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1. Opening 

 
Ik heet namens het bestuur van Sportvereniging Graftdijk iedereen van harte welkom op deze 
jaarvergadering. In het bijzonder de ereleden en leden van verdienste. 
 
Het afgelopen jaar is omgevlogen en waarin weer heel veel gebeurd is. 

 
Als rode draad heeft het bestuur gesprekken gehad met de gemeente Alkmaar omtrent de 
ontsluitingsweg en de gevolgen voor ons sportcomplex. 
En het heeft even geduurd, maar we zijn op weg naar een mooi sportcomplex. 
 
Een speciale vergadering met een  ledenraadpleging  is uitgeschreven om de toekomst te belichten en 
de gevolgen te bespreken.Iedereen stemde in voor kunstgrasveld. 
 
Afgelopen zomer is er een actieve werving van vrijwilligers geweest. Maar liefst 15 leden hebben zich 
aangemeld. Wat opvalt is dat leden best wel wat willen, maar meer voor de incidentele dingen. Zoals 
2x per jaar kantine schoonmaken.  
Leden die een echte taak op zich willen nemen zijn schaars. Daar hebben we dan ook nog een gebrek 
aan. 
 
De kantinecommissie doet zijn uiterste best om alles goed te regelen. Dat dit met een relatief kleine 
club is gered verdient een compliment. 
 
 
We zijn er bijna aangewend, maar we zijn het seizoen gestart met een nieuwe tabinstallatie. 
Biervaatjes van 20 liter zodat we geen tapverlies meer hebben. 

 
We zijn het voetbalseizoen begonnen met een nieuwe hoofdtrainer voor de voetbal namelijk Bert 
Onclin. Tevens is met de terugkomst van verschillende seniorenleden er een senioren team 
bijgekomen. 
De voetbaljeugd wordt weer in z’n geheel getraind door eigen trainers. En daarbij mag gezegd 
worden dat de kwaliteit van het trainen er zeker niet op achteruit is gegaan. 
 
De  F1 van de voetbal had een moeilijk seizoen. De spelers waren nog erg jong, dit seizoen gaat het 
een stuk beter. De E2 en E1 zijn mooi in de middenmoot geëindigd. De D1 zijn 2x kampioen 
geworden. Een prachtig resultaat.  
 
Bij de handbal maakt Dames 1 met hoofdtrainer Paul List op het veld een goede start. Karin en 
Verona zijn weer de jeugd gaan trainen. Waar we nog wel eens aan voorbij gaan is dat de 
handbalcommissie en Paul een enorme inzet hebben. Het puzzelen wie in welk team komt is iedere 
jaar een klus. 
 
De Grote Club Aktie is weer een daverend succes geworden. Meer dan 1300 loten zijn uiteindelijk 
verkocht. Coórdinator Leo Koning heeft hier weer veel werk aan gehad. 
Het seizoen is gestart met 2 nieuwe hoofdsponsors. Bij de voetbal is Beterzon hoofdsponsor 
geworden en bij de handbal  Restaurant Eetcafé  De Woude. 
 
Bij de senioren is het 4de in maart gestopt. Het 3de en 2de had wisselende resultaten. Na enkele jaren in 
de 4de klasse te hebben gevoetbald, is het 1ste weer in de 5de klasse aan het voetballen. 
Er zijn helaas ook spelers gestopt, waarbij sommige nog twijfelen. 
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Naast net genoemde hadden we ook andere prachtige activiteiten zoals de jeugdbingoavond, 
Superbingoavond, het Hendrik Leegwater Toernooi, de keepersclinic met André Krul en de 
jeugdvoetbalclinic.  
 
Dan is er een groep mensen die ongelofelijk veel werk verricht voor onze club. 
Namelijk de maandagochtendploeg. Naast het iedere week schoonmaken van de kleedkamers en 
kantine verrichten ze ook heel veel kleine klussen. Hierdoor ziet het sportcomplex er iedere week 
weer tip top uit.  
 
Als afsluiting van deze inleiding wil ik graag stilstaan bij degene die ons het afgelopen jaar ontvallen 
zijn.  
Wellicht heeft u iemand in gedachte: 
Graag wil ik u vragen te gaan staan en enig moment van stilte in acht te nemen. 
Dan open ik de vergadering. 
 
Even een huishoudelijke mededeling de koffie en drankjes zijn voor de vereniging. 
 
Verder als u de agenda bekijkt dan ziet u dat het jaaroverzicht is komen te vervallen. Dit agendapunt 
bevatte de diverse jaarverslagen van de teams. De laatste jaren echter echter nam de belangstelling 
af. Het bestuur moest er steeds meer moeite doen om verslagen te innen. Blijkbaar is dit niet meer 
van deze tijd. 
 
 
 

2. Ingekomen stukken en mededelingen 
Afbericht: Cees Groot, Vera Groot, Adrie van Boven, Ilse Zomerdijk  
 
 
 

3. Vaststellen notulen Algemene Ledenvergadering d.d. 5 oktober (zie bijlage 1) 
Deze zijn goed gekeurd.  
 
 

4. Financieel overzicht   (zie bijlage 2) 
Klaas Keetman: Verschil van de materiaal/benodigdheden is erg groot.  
Michel: Dit hebben we uitgegeven met de kleding. 
Gosta Tentij: de kosten van energie gaan ophoog. Hoe komt dat? 
Michel: De laatste keer hebben we een ecotaks gehad.  
Wim Bas: Zitten de 45+ ook in de senioren tarief. 
Michel: Ja klopt. 
  
- Resultatenrekening  
- Balansoverzicht 
- Begroting 
- Contributiegelden 
- Kascontrole 
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5. Verslag Kascontrole commissie   

Bob Bas neemt het woord:Huibert de Potter, Bob Bas en Mike van Diepen zijn afgelopen woensdag bij 
elkaar geweest en hebben niets gevonden. 
Bob Bas wordt bedankt voor zijn medewerking. 
Nieuw lid: Ruud Heinis.    
 

6. Verkiezing Bestuursleden en diverse Commissies   (zie toelichting bijlage 3) 
Het blijkt dat Els Schouten niet meer lid is, Kan hierdoor niet meer in de sponsorzaken zitten.  
Menno Huiting: Heeft zijn VAS gehaald en hierdoor kan hij ook in de kantine staan. Hij geeft zich hierbij 
op.  
Klaas Bierens; Rick Brouwer voor 1 jaar lid maken van het bestuur, daarna mee laten draaien.  
       Johan: neemt het woord . 

 Zoals ieder jaar vinden er wijzigingen plaats in bestuur en commissies. 
 

In de commissieveld heeft Lucienne Weststrate een jaar gezeten en niet haar draai kunnen        
vinden.Vandaar dat ze hiermee stopt. Overigens gaat Lucienne wel de C1 van de voertbal sponsoren en 
dat is ook mooi. 
 
Als eerste Els Maarschalkerweerd. Els, je hebt besloten om na een jaartje kantinecommissie en 
afgevaardigde in bestuur, je te gaan richten op het dorpshuis. 
Het dorpshuis wat de afgelopen maanden is gerealiseerd naast de school. Natuurlijk vinden wij het 
jammer dat je stopt, je was altijd bereid om even in te springen in de kantine als het druk was, of gewoon 
voor iemand in te vallen. 
We bedanken je voor je inzet bij de club en voor jou een mooie bos bloemen en een attentie. 
 
Dan wil ik mij tot nog een persoon richtten n.l. Michel Konijn. 
 
Michel je bent in 2009 penningmeester geworden. Je nam het toen over van Theo Groot. Na 7 jaar 
penningmeester hebt je besloten te stoppen. 
Toen je dat aangaf in het bestuur krabbelde we wel even op ons hoofd. Want je had het al die jaren 
uitstekend op de rit. 
Laten we wel wezen er is onder jou penningmeesterschap heel veel gebeurd en had je het altijd op de rit. 
Sterker nog ik heb je eigenlijk nooit bij mij gehad van “hoe zullen we dit doen”. 
Je wist altijd alles op een nette en correcte wijze neer te zetten. 
 
Na het eerste jaar penningmeesterschap, maakte we als club een enorme stap. 
Het onderhoud gingen we zelf doen, we kregen wel ieder jaar een zak geld mee. 
Of dit ook toereikend was, moest nog maar blijken. Uiteindelijk hebben we er ieder jaar mooie dingen 
van kunnen doen. 
Het A veld werd in 2011 gerenoveerd. Nieuwe doelen, dugouts,omheining enzovoorts. 
Vele fondsen hebben we benaderd en bereid gevonden ons te steunen. Van het VSB Fonds tot het 
schipholfonds. Het was wel eens “creatief boekhouden”maar altijd op een goede manier uit te leggen. 
Financieel gezien heb je altijd op een begrijpelijke en correcte manier weten neer te zetten. 
 
Veel mensen staan er niet bij stil, maar buiten dit om, zijn er ook wekelijkse kasstromen uit de kantine, 
die een weg moeten vinden naar de bank. Wekelijkse rekeningen betalen, contributies draaien en er zijn 
altijd weer mensen waar het saldo niet toereikend is. Dus hup daar weer achteraan.  
Fakturen sturen naar balsponsors,shirtsponsors, bordsponsors. 
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Michel, wat zal je er een uren hebben ingestoken en ik weet zeker dat Francien wel eens tegen je hebt 
gezegd. “Moet je nu weer voor Graftdijk aan de gang”. 
We zijn wel blij dat je op de achtergrond de nieuwe penningmeesters het komende jaar blijft 
ondersteunen. 
En natuurlijk vlaggen bij de C1 of even een wedstrijdje fluiten. 
Maar Michel: Als bestuur willen we graag in deze vergadering je voordragen om Lid van Verdienste te 
worden van SV Graftdijk. 
 
Van harte gefeliciteerd.  
                  
        Michel Konijn: bedankt iedereen voor de medewerking. Hij heeft de grootste actie Klaas  
       Jan Huntelaar als top ervaren. Ik blijf nog bij de vereniging en de fjes trainen. Bedankt       
       iedereen. 
 

7. Rondvraag 
Menno Huiting: vraagt hoe het zit met de inrichting van de kantine? 
Johan Bloothoofd: we zijn even afwachten, want de gemeente heeft iets toe gezegd qua geld.  
 
Leo Koning: Wordt dat dan in de winterstop gedaan? 
Johan Bloothoofd: We weten het niet, we hopen in de winterstop. 
 
Erwin Kos: Kan er iets gedaan worden met de douches? 
Klaas Bierens: Graag tegen de maandagploeg zeggen, die kunnen er dan wat aandoen. 
 
Leo Koning: Graag een applaus voor Bert Versluis voor het krantje. 
Johan Bloothoofd: Hierbij een groot applaus voor Bert Versluis. 
 
Siem Heinis: Er zijn leden die vragen of ze hun verjaardag in de kantine mogen vieren, wat gaan we doen? 
Johan Bloothoofd: Daar hebben we het over gehad in het bestuur. Daar wordt verder na gekeken. 
 
Verona Bloothoofd: Zou er behoefte zijn voor een keez of klaverjas avond. En welke avond vrijdag of 
zaterdag. 
Johan Bloothoofd: We nemen het in bestuur mee. 
 
Erwin Kos: Vraagt of er een keeper kan geregeld worden voor het 2e elftal 
Johan Bloothoofd: We willen het even aankijken en kijken of er via het bestuur wat geregeld kan worden.  
 
Lucienne Weststraete: Is er al een datum gepland voor de opening kunstgrasveld? 
Johan Bloothoofd: Nee, nog niet.  
Menno Huiting: Is het dan handig om het in het voorjaar te doen. Samen met de handbal. 
 
Simone Roelofsen: Wordt het handbalveld nu nog veilig gemaakt?  
Johan Bloothoofd: We denken dat nu niet meer deze 2 weken. 
 
Simone Roelofsen: Kan de balsponsor / bord sponsor, wat de kosten zijn op de site worden gezet. 
Leo Koning: Geeft hierdoor de prijzen door. 
Johan Bloothoofd; Komt op de site en in het krantje. 
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Verona Bloothoofd: Kan er een draaiboek gemaakt worden voor de kantine dienst. 
Johan Bloothoofd: Is er  
 
Karin Koek: heeft aanmerkingen op de kantinedienst? 
Simone Roelofsen: Moet de handbal meiden alle diensten draaien? 
Johan Bloothoofd: Moeilijk is om de indeling te maken voor de kantine. 
 
Menno Huiting: Zou er patat kunnen worden verkocht worden? 
Klaas Keetman: Deze frituur is te klein voor patat te bakken.  
 

8. Afsluiting: 
Johan sluit de vergadering af om 21:00 uur. 
 
 


