
Notulen Algemene Ledenvergadering d.d. 13 november 2021

Korfbalvereniging Midlandia

Aanwezig:

Huub Boerman (voorzitter), Martijn Custers (penningmeester), Edith van den
Bosch, Franka Schalkwijk, Agnes Schrier, Lieke Kiens, Marc  Bax, Marcella
Hardeman, Ruud Rademaker, Jasper Rademaker, Rianne van der Velden,
Annelieke van der Velden, Cathelijne Boerman, Tessa de Kruijf, Jan-Willem van
den Heuvel, Djoeke Kuijper, Bas Veen, Rudolf Liefers, Martine Liefers (notulen)

Afwezig met bericht:

Klaartje Schalkwijk, Oscar en Henriette Schneider, Richard Veldhuijzen,  Astrid
Verbeek, Ulrike en Christiaan van den Berge, Ernesto en Karen Risseeuw, Meinte
en Margreet Van Zanten, Debbie van Veghel, Maarten Pennings, Sjoerd Eliens,
Marco en Martine Antonietti, Rianne Hanning, Arend Kulsdom, Marjolijn Scheltema,
Jos van Gemert, Sela en Taco Andreae, Jildou Nijboer

1. Opening en mededelingen

Huub Boerman opent de vergadering via Zoom en heet iedereen welkom.

2. Vaststellen Agenda

De agenda wordt door de deelnemers vastgesteld.

3. Ingekomen stukken

Er zijn geen ingekomen stukken te vermelden.

4. Notulen Algemene Leden Vergadering van 06-11-2020.

Er zijn geen opmerkingen over de notulen.

Het verslag van de ALV van 6 november 2020 wordt goedgekeurd.



5. Jaarverslag bestuur 2020/2021

Huub begint met het melden dat we nog middenin de Corona crisis zitten. Het feest
dat na deze ALV zou plaatsvinden kan helaas niet doorgaan. Opnieuw is deze ALV
online. We hebben best een naar jaar achter de rug.
Gelukkig hebben we wel een gezellige veldafsluiting kunnen organiseren.
Bovendien hebben we dit najaar wel een competitie van alle teams gehad.
Hopelijk kunnen we door blijven sporten, ook al is dat met een QR code.

Corona mag dan alles overheersend zijn geweest, maar er zijn ook leuke dingen
gebeurd. Het JAC heeft diverse online activiteiten georganiseerd en we hebben een
scorebord aangeschaft, mede door 2 jaar opbrengsten van de Grote Clubactie die
georganiseerd werd door Mari en Gert Jan. Waarvoor dank!
Bovendien hebben we 2 fantastisch mooie veldbankjes gekregen van de Vrienden
van Midlandia, waarvoor eveneens dank!

In het bestuur zijn geen veranderingen geweest. Huub is wel in het bestuur gegaan
van de Stichting Kunstgrasveld Bunnik. (SKB) Ook Bas van Veen zit in dit bestuur.

Agnes vult aan dat zij toch lekker heeft kunnen korfballen ondanks de Corona.

Franka laat weten dat er een nieuw Midweek team is opgericht.

6. Pol contributiegelden

Edith legt uit dat er een pol is geweest om onder de leden te peilen wat zij willen met
de contributiegelden die wel geïnd zijn, ondanks dat er geen competitie is gespeeld.
60% van de stemmen zegt geen tegemoetkoming te willen;
20% van de stemmen zegt dat er spullen voor de vereniging moeten worden
aangeschaft;
8% wilde wel graag geld terug.

Conclusie:
De meeste stemmen wilden geen geld terug wat betekent dat we betrokken leden
hebben die de vereniging willen steunen. Het bestuur heeft besloten dat het geld
gebruikt gaat worden voor de aankleding van de kantine: er komen betere stoelen
en er zal een Petfles worden aangeschaft voor de inname van plastic flesjes.



7. Jaarverslag penningmeester 2019-2020

Martijn doet verslag. Hij heeft de Resultatenrekening en de begroting van Midlandia
samengesteld en legt duidelijk uit hoe de cijfers tot stand zijn gekomen. Door de
Corona maatregelen zijn de kosten lager uitgevallen.  Er werden  minder
trainingskosten betaald. De inkoop van de bar was minder, doordat de kantine niet
open was. Bovendien zijn er geen kosten gemaakt voor het pinxterkamp, omdat dat
helaas niet door kon gaan. We hebben wel 2 veld afsluitingen gehad en een
scorebord aangeschaft. En we hebben bijna geen zaalhuur betaald, omdat er geen
wedstrijden werden gespeeld door de Corona.

De opbrengsten waren lager en ook daar is Corona de oorzaak van. Geen kantine
inkomsten, minder opbrengsten van OPA en minder activiteiten zoals een
stroopwafelactie.

8. Kascommissie

Ruud geeft aan dat de cijfers steekproefsgewijs zijn gecontroleerd. Alles zag er
keurig uit en Ruud en Jan-Willem gaan akkoord met de jaarrekening en geven
decharge aan het bestuur.
Volgend jaar zitten Ruud en Sylvana in de kascommissie. Jan-Willem wordt bedankt
voor zijn bijdrage afgelopen jaar.

9. Begroting 2020-2021

Martijn geeft aan dat het een moeilijk jaar gaat worden. Er zijn zorgen over de
energierekening, die hoger zal worden. Er zal een kleine 6000 euro verlies zijn. Het
bestuur wil dit verlies met diverse acties proberen te verkleinen.
Extra inkomsten genereren is de opdracht voor het bestuur en de vereniging voor
het komend jaar.

Rudolf merkt op dat er wel kosten voor ledenwerving gemaakt kunnen worden.
Deze kosten dienen opgenomen te worden in de begroting. De kosten zullen onder
andere bestaan uit foldermateriaal en sociale media.
Rianne vraagt welke actie het bestuur heeft genomen om een nieuwe huurder te
vinden.

Huub heeft bij diverse instanties navraag gedaan, zonder resultaat.Rianne stelt voor
om ouders uit te nodigen voor ideeën voor nieuwe huurders,Djoeke laat weten dat
de BSO Houten een ruimte zoekt in Bunnik.

10. Vaststelling contributie 2020-2021

Het bestuur stelt een contributieverhoging voor van 5%. Er wordt niet tegen
gestemd en de contributieverhoging wordt aangenomen.



11. Verslag en plannen TC

Marcella doet verslag.
TrainersAfgelopen jaar heeft de TC de trainingsplekken bijna allemaal kunnen
invullen. De A’tjes zijn dit jaar ook actief als coach en dat gaat goed! Helaas is het
voor de B2 niet gelukt een trainer te vinden. In de eerste helft van het veldseizoen is
er gewerkt met een rouleerschema. Er is een gesprek geweest tussen TC en de B2
over de opkomst en beleving van het team. Met de input probeert de TC zo goed als
mogelijk iets te doen. Halverwege of aan het eind van het zaalseizoen zal er nog
een evaluatie plaatsvinden.

Op de vraag van Rudolf of er al een oplossing is voor de B2 in de zaal antwoordt
Marcella dat er voor nu nog geen permanente oplossing voor de trainingen van de
B2. De TC probeert wel zoveel mogelijk transparant te zijn.Voor volgend jaar zal het
nog lastiger worden om trainers te vinden, doordat er waarschijnlijk leden van
Senioren 1 gaan stoppen. Deze mensen zijn voor een deel nu ook al trainer op een
team en als zij wegvallen zullen er nog minder trainers inzetbaar zijn.

Rianne vraagt wat er wordt gedaan om met name de jeugdige trainers gemotiveerd
te houden. Er zou meer waardering kunnen worden uitgesproken en een betere
communicatie zou ook helpen.De TC en het bestuur zullen dit punt meenemen voor
komend seizoen.

Marcella gaat verder met het vertellen dat de vacature hoofdtrainer aan het eind van
dit seizoen vacant wordt.

Zaaluren

Het inplannen van zaaluren is altijd lastig. Helaas is op het laatste moment besloten
het nieuwe Midweek team toch  niet te laten starten in de competitie. Reden is de
nieuwe Corona maatregelen en in het  bijzonder de QR code. Hierdoor kunnen de
zaaluren wel makkelijker worden ingedeeld.Het competitieschema is bij ons altijd
pas laat bekend, ongeveer 2 weken voor de start van de competitie. Dat bemoeilijkt
soms de communicatie met de planner van Sporthal De Tol.

Invulling TC komend seizoen

Op dit moment bestaat de TC uit Rolien, Marc en Marcella. Rolien heeft echter
aangegeven na dit seizoen te stoppen met haar werkzaamheden. Zij was
voornamelijk verantwoordelijk voor de scheidsrechters.De wens van de TC is dat
deze vacature tijdig opgevuld wordt, zodat de vervanger voldoende tijd heeft om
‘ingewerkt’ te worden. Daarnaast heeft de TC de wens om nog een vierde persoon
toe te voegen aan de TC. Marc en Marcella zijn naast TC leden ook spelende leden
in Senioren 1, wat soms zaken mbt de selectie of hoofdtrainer bemoeilijkt. Daarom
heeft de TC graag iemand naast zich die de taken mbt de senioren 1 wil overnemen.

Communicatie Bestuur en TC

Afgelopen september is er een open en eerlijk gesprek geweest tussen bestuur en
TC. Hierin zijn afspraken gemaakt mbt de communicatie tussen beiden. Er zal op
papier worden gezet wie verantwoordelijk is voor allerlei zaken, zodat de juiste
personen kunnen worden benaderd (bijvoorbeeld bij problemen)



12. Vertrouwenspersoon

Agnes is sinds afgelopen vertrouwenspersoon bij Midlandia. Zij is nog niet
benaderd, maar het is goed dat de functie er is.
Marc merkt op dat het waarschijnlijk niet breed bekend is binnen Midlandia dat
Agnes de vertrouwenspersoon is.

Franka heeft meer behoefte aan een missie/visie van het bestuur. Er moet beter
worden gecommuniceerd worden vanuit het bestuur naar de leden.

Rudolf haakt daarop in door aan te geven dat er te veel geleund wordt op de
website. Verspreiden via whatsapp, bijvoorbeeld via de coaches/trainers, is ook een
mogelijkheid. Dit is laagdrempelig. In het whatsapp bericht kan eventueel een link
naar de website worden geplaatst. Zo krijg je gelijk meer mensen die de website
bezoeken.

13. OPA

Agnes laat weten dat OPA goed loopt. In de eerste lockdown werd er geen papier
opgehaald. Met een Corona protocol werd het weer hervat met 3 lopers (ipv 2). Zo
hoef je minder vaak te lopen, maar het duurt wel langer voor je klaar bent.

Franka oppert om via een enquête bij de leden na te vragen wat fijner is, 2 of 3
lopers per keer.

14. Kantinecommissie

Vanwege de afwezigheid van Klaartje doet Martine verslag.
Tijdens de ALV van vorig jaar werd gezegd dat Midlandia geen kantinecommissie
heeft. De afgelopen maanden is gekeken naar de noodzaak om deze commissie op
te richten, maar de conclusie is dat dit niet nodig is.Rolien en Klaartje hebben vorig
jaar de cursus Sociale Hygiëne met succes afgerond en zijn daarmee de
leidinggevende barvrijwilligers/barcoördinatoren. Klaartje is de schakel naar het
bestuur. Beiden hebben gewerkt aan een geheel vernieuwd handboek voor de
bardienst. De versie oktober 2021 zal vanaf de start van de zaalcompetitie
standaard achter de bar liggen en in de welbekende tas te vinden zijn, die bij
aanvang en sluiting van de kantine opgehaald en weggebracht wordt.

Paul en Marcel zijn nog steeds zeer betrokken bij de keuken en het verzorgen van
verse broodjes gezond, frituur en andere lekkernijen. Gelukkig hebben we ondanks
de Corona maatregelen toch een paar keer het eetcafe kunnen organiseren. Naast
extra omzet voor de bar is dit vooral ook een moment van gezelligheid voor leden en
ouders. We willen het eetcafe ook op de thuis-zaterdagen blijven voortzetten. We
krijgen hierbij hulp van enkele eetcafe-koks, wat super fijn is!

Esther Scheepers heeft afgelopen seizoen de hand- en theedoeken gewassen en
Arend Kulsdom heeft de bar inkopen geregeld. Waarvoor dank!

Op zaterdag 27 februari 2021 hebben we met een aantal vrijwilligers de voorraad
die over de datum dreigde te gaan verkocht tegen inkoopprijzen aan leden en
andere geïnteresseerden.



Uiteraard zijn de andere taken die bij de bar-kantine horen ook opgepakt. Het
barrooster is gemaakt, het sleuteloverzicht is bijgewerkt en in de hal bij de toiletten
is een watertap geplaatst.

De kantine is een paar keer verhuurd, o.a. voor vergaderingen van Maaltijd Maatje
Bunnik, een verjaardagsfeestje en een familiedag. Goed om te weten dat deze
mogelijkheid er is!

Voor volgend jaar staan er nog enkele zaken op de to-do lijst en/of wensenlijst,
zoals de nieuwe vriezer, de verbouwing van de keuken (waarvan de plannen
concreet zijn, maar de planning nog niet), het geven van de Instructie Verantwoord
Alcohol schenken (IVA) door Rolien en Klaartje aan alle barvrijwilligers en het
afronden van het bestuursreglement ‘Alchol in sportkantines’ met leeftijdsgrenzen en
schenktijden, welke achter de bar zal worden opgehangen.

Er komt een nieuwe TRASHman (vuilnisbak) en een PETman. Deze PETman is een
super gezellige grote fles waarin plastic flesjes in kunnen worden verzameld. We
gaan ons best doen zoveel mogelijk flesjes te verzamelen, want alle kleine beetjes
helpen voor het milieu en de portemonnee.

Tot slot willen we Arend nog een keer bedanken voor voor zijn inzet de afgelopen
jaren. We willen Arend een presentje geven voor de geleverde diensten. Arend geeft
het stokje door aan Jan-Willem van den Heuvel die regelmatig op de club te vinden
is en altijd geïnteresseerd is geweest in bar- en kantinezaken en met een schuin
oog heeft meegekeken. Met zijn drie dochters bij Midlandia hebben we een nieuwe
betrokken inkoper weten te strikken. Jan-Willem, fijn dat je aanhaakt.

15. Jeugdactiviteitencommissie (JAC)

Lieke doet verslag en laat weten dat de activiteiten gehinderd werden door de
Corona. Er is wel online het een en ander georganiseerd, zoals het Sinterklaasfeest
en de geweldige kookworkshop. Cathelijne, Marijke en Sabien hebben dit
fantastisch georganiseerd.Er is wel een filmavond geweest, die druk werd bezocht.

Het is even afwachten hoe het Sinterklaasfeest dit jaar kan worden geregeld; live of
online. Verder staat Valentijnsdag 2022 op het programma.

16. Coördinator vrijwilligerswerk

Franka geeft aan dat de organisatie van de Grote Clubactie wordt geregeld door
Astrid vd Beek. Zij heeft dit overgenomen van Mari en Gert Jan.Functies die
openstaan zullen op het prikbord in de kantine worden geplaatst.

17. Bestuur

Huub Boerman (voorzitter) en Martine Liefers (secretaris) dienen herkozen te
worden.

Franka merkt op dat er wel het een en ander moet veranderen, zoals de
communicatie vanuit het bestuur naar de leden.Vervolgens vindt de stemming plaats
en er zijn geen tegenstemmers. Huub en Martine zijn voor de komende drie jaar
herkozen als bestuurslid.



18. Meerjarenplan

Een aantal personen van Midlandia heeft de Verenigingsmonitor van de KNKV
ingevuld. Het resultaat is een benchmark waarin verenigingen met elkaar worden
vergeleken.Aan de hand van de resultaten wil Midlandia een meerjarenplan
opstellen.

19. Wisselbeker Vrijwilliger van het jaar

Tessa geeft de wisselbeker door aan Marc. Hij is zeer betrokken bij Midlandia als
trainer en als lid van de TC en hij verzorgt de muziek tijdens de wedstrijden en
activiteiten.
Marc gefeliciteerd met deze wisselbeker, geeft hem een mooie plaats in huis en we
zijn benieuwd aan wie jij hem volgend jaar doorgeeft.

20. Betrekken van ouders bij de vereniging

Huub vraagt of er bij de ALV bezoekers nog ideeën zijn om ouders meer betrokken
te krijgen bij Midlandia.Enkele ideeën die worden aangedragen zijn:

- 4x per jaar een nieuwsbrief (op de website; via een link in een whatsapp bericht)
- op team niveau activiteiten organiseren; ouders uitnodigen etc
-training voor ouders organiseren-inloopactiviteiten voor de jeugd op
thuis-speeldagen
- seizoensopening waarbij alle ouders ook worden uitgenodigd

21. Rondvraag

Rianne:
Leden van Senioren 1 gaan stoppen, Welke plannen heeft de vereniging om leden
te werven?
Antwoord van het bestuur; er zijn geen concrete plannen voor het werven van
senioren, maar er is al over nagedacht. Het bestuur erkent het probleem. Voor
Senioren 1 heb je wel ervaren spelers nodig en die zijn lastig te werven. Bij de jeugd
werken de clinics op scholen goed.

Bas geeft aan dat er meer bekendheid voor Midlandia in Bunnik moet worden
gemaakt. Meer promotie door bijvoorbeeld flyeren en familie korfbaltoernooien.

Lieke oppert dat flyeren op de Uithof (studenten) een mogelijkheid kan zijn.

Djoeke:
Door de nieuwe Corona maatregelen kunnen ouders niet aanwezig zijn bij de
Kangoeroe trainingen. Misschien kunnen ouders in sportkleding komen en dan
meehelpen met de trainingen (wel QR code check)Het bestuur vindt dat een prima
idee!In feb-maart 2022 is er een gat tussen de kangoeroe trainingen, omdat er
tussen de zaal en het veld lang geen competitie wordt gespeeld. Kunnen we extra
zaalhuur regelen voor 2x? Anders misschien buitenactiviteiten organiseren?
Lieke geeft aan dat ze wel mee wil denken aan andere activiteiten voor de
kangoeroes.



Martijn:
Ik heb besloten mijn functie als penningmeester neer te leggen. Het is op dit
moment niet goed te combineren met werk en thuis.
De functie penningmeester is dus vacant.

18. Sluiting van de vergadering

Huub sluit de vergadering en wenst iedereen nog een fijne avond, nadat hij nog
heeft gemeld dat 15 januari 2022 de nieuwjaarsborrel zal plaatsvinden.


