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KORFBALVERENIGING TRIADE  
 
 
Datum   :     2021 
Agendapunt   :  3 – Notulen algemene ledenvergadering 23 september 2021 
Aanwezig  :   
 
 
 
1.Opening 
Opening om 19.30 uur. Op dit moment waren er 20 leden aanwezig. Dit waren er te weinig. 
Vergadering begonnen om 19.45 uur. Op dit moment zijn er 23 leden aanwezig. 
  
2. Mededelingen 
Een aantal afmedelingen zijn binnen gekomen. Familie Stolk, Kirsten Ritmeester- Zaal, 
Gertjan- Erik Versluis. 
  
3. Notulen algemene ledenvergadering 3 december 2020 
Geen op of aanmerkingen 
  
4. Verslag van het bestuur. 

- Opnieuw verkiezen bestuursleden. Aftreden van de voorzitter en penningmeester 
zijn tegelijk. Dit is niet bedoeling. Met de volgende bestuursvergadering word 
besloten hoe dit op te lossen. 
 Geke, Hoe zit het nu met het ledenaantal? Veel senioren zijn gestopt, maar hier is 

veel jeugd voor terug gekomen. Wat niet altijd gunstig is. Contribtutie van 
jeugdspelers ligt lager dan van senioren. Ook maken jeugdleden (bijna) geen 
gebruik van de bar. Wat weer zorgt voor minder inkomsten op dit gebied. 

- Het aantal spelers sinds 2019 is flink verminderd. Deze dalende lijn willen we als 
vereniging doorbreken. 

- Opleiden is altijd mogelijk. 
- Wisseling van trainer van Triade 1 Sven Kamphuis/ Peter Kooij. Wim is aangesloten bij 

Triade 2. 
- Pascal is niet opgeleid voor bondsscheidsrechters. IVM corona en nu verhuizen naar 

Amsterdam gaat dit niet meer door. 
- Jolanda is langer lid dan volgens onze administratie. 
- Digitale nieuwsbrief. Komt 1x in de week uit in de weken dat er op zaterdag 

wedstrijden zijn. 
- Sponsorborden lopen terug op dit moment. Er komen geen nieuwe sponsoren bij. 
 Jesper, komen er geen nieuwe sponsoren bij omdat we ze nu niet zelf 

benaderen? Klopt, helaas is hier door Diana en Ard geen tijd voor gevonden om 
dit verder uit te breiden. In combinatie met corona is dit niet gelukt. 

- Vriendenloterij. €750,- extra niet gekregen omdat er met te weinig mensen gebeld is. 
De regel is. Minimaal 7 bellers anders krijgt de vereniging geen €750,-. 
 Marijke, zomervakantie is niet zo’n geschikte periode? De vriendenloterij stelt de 

eis welke datum er gebeld moet gaan worden.  



 

Pagina - 2 - van 6 
 

- Sponsorkliks, Bestel dingen via internet voor KV Triade een percentage is voor de 
vereniging. 
 Geke, er was hier toch een programma voor waarbij het automatisch word 

geregeld? Link staat op de site, werkt niet altijd even goed. Misschien een keer 
link delen in de nieuwsbrief? Matthijs van Renswoude weet ook hoe dit werkt hij 
kan hiervoor ook benaderd worden. 

- Complimenten aan de vrijwilligers. 
  
5. Verslag van de jeugdcommissie/activiteitencommissie. 
- Priscilla is gestopt. Amy neemt haar plek over. 
- Kampcommissie is in het leven geroepen. 
 Marian Krupski, Moet het kamp op een andere locatie? Dit ivm kosten? Er is voor een 
locatie gekozen waar een kamphuis is om verschillende redenen. Weer en locatie etc. 
Marian vraagt zich af of het niet anders kan? Ze gaan kijken naar andere opties. Maar voor 
aanstaand jaar is het al geboekt. 
 
-AC 
- Yvon en Lisette zijn gestopt. 
- Noa, Emma, Celina zijn nieuwe leden.  
 Jesper, gaat de TAT ook activiteiten organiseren die eventueel nieuwe leden kunnen 
opleveren? Ja, denk aan o.a. het schoolkorfbal. 
 
6. Verslag van de redactie nieuwsbrief/websitebeheer. 
Jorien de Zeeuw maakt de nieuwsbrief. Wedstrijdverslagen gaan via de nieuwsbrief en niet 
meer op de site.  
 
Nieuwsbrief word verzonden in de weken dat er wedstrijden zijn. 
Verslagen of leuke dingen kunnen verstuurd worden naar het bestuur. 
Iedere donderdag word de nieuwsbrief verstuurd. 

 Wout Stuij, staat in de nieuwsbrief tot wanneer je dingen kan inleveren? Nee, dit 
gaat wel gebeuren. 

 
Aanmelden en afmelden voor de nieuwsbrief kunnen de leden zelf doen.  
 
7. Verslag van het wedstrijdsecretariaat. 
 Marian Kraaijkamp, waar moet ik nu afmelden? Door een typfout in het verslag is dit niet 
duidelijk. 
Afmelden F t/m B bij Amy. 
Afmelden A en senioren bij Kristy. 
 
8. Verslag van de technische commissie. 
 Wie word ons nieuwe aanspreekpunt in het bestuur? Nu Brendan Ritmeester stopt in het 
bestuur. De eerst volgende bestuursvergadering worden de aanspreekpunten besproken. 
Deze worden gecommuniceerd naar de commissies. 
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 Jesper, Wat heeft het bestuur gedaan met het late afmelden?, Het formulier is 
aangepast. We gaan in februari/ maart een algemene mail versturen met een 
herrinering. 

 Iet van Driel, Dan heb je je geld wel binnen maar je leden ben je kwijt. Klopt, 
maar dit voorkomt wel veel werk achteraf.  

 
  
9. Verslag van de BOM (Bar, Onderhoud, Materialen). 
Als er bardiensten en keukendiensten leeg blijven, dus niet ingevuld zijn. Zal de kantine of 
keuken helaas dicht blijven. 
 Marian Kraaijkamp, moeten de ouders dan niet meer benaderd worden? Aan de ene kant 
is het de moeite waard om mensen te benaderen voor een bardienst. Aan de andere kant 
zijn we ook niet van plan om daar nog extra tijd in te steken. Het benaderen van de ouders 
kost weer erg veel tijd. Tijd die er eigenlijk niet is bij de vrijwilliger die dit op zich zou moeten 
nemen. 

 Menno den Hartog, Is het geen optie om teams gewoon in te delen op een 
bepaalde dienst? Dit indelen gaat weer extra tijd kosten voor degene die normaal 
alles al doen. En als er een team niets regelt dan is er gewoon niemand. Dan zal 
altijd degene van de BOM weer benadert worden. En dat willen we juist niet 
,omdat die het al druk hebben. 

 Marian Krupski, Is het niet te onduidelijk voor de ouders? Ouders kunnen altijd 
iemand benaderen om vragen te beantwoorden of om eventueel een keer mee 
te lopen. 

 Jesper Kreuning, kunnen we niet gewoon namen van mensen invullen. Als 
diegene dan niet komt opdagen. Komt het weer op het bordje bij de BOM. 

 Menno den Hartog, Moet iedereen die achter de bar staat een diploma hebben? 
Je moet een diploma hebben voor alcohol schenken. Voor 12.00 uur is het 
diploma niet nodig, dan word er nog geen alcohol geschonken. 

 Peter Vroon, Een ouderavond organiseren per team om dingen duidelijk te 
maken? Goed idee maar wie gaat dit oppakken? 

 
10. Verslag van de sponsorcommissie/kledingcommissie. 
- Actie van de COOP vervalt aangezien de COOP veranderd is de PLUS. 
- Appels voor het schoolkorfbal via PEK. 
- Vacature voor de sponsorcommissie. Meer informatie via Diana. 
 Amy van Driel, is Ard dan gestopt? Nee die blijft. Alleen Diana wil wat meer naar de 
achtergrond. 
 

- Is je tas kapot dan word deze vervangen. Is het je eigen schuld dat er iets mis is met 
je tas. Dan zijn de kosten voor jezelf. 

- Agnetha stopt, Marloes de Zeeuw en Noa Schuurman gaan haar vervangen. 
 Menno den Hartog, hoe is het met de kleding van de trainers? Dit gaat eind 

september binnen komen.  
 Marian Krupski, De F moet nog tassen krijgen. Marian geeft dit door aan Marloes/ 

Noa. 
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11. Financieel verslag 2019-2020 van de penningmeester / Begroting seizoen 2020-
2021/Vaststelling contributie- en donatietarieven 
- Verschuiving van leden is wel zorgelijk. Senioren stoppen maar er komen jeugdspelers bij. 
Jeugdspelers betalen minder contributie dan senioren. 
- Rabo clubsuportactie. 4 oktober starten met stemmen.  
- SBO heeft wedstrijdkorven gesponsord. 
- Begroting van de bar is hoger ingezet. In de hoop dat we volop gebruik kunnen maken van 
de bar. 
- Er is een meevaller van MUTA een verkeerd geleverde bestelling. Dit hoeft niet terug en 
kan nu verkocht worden. Trainingspakken en inschietshirts. 
- Niet ingehuurde uren van de zaal hebben we terug betaald gekregen. 
- Er is niet gekeken of we voldoende wedstrijden gefloten hebben.   
- Jubileum. In 2025 bestaan we 50 jaar. Hier sparen we €750,- per jaar voor. 
 Jesper, waarom zijn er geen opleidingskosten begroot?  Eventuele kosten kunnen worden 
afgeboekt uit de voorziening jeugdplan. 

- Contributie word gewoon verhoogd. Met het oog op het nieuwe veld willen we zelf 
ook geld op de bank hebben voor eventuele aanpassingen en toevoegingen.  

 
Kascontrolecommissie. 
Marian Krupski en Linda Boxma zijn samen gekomen. Zij hebben de kascontrolecommissie 
gedaan voor 2019/2020 2020/2021. 
Marijke Ritmeester en Jordy Markus zijn de nieuwe kascommissie. Marian Kraaijkamp is 
reserve. 
   
12.                                                           Pauze 
 
13. Verkiezing bestuur 
Brendan en Esmeralda stoppen in het bestuur.  
Peter en Roelant zijn aftredend en herkiesbaar. 
Jesper Kreuning en Erik Versluis hebben zich verkiesbaar gesteld.  
 
Peter is herkozen als penningmeester. 
Roelant is herkozen als voorzitter. 
 
Erik Versluis is verkozen tot algemeen lid van het bestuur. 
Jesper Kreuning is verkozen tot algemeen lid van het bestuur.  
 
14. Seizoen 2021/2022 
I.v.m corona is het nooit helemaal zeker of alles door blijft gaan. Zoals het er nu uitziet gaat 
alles zoals het hoort.  
 
Schoonmaak is geregeld Rina van Middelkoop doet de schoonmaak van de kantine. Krijgt 
betaald per uur. 

 Twan Verhaar, helpt het als de stoelen op de tafels staan voor de schoonmaak? 
Jazeker. 

 Marijke Ritmeester, laten we allemaal onze eigen spullen meenemen uit de duck 
outs. 
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15. Huishoudelijk reglement/veld 
 Geke Maat, is ledenwerving een apart iets? Het is geen apparte werkgroep. Omdat er 
veel commissie hieraan mee werken. 
Geke Maat, moet de kascontrole en vertrouwenspersoon niet meegenomen worden in het 
organogram. ALV opnemen in de organogram. 
 
Aanpassen, robert van RenswoudE. 
Wedstrijdesecretariaat aanpassen. 
Onderdelen bestuur bespreken en herverdelen.  
Afkortingen uitwerken. 
 
Contributie extra vermelden in het regelement.  
 
Statuten gaan we vervangen/ aanpassen.  
 
Corona. Tijdens wedstrijddagen is er geen coronapas in de kantine. Voor de feestavonden 
moet het bestuur nog in overleg om er een duidelijke lijn in te trekken. 
 
                                                                                                                                                                                                                         
16. Arbitrage 
Jordy Markus wil de scheidsrechtersopleiding gaan doen. 
Twan Verhaar geeft aan dit wel te willen doen maar het nu nog te druk te hebben met 
school. 
 

 Geke Maat, Misschien een idee om een scheidsrechtersavond te organiseren.  
 
 
 
17. Vrijwilligersbeleid. 
Is al ruim besproken. 
 
We gaan als bestuur geen aandacht meer schenken aan stoppende commissieleden dit 
omdat het eigenlijk niet bij te houden is wie nu stopt en hoe we dit moeten gaan invullen. 
 
Vrijwilligersavond organiseren? 
 
18. Verkiezing kascontrole commissie/veranderde samenstelling commissies. 
De reserve van vorig jaar gaan nu de kascommissie doen. Jordy Markus en Marijke 
Ritmeester doen de kascontrolecommissie. Marian Kraaijkamp is reserve. 
 
19. Rondvraag 
 Wim Korevaar, hoe staat het ervoor met het veld? Leek allemaal bijna klaar. Maar de 
gemeente heeft de erfgoedcommissie gecontact deze zijn tegen. Hierdoor ligt alles nu stil en 
kunnen ze eigenlijk weer opnieuw beginnen.  Twan Verhaar. Moet alles dan de prullenbak 
in? Nee dat niet maar er moet heel erg veel aangepast worden.  
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Gemeente wil de vereniging naar Groot-Ammers hebben. Dit wil het bestuur niet, wij vinden 
de vereniging niet levensvatbaar in Groot-Ammers. Bestuur heeft meegegeven dat we echt 
moeten focussen op 2 velden. Dit word vanuit de bond opgelegd.  
 
Werkgroepveld krijgt hulp van Edwin v/d Heuvel deze is gespecialliseerd in dit soort zaken.  
De intentie is om voor maart 2022 alles afgerond te hebben omdat er dan een eventuele 
wisseling is van de wethouder. 
 

 Menno den Hartog. Waar zijn de lijnen van het veld? Voor de jeugdwedstrijden. 
De vaste lijnen zijn kapot gelopen door de scholen. Duck outs zijn los van de 
grond probleempje met de tegels. De reclameborden staan los tegen het veld.  
Kan er nog iets gewisseld worden qua kleedkamers de heren hebben 3 douches 
en de dames 6 

 Wout stuij. Kunnen de oude lijnen niet zo gemaakt worden om ze te gebruiken. 
 Jorian, Heb je leuke ideeen voor activiteiten geef ze door. 
 Wout Stuij, Het was niet duidelijk waar de vergadering was. 
 Geke Maat, Bestuur bedankt voor het afgelopen jaar.  

 
  
20. Sluiting 
  
R. Kant, voorzitter                                     Kristy van Driel, secretaris 
 
 
 
 


