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KORFBALVERENIGING TRIADE  
 
 
Datum   :  16 september 2022 
Agendapunt   :  4 -Verslag van het bestuur 
 

 
Inleiding 
Middels dit verslag wil het bestuur verantwoording afleggen aan de leden over het gevoerde beleid en 
de gebeurtenissen in het seizoen 2021-2022. Een seizoen dat  voor een groot gedeelte nog steeds 
werd overschaduwd door de wereldwijde pandemie. 
 
Samenstelling bestuur 
Op de ledenvergadering van 23 september 2021 zijn Roelant Kant (voorzitter), Kristy van Driel 
(algemeen bestuurslid) Peter Vroon (penningmeester), Erik Versluis (algemeen bestuurslid) en Jesper 
Kreuning (algemeen bestuurslid). 
 
De samenstelling van het bestuur in het seizoen 2021-2022 luidt: Roelant Kant (voorzitter), Kristy van 
Driel (algemeen bestuurslid) Peter Vroon (penningmeester), Erik Versluis (algemeen bestuurslid) en 
Jesper Kreuning (algemeen bestuurslid).  
 
Op grond van artikel 14 van de statuten dient het bestuur te bestaan uit tenminste vijf meerderjarige 
personen. Aan deze eis wordt voldaan. 
 
Er bestaat een rooster van aftreden van de bestuursleden. Doel hiervan is te voorkomen dat, 
bijzondere omstandigheden daargelaten, de voorzitter, penningmeester en de secretaris gelijktijdig 
zullen aftreden. Dit ter bewaking van de continuïteit van het bestuur. 
 
Bestuur 
Het bestuur is in het seizoen 2021-2022 regulier tien (10) keer in vergadering bijeen geweest.  
 
Ledenontwikkeling 
Het aantal leden is in het seizoen 2021-2022 gedaald van 131 leden per 30 juni 2021 naar 134 leden 
per 30 juni 2022, derhalve een afname van per saldo met 3 leden (19 nieuwe inschrijvingen en 16 
opzeggingen).  
 
Opbouw ledenbestand op basis van leeftijdscategorie (peildatum 1 januari 2021 en 1 januari 
2020): 

  30-06-2022    30-06-2021    Verschil   

  Aantal %  Aantal %  Aantal % 

Kangoeroes/welpen  6 4,6  7 5,3  
 

-1  
Pupillen  21 16,4  18 13,7  3  
Aspiranten  26 20,3  28 21,4  -2  
Junioren  13 10,2  13 9,9  0  
Leden t/m 18 jaar  66 51,5  66 50,3  0  
Senioren  39 30,5  41 31,3  -2  
Recrestars  2 1,6  0 0,0  2  

Trainend lid / plus  10 7,8  12 9,2  -2  
Overige leden  11 8,6  12 9,2  -1  

Totaal  128 100,0  131 100,0  -3 -/- 2,3 
 
 
De ledenbarometer (peildatum 1 september 2022 staat op 131. 
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Procentuele verdeling aantal leden: 
 
Procentuele verdeling aantal leden: 
 
Peildatum 30 juni 2022:    Peildatum 30 juni 2021: 
 

 
 
            

 
Het ledental heeft zich vanaf het seizoen 2012-2013 t/m 2021-2022 (= 10 jaar) als volgt ontwikkeld: 
 
Seizoen  Saldo 

begin 
 Nieuwe 

inschrij- 
vingen 

 Opzeg- 
gingen 

 Saldo 
eind 

Saldo 
mutatie 
aantal 
leden 

2021-2022  131  19  22  128 -/-     3 
2020-2021  134  22  25  131 -/-     3 
2019-2020  145  16  27  134 -/-   11 
2018-2019  144  9  8  145 +/+    1 
2017-2018  147  17  20  144 -/-     3 
2016-2017  145  18  16  147 +/+    2 
2015-2016  130  30  15  145 +/+  15 
2014-2015  120  22  12  130 +/+  10 
2013-2014  105  22  7  120 +/+  15 
2012-2013  91  18  4  105 +/+  14 
 
 
Grafiek: ledenverloop seizoen 2012-2013 t/m 2021-2022 
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Wedstrijdteams 
In het seizoen 2021-2022 hebben we op het veld en in de zaal deelgenomen in de verschillende 
competities. 
 
 Veld najaar: 9 teams  2 seniorenteams in wedstrijdkorfbal en 7 teams in breedtekorfbal (2x 

senioren en 5x jeugd). 
 Zaal: 9 teams  2 seniorenteams in wedstrijdkorfbal en 7 teams in breedtekorfbal (1x senioren en 

6x jeugd). 
 Veld voorjaar: 10 teams  2 seniorenteams in wedstrijdkorfbal en 8 teams in breedtekorfbal (2x 

senioren en 6x jeugd). 
 
Ten gevolge van de coronacrisis is de zaalcompetitie op december 2021 stilgelegd en eerst in februari 
2022 hervat. 
 
Voor wat betreft de najaarscompetitie veld 2021 hebben wel weer een aantal teams kunnen huldigen, 
te weten: senioren 2 en de jeugdteams A1 – C1 – D1.  
 
Triade senioren 1 speelde op het veld en in de zaal in de 3e klasse.  
 
Trainings- en wedstrijdaccommodaties 
In het seizoen 2021-2022 is tijdens de zaalcompetitie voor de trainingen gebruik gemaakt van  
sporthal De Reiger te Groot-Ammers en sportzaal Poortzicht te Nieuwpoort. De wedstrijden werden 
gehouden in sporthal De Reiger. Om de kosten voor trainingen in de zaalaccommodaties beheersbaar 
te houden, wordt waar mogelijk  geprobeerd de teams gezamenlijk te laten trainen.  
 
Opleidingen 
In het seizoen 2021-2022 hebben we helaas geen mensen kunnen opleiden.  
 
Vanuit de vereniging wordt het deelnemen aan opleidingen voor trainers en arbitrage gefaciliteerd.  
We zijn daarbij afhankelijk van de belangstelling en motivatie van onze leden. 
 
Trainers 
In het seizoen 2021-2022 was de heer Peter Kooij als trainer/coach van Triade 1 aan de vereniging 
verbonden. De heer Jorian Venmans was trainer/coach van Triade 2.  Beiden verrichten hun 
werkzaamheden op basis van de fiscaal toegestane vrijwilligers-vergoeding. Het contract van Peter 
Kooij is verlengd en Jorian Venmans is een jeugdteam gaan trainen en wordt vervangen door Jesper 
Kreuning. 
 
De overige teams en dan met name de jeugdteams worden op vrijwillige basis getraind door eigen 
leden. 
 
Arbitrage 
In 2018 hebben we van het KNKV het certificaat arbitrage proof ontvangen. Daar arbitrage meer dan 
ooit is verankerd in ons beleid staat dit onderwerp specifiek op geagendeerd bij punt 16 van de 
agenda van deze vergadering. 
 
Door het grote aantal teams dat deelneemt aan de competitie hebben we ook de verplichting om voor 
de nodige arbitrage te zorgen. In het breedte korfbal eigen scheidsrechters en in het wedstrijdkorfbal 
KNKV-scheidsrechters. Deze verplichting drukt zwaar op onze vereniging en de leden die wedstrijden 
kunnen/mogen/willen fluiten. Geen scheidsrechter is ook geen wedstrijd.  
 
Daarnaast drukken de verplichtingen in het wedstrijdkorfbal extra zwaar. Als we niet ons aantal 
toegewezen wedstrijdstrijden fluiten of beoordelen wordt de vereniging geconfronteerd met een 
financiële sanctie. Daarnaast wordt een sanctie door middel van puntenaftrek voor het tweede team 
niet uitgesloten.  
 
Onze dank gaat uit naar al diegenen die bereid zijn om naast het beoefenen van hun geliefde sport 
ook nog wedstrijden fluiten. 
 
Jubilarissen 
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In het seizoen 2021-2022 was Conner Ritmeester 25 jaar (24-02-2022) lid van onze vereniging. 
 
Verkoopacties   
In november 2021 is een speculaasverkoopactie georganiseerd. De speculaasverkoopactie zal 
wederom in november 2022 worden georganiseerd. We willen hier extra aandacht voor vragen, 
gezien de vooruitzichten van de financiële situatie van Triade. 
 
Tijdens het jaarlijkse mixtoernooi als afsluiting van het korfbalseizoen is er geen doorgang geweest 
van de grote loterij en was er een zeer geringe opkomst, waardoor er geen inkomsten uit de loterij zijn 
en de inkomsten die dag van de bar tegenvielen. 
 
Digitale nieuwsbrief 
De (digitale) nieuwsbrief, is voor iedereen beschikbaar. De link naar deze nieuwsbrief wordt gedeeld 
in de algemene KV Triade Whatsapp-groep. Daarnaast kun je jezelf inschrijven voor deze nieuwsbrief 
en wordt deze gedeeld op de Facebookpagina van KV Triade. 
 
Sponsors en adverteerders 
De vereniging mag zich verheugen op een groot aantal sponsors via reclameborden langs het veld en 
in de zaal en adverteerders via een banner op de website. Daarnaast hebben we ook nog 
shirtsponsors: Selectie Triade 1 en 2: Hoogwerker Centrum.nl. uit Groot-Ammers en voor twee 
jeugdteam: Het Arsenaal te Nieuwpoort, TerzijdeTerzake.nl. 
 
Helaas moeten we wel constateren dat het aantal sponsoren met een bord langs het veld en/of een 
banner op de website terugloopt. Opzeggingen van sponsoren kunnen we op dit moment moeilijk 
compenseren met nieuwe sponsoren. Heb je potentiële sponsoren op het oog, meld dit dan bij de 
sponsorcommissie. 
  
Alle sponsors en adverteerders worden hartelijk bedankt voor hun onmisbare (financiële) 
ondersteuning.  
 
Vriendenloterij / sponsorkliks 
 
Vriendenloterij 
In mei 2019 is een samenwerkingsovereenkomst afgesloten met de Vriendenloterij. Per meespelend 
lot komt thans 40% van de opbrengst toe aan de vereniging. De opbrengst in het seizoen 2020-2021 
bedraagt € 1.301. Helaas moeten we constateren dat het aantal deelnemers terugloopt en daarmee 
ook de inkomsten voor onze vereniging. In het seizoen 2021-2022 mochten we ook nog een 
samenwerkingsbijdrage ontvangen van € 750. 
 
Sponsorkliks 
De vereniging staat ook bij “Sponsorkliks” geregistreerd. Veel webwinkels, bijvoorbeeld Bol.com 
hebben een samenwerking met deze organisatie. Het werkt heel simpel en het kost je niets extra’s. 
 
Webwinkels betalen een commissie voor elke bestelling die via SponsorKliks.com gedaan wordt. 75% 
van deze commissie stort Sponsorkliks op de bankrekening van onze vereniging, Of je nu rechtstreeks 
naar bijvoorbeeld Bol.com gaat of je gaat via SponsorKliks.com naar de site van Bol.com, je betaalt 
hetzelfde. Alleen in het laatste geval keert Bol.com ons een commissie uit en profiteren wij als Triade 
hier direct van! 
 
In het seizoen 2021-2021 bedroeg de opbrengst voor onze vereniging € 120.  
Geïnteresseerd: ga naar www.sponsorkliks.nl en kies voor KV Triade.  
 
Promotie korfbalsport / Korfbalvereniging Triade 
Ook in het afgelopen seizoen hebben we weer getracht de korfbalsport dichter bij de mensen te 
brengen. Dit jaar zijn de volgende korfbal gerelateerde activiteiten georganiseerd: het 
schoolkorfbaltoernooi, het schutterstoernooi.  en  het mixtoernooi. 
 
Naast deze activiteiten organiseren we, voor zover niet beperkt door de corona, activiteiten zoals: 
feestavonden, Sint Nicolaas, kaartavonden (september t/m mei; 1x per maand), pub-quiz en 
tentenkamp (pinksterweekend). 
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Buitenaccommodatie 
Na de verhuizing in augustus 2013 naar de huidige locatie is ons vereniging aanzienlijk gegroeid. 
Daarnaast zijn door het KNKV nieuwe richtlijnen opgesteld met betrekking tot de veldafmetingen (40 x 
20 meter voor achttallen en 24x12 meter voor 4korfball-teams). Hoewel hiervoor een overgangstermijn 
geldt, dienen alle verenigingen uiterlijk 30 juni 2026 te voldoen aan de nieuwe veldafmetingen. 
 
De in het seizoen 2016-2017 ingestelde werkgroep, bestaande uit: Diana Kant – Resat Stolk – Bert 
van Barneveld – Folkert van Marel, heeft ook in het afgelopen seizoen weer diverse malen overlegd 
met de gemeente om te bezien hoe de aanpassing van de veldafmetingen, rekening houdend met de 
omvang van de vereniging, het beste gestalte kan worden gegeven. Op dit moment is nog niet aan te 
geven in welke richting de oplossing zich zal ontwikkelen. 
 
Vrijwilligersbeleid  
Afgelopen jaren hebben we veel tijd gestoken in het vrijwilligersbeleid. Gelukkig groeit de club en 
wordt de club steeds professioneler. Dit komt mede door de vrijwilligers, wij zijn alle vrijwilligers dan 
ook dankbaar voor hun bijdrage. Helaas hebben wij ook gezien dat er veel taken binnen de club bij 
zijn gekomen, dit komt onder andere door nieuwe eisen/wetgeving, anderzijds door de groei van de 
club. Sinds twee seizoenen hebben we daarom moeten besluiten om iedereen verplicht drie taken te 
laten doen op jaarbasis. Hiermee kunnen we alle taken prima voorzien van vrijwilligers. Dit doen wij 
door alle taken te vermelden op vrijwilligerstekort.nl. Iedereen kan zich hiervoor aanmelden en zich op 
een taak inschrijven. Dit zijn taken als barmedewerker, keukenmedewerker, scheidsrechter, 
zaalwacht, groenvoorziening en alle andere taken die gedaan moeten worden voor de club.  
 
Helaas hebben we nog geen ‘fatsoenlijke’ seizoenen gekend met dit systeem, door onder andere het 
coronavirus. Wij hopen, dat zodra we weer kunnen korfballen iedereen zich weer kan en wil inzetten 
voor de club. Alleen samen kunnen we ervoor zorgen dat met een paar uur per jaar vrijwilligerswerk 
iedereen een veilige, sportieve en gezellige club heeft. 
 
Tot slot 
Vanaf deze plaats wil ik jullie bedanken voor het vertrouwen dat het bestuur het afgelopen seizoen  
jaar heeft mogen ervaren.   
 
 
Namens het bestuur, 
 
 
Roelant Kant, voorzitter  


