
Algemene Ledenvergadering van H.C. Winsum  
30 oktober 2012 
 

 Aanwezig: Arnold Bisschop Frits Pleiter 

  Anna Frouke Bruining Loes Ullers 

  Bart Fledderus Henk van der Weide 

  Jan Willem Hamming Hans Bruining (penningmeester) 

  Celine Koch Peter Flach (voorzitter) 

  Chris de Meer Jan van der Moer (bestuurslid) 

  Wim Möhlmann Jannet Wielinga (bestuurlid) 

  Yvonne van 't Oever Rob Vos (secretaris en notulist) 

 

1. Opening. 
Voorzitter Peter Flach opent de vergadering. De volgende personen hebben zich afwezig 
gemeld: Ypie de Boer (lid), Lynette Vos (lid), Wanda Zijlstra (lid / bestuurslid), Jacqueline 
Arnoldus (ouder), Wim Bulthuis (ouder), Mariska de Peuter (ouder), Kim Poppen (ouder) en 
Wilma Winkel (ouder). 

2. Notulen ALV 30 oktober 2011. 
Tekstueel geen opmerkingen.  
De notulen worden ongewijzigd vastgesteld. 

3. Mededelingen en ingekomen stukken. 
Er zijn geen mededelingen of ingekomen stukken. 

4. Jaarverslag van het seizoen 2011-2012. 
Het jaarverslag wordt door secretaris Rob Vos voorgelezen.  
Het verslag wordt ongewijzigd op de website geplaatst. 

5. Financieel verslag 2011-2012. 
Penningmeester Hans Bruining geeft een toelichting. Enkele opvallende punten: 

o We hebben financieel een goed seizoen gedraaid, met een positief resultaat van 
ruim € 4.100, vooral door sponsorinkomsten (met name van hoofdsponsor RABO-
bank). 

o Door de ledengroei zijn er meer contributieinkomsten. 
o Meer leden betekent meer trainingsuren; vandaar de hogere post 'vergoedingen'. 
o Voor de nieuwe shirts verwachten we geen nota meer vanwege faillissement van de 

leverancier. Dat betekent een meevaller van ruim € 2.500. Deze kosten zijn 
afgeboekt. 

o Er is een positieve marge bij de kantine-inkopen van ruim € 400. 

Er komt straks een ander kostenplaatje wanneer het nieuwe clubhuis wordt betrokken.  
Op de vraag of bijvoorbeeld de energiekosten dan niet zullen stijgen, wordt geantwoord dat 
dat nog niet bekend is, maar waarbij wel bedacht moet worden dat we de kosten dan delen 
met DWA.  
De vraag naar de omvang van het bedrag waarover rente is ontvangen, wordt beantwoord 
met circa € 25.000. 



6. Verslag kascommissie. 
De kascommissie, bestaande uit Chris de Meer en Henk van der Weide, heeft geen onrecht-
matigheden gevonden.  
De vergadering verleent het bestuur décharge. 

7. Benoeming nieuwe kascommissie. 
Celine Koch en Jan Willem Hamming stellen zich beschikbaar en worden benoemd. 

8. Vaststelling begroting 2012-2013. 
De penningmeester licht een en ander toe: 

o De kosten clubhuis zijn gebaseerd op de huidige accommodatie. 
o De contributie voor seniorleden wordt ten opzichte van het vorige seizoen verlaagd 

met € 15 (vergoeding shirts) en vastgesteld op € 150. 
o De contributie voor de juniorleden blijft ongewijzigd. 

Op voorstel van de vergadering zal het bestuur zich inzetten voor extra sponsor- c.q. 
advertentieinkomsten (reclameborden etcetera).  
De begroting wordt door de vergadering vastgesteld. 

 Ingelast agendapunt: benoeming Frits Pleiter tot erelid 
Frits Pleiter, lid sinds 1 september 1981 van onze club, wordt benoemd tot erelid.  
De voorzitter licht toe: Frits is jarenlang speler geweest in het veteranenteam, tot hij om 
gezondheidsredenen moest stoppen. Daarnaast is hij een verdienstelijk scheidsrechter op 
wie je altijd een beroep kunt doen. Als webmaster is Frits voor de club van onschatbare 
waarde, uiterst accuraat, zeer creatief en pro-actief meedenkend. Kortom: een geweldige 
steun voor bestuur en club.  
  

 

 
 
 
 
In de vergadering wordt een korte pauze ingelast om Frits 
te feliciteren en een stukje 'Frits-taart' te eten. 

9. Update nieuwbouw clubhuis 
Voorzitter en penningmeester lichten een en ander toe. 

o Na 4 jaar moeizame voorbereiding is het dan eindelijk zo ver: groen licht voor het 
nieuwe clubhuis dat we gaan delen met korfbalclub DWA. 

o De bouw is inmiddels gestart en de accommodatie zal volgens verwachting na de 
winterstop worden opgeleverd. 

o Het was een tijdrovende klus, maar het resultaat mag er zijn, met dank aan de 
gemeente Winsum c.q. de verantwoordelijke wethouder. 

o Het wordt een onderhoudsarm gebouw. 

Er is een gezamenlijke inrichtingscommissie geformeerd, met 4 leden van onze club (Marga 
Bolderman, Kim Poppen, Wilma Winkel en Rob Vos). Er is een bedrag beschikbaar van ruim 
€ 21.000. De commissie werkt in opdracht van het bestuur van de stichting (die verantwoor-
delijk is voor exploitatie en onderhoud), die daarvoor een aantal uitgangspunten heeft 
geformuleerd. In dit bestuur zijn onze voorzitter en penningmeester vertegenwoordigd. Onze 
vertegenwoordiging in de commissie komt deze week bij elkaar om onze wensen en ideeën 



te formuleren.  
Kleedkamers en vloer van de kantine zullen door de aannemer worden betegeld. De zelf-
werkzaamheid zal voornamelijk bestaan uit het verven van wanden van de kantine.  
Beantwoording van vragen uit de vergadering: 

o Wij hoeven niet onze huidige accommodatie (laten) slopen. Dat doet de gemeente. 
o Wij zullen de gemeente vragen om een hoger en breder net / hekwerk achter het 

doel aan de noordzijde om ruitschade te voorkomen. 
o Beveiliging is een aandachtspunt; daarvoor zit er wel een postje in de begroting. 
o Als er geld overblijft dan vloeit dat terug naar de gemeente, maar dat is niet waar-

schijnlijk 
10. Rondvraag. 

o Op de vraag of er overlappingen zullen zijn met de trainingstijden van DWA, wordt 
geantwoord dat dit niet het geval zal zijn. DWA traint op andere dagen, incidenteel 
op de woensdag en de vrijdag. Bij de wedstrijden op zaterdag (speeldag DWA) 
ontstaat er waarschijnlijk wel krapte; DWA zal dan - als onze wedstrijden thuis 
worden gespeeld - gebruik willen maken van de randuren. 

o Frits Pleiter vraagt aandacht voor het aanleveren van kopij, zoals wedstrijdverslagen, 
voor de digitale krantjes. Dat gebeurt nu minimaal.  
Aandachtspunt voor het bestuur. 

o Hoewel het pad tussen veld en clubhuis erg modderig is en eigenlijk met nieuwe 
schelpen zou moeten worden bestrooid, wordt besloten om een dergelijk verzoek 
niet aan de gemeente te doen. Dit omdat we hier niet lang meer zitten, we de 
gemeente niet willen overvragen en er in dit verband urgentere zaken zijn zoals 
vergroting van het net / hekwerk achter het doel (zie ook onder punt 9 van dit 
verslag), waarvoor we een beroep op de gemeente willen doen. 

11. Sluiting. 
Niets meer aan de orde zijnde sluit de voorzitter de vergadering, met dank aan de aanwezi-
gen voor hun aandacht en inbreng. 

 

Rob Vos, secretaris en notulist 


