Gebouwen geen mutaties Eigen vermogen (EV) geen mutaties
Algemene reserve trainersjassen en bank clubhuis aangeschaft

Lichtmasten/veldaankleding alleen afschrijvingen (saldo resultaatrekening verwerkt)

Invantaris alleen afschrijvingen
*) Bestemmingsreserve + groot onderhoud - JSF - shirts

Korfbalmateriaal alleen afschrijvingen Vrienden van Devinco + bijdrages 2018/2019 - bus LDODK
Jeugdstimuleringsfonds toevoeging uit reserves - teamuitjes
Fooienpot + fooien - fluitketel - blender

Liquide middelen geld op de bank
SNS Spaarrekening gebruikt voor nieuwe shirts

Voorraden iets meer voorraad Aandelen alle aandelen uitgeloot

Debiteuren alles ontvangen
Tussenrekening subsidie - oude subsidie naar shirts + nieuwe subsidie

Nog te ontvangen zie specificatie Nog te betalen zie specificatie

*) details Bestemmingsreserve:
Reserve interieurcommissie kerstversiering
Reserve groot onderhoud jaarlijkse toevoeging
Reserve lotto/toto/overig -geld voor JSF + geld verloting kaarten
Reserve vervanging shirts + geld subsidie - aanschaf nieuwe shirts



bijlage: Specificatie openstaande bedragen bal. 3/3
30 juni 2019

NOG TE ONTVANGEN NOG TE BETALEN

Nog te ontvangen bedragen € 3.447,00 Nog te betalen kosten € 4.746,10
nog kampgelden ontvangen vooral kamp en KNKV Q2

Vooruitbetaalde kosten € 2.120,81 Te betalen munten in omloop € 1.795,50
jaar premies en heffingen + veldhuur Q3 1330 munten in omloop

Nog te ontvangen contributie € 21,00 Vooruitontvangen contributie € 492,85
(bijna) alle contributie ontvangen contributies niet automatisch te innen

Uitstaande voorschotten € 250,00 Vooruitontvangen opbrengsten € 1.750,00
wisselgeld in lade en bij penningmeester vooruitontvangen sponsorbijdrages

Tussenrekening G korfbal € 419,42
bijdragen fonds gehandicaptensport

Tussenrekening kunstgrasveld € 1.415,57
na palen + voeten + hek = geld over

Nog te ontvangen € 5.838,81 Nog te betalen € 10.619,44



Verslag kascsmmissie seizoen Z01g -ZOL}

Datum controle: 24 oktober 2019

Aanwezig:
- Kascontroleccmmissie bestaande uit Ralph de Rooij en wim wagenv*ort
- Penningmeester Devinco: Gertjan den Hertog

Betreft
Controle van de financièle administratie over het verslagjaar dat toopt van l juli 2O1g tlm 3O juni ?01g, dit in
voorbereiding op de algemene ledenvergadering van ?s noyember 2019.

Verslag
De kascontrolecommissie mocht ter vcarhereiding van de controle alle benodigde bestanden en documenten
van de penningme*ster per mail ontvangen. Hierdoor hadden we de mogelijkheid om een stuk voorcsntrole te
doen en hieruit een aantalvragen voor te bereiden, he§een de controle op 24 oktober aanzienlijkgemakkelijker
en sneller maakte- De vragen die de kascontrolecommissie voorbereid had werden allen tat tevredenheid door
de pen ningmaester beantraroord.

ïjdens de kascontrole van het vorig jaar werd door de kasccntrolecommissie aanbevolen om duidelijk in de
notulen van de bestuursvergaderingen vast te leggen, welke uifgaven/investeringen z-tjn gedaan die niet via de
begroting lopen maar rechtstreeks uit de reserves worden bekostigd. §e penningmeester heeft het mandaat om
uitgaven ccnform de goedgekeurde hegroting te doen, voor niet begrote uitgaven af uisaven die de begroting
overst'tjgen dient een bestuursbesluit in de notulen te worden vassetegd. De penningmeester stuurde de
kascontrolecommissie een ka,ple van de notulen van de bestuursvergadering waarin de bovengenoemde punten
zijn genotuleerd. De kascontrolecommissie miste in dit overzicht het opheffen van de tussenrekening subsidies
voor een bedrag van € 3750,04, ten gunste van de reserye vervanging shirts en de uisave ten laste van de
algemene re§erye van € 2983,0o voor coachjassen en een bank in de kantine. Deze uitgaven zullen in een volgend
bestuursvergadaring alsnog worden genotuleerd. De niet geboekte mutatie van de post munten in omloop voor
een bedrag van € 175,50 wordt venuerkt in het komende boekjaar.

ondanks dat we mqgen spreken van een financieel gezonde vereniging sprak de kascontralecommissie haar
zorgen uit over de financiële situatie vaor de toekomst. Het positieve resultaat bedraagt in dit boekjaar € 406.34
en is aanzienlijk lagerdan in hetvorig boekjaar, toen het resultaat€i147g.14 bedroeg- we zien bij een lichtdalend
ledenaantal de kosten van zaalhuur en energielasten fors stijgen. Aan de inkomsten kant hehhen we tE maken
met minder opbrengst van sponsoring en reclame. ook de opbrengst uit de kantine laat een dalend heeld zien,
terwijl ook het winstpercentage lager is en ernstig cnder druk staat. De kascontrolecommissie adviseert het
bestuur om met ingang van 1 januari 2o2o zowel de contributie als de consumptieprijzen te verhogen om
zodoende een blijvend positieve exploitatie voor de toekomst te waarborgen.

De kascontrolecommissie uerzoekt de algemene ledenvergadering om het bestuur dec*arge te verlenen.

Tot slot complimenteert de kascommissie de pennirgmeester met de goed verzorgde
hem voor het vele werk.

Namens de kascontrolecommissie:

Ralph de Rooij Wim Wagenvoort
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