Algemene Ledenvergadering van H.C. Winsum
02 oktober 2006

Aanwezig:

Trix Fledderus-Knottnerus
Bart Fledderus
Wanda Zijlstra-Beijen
Janet Wielinga
Gerrit van der Noord
Jan Buitenhuis
Mariet Struik
Fria Boom

Wim Möhlmann
Jan van der Moer
Klaas Hoogenkamp
Carel Ongering
Peter Flach
Kees Guikema
Frits Pleiter

Met kennisgeving afwezig: Arnold Bisschop, Frits Pleiter, Marieanne Schuurman, Moniek Tolsma,
Marije Essink, Henk van der Weide.

1. Opening
De voorzitter opent de vergadering.
2. Notulen algemene ledenvergadering van 25 september 2005
De notulen worden vastgesteld onder dankzegging aan de secretaris.
Naar aanleiding van de notulen:
a. Een brancard is nog niet aangeschaft; hierop zal actie ondernomen worden.
b. Keepersspullen zijn voor zover nodig aangeschaft.
3. Ingekomen en uitgegane stukken
Liggen ter inzage.
4. Mededelingen.
a. Stand van zaken kunstgras.
Jan van der Moer doet verslag. Op 14 augustus is begonnen met afgraven,
ondertussen ligt de laatste laag erop en moet nu de toplaag geplaatst worden. Daar
moet het eerst droog weer voor zijn. Helaas is enige vertraging opgetreden in
verband met het vergeten de vergunning voor de verlichting aan te vragen. De
bezwaarprocedure hiervoor loopt tot 8 november. Het hekwerk wordt na de toplaag
geplaatst. De aanleg en exploitatie van het veld wordt door de gemeente gedaan.
Exploitatie door de Stichting Kunstgrasveld Winsum is daarmee van de baan.
Afspraken over huur, onderhoud e.d. moeten nog worden gemaakt. Verwacht wordt
dat de festiviteiten voor de opening in het voorjaar zullen plaatsvinden, mogelijk
gecombineerd met de viering van 950 jaar Winsum.
Klaas Hogenkamp merkt op dat het wellicht mogelijk is de lichtmasten alvast te
bestellen op basis van een voorlopige ontheffing. Jan zegt dat de gemeente zich
absoluut aan de procedures wil houden. Levertijd op de masten schijnt mee te
vallen. Wel blijven we de gemeente onder druk zetten om alert te blijven.
Als alles goed gaat kunnen er wellicht begin november al wedstrijden op het KGV
worden gespeeld. Gevraagd wordt wat de huur gaat bedragen. Daarover hebben we
van de gemeente nog geen uitsluitsel. In elk geval hebben we in de begroting geen
rekening gehouden met een sterke huurverhoging.
Bart vraagt hoe het met de kleedkamers en kantine staat. Jan merkt op dat de
gemeente er alle belang bij heeft om die zo snel mogelijk te plaatsen, omdat anders
DWA niet over gaat.
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b. Jan van der Moer wordt benoemd tot erelid.
Na enig ceremonieel en de overhandiging van de daarbij behorende behangselen last
de voorzitter een korte pauze in voor het nuttigen van feestgebak, versierd met een
eetbare foto van ons kersverse erelid.
Jaarverslag seizoen 2005-2006
De plaatsvervangend secretaris leest het jaarverslag voor. Naar aanleiding hiervan wordt
gevraagd of de Stichting Kunstgrasveld al is opgeheven. Dat is nog niet het geval. Het
jaarverslag wordt onder dankzegging vastgesteld.
Financieel verslag penningmeester 2005-2006
De penningmeester licht het financieel jaarverslag toe. Het financieel jaarverslag wordt
vastgesteld.
Verslag kascommissie
De kascommissie, bestaande uit Albert Koers en Bart Fledderus (als vervanger van Eki
Steenhuizen), heeft de kas gecontroleerd en goed bevonden. De vergadering verleent het
bestuur décharge.
Benoeming nieuwe kascommissie
Bart Fledderus en Eki Steenhuizen stelllen zich beschikbaar voor de nieuwe kascommissie.
Bestuursverkiezing
Volgens het rooster van aftreden treden wedstrijd-, zaalhockey- en
scheidsrechtercommissaris af. Zij stellen zich herkiesbaar. Het bestuur stelt voor de volgende
personen als bestuurslid te benoemen:
funktie
voorzitter
secretaris
penningmeester
wedstrijdsecretaris
zaalhockeycommissaris
jeugdcommissaris
scheidsrechtercommissaris
materiaalcommissaris

kandidaat
Peter Flach
Marieanne Schuurman
Gerrit van der Noord
Wanda Zijlstra
Wanda Zijlstra
Wanda Zijlstra
Jan van der Moer
Jannet Wielinga

10. Het bestuur stelt voor verder de volgende commissarissen te benoemen:
funktie
minicommissaris
veldcommissaris
sponsorcommissaris
toernooicommissaris
kantinebeheer
redactie

kandidaat
vacant
Klaas Hoogenkamp
Cees Guikema
Jan van der Moer
Wanda Zijlstra
Jan van der Moer

11. Aldus wordt besloten.
12. Vaststellen contributie en begroting 2006-2007
Besloten wordt de contributie met € 5,- te verhogen. De begroting wordt aangenomen.
13. Beleidsplan 2006-2010
Jan van der Moer heeft een concept-beleidspan gemaakt en licht dit toe.
14. Rondvraag

o
o
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Trix vraagt zich af of wij EHBO-ers moeten hebben. Geen idee, dat wordt uitgezocht.
Bart vraagt zich af hoe het zit met de mondbeschermers. Is het dragen ervan
verplicht in verband met de verzekering? De jeugd kan zich bij hem melden voor het
aanmeten van een mondbeschermer. We besluiten dat de coaches erop moeten
toezien dat de mondbeschermers gedragen worden. Of het verplicht is voor de
verzekering wordt uitgezocht.
Peter vraagt zich af of het zinvol is een AED (defibrilator) te hebben. We kijken wat
andere clubs ermee doen.

15. Sluiting
Niets meer aan de orde zijnde, sluit de voorzitter de vergadering.

J.E. Wielinga
Winsum, oktober 2006

