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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 

 

Allereerst wil ik graag als voorzitter mijn mede bestuursleden graag een 

compliment geven, het is een bewogen jaar geweest. Inmiddels hebben we een 

prachtig sportcomplex. Dat is niet vanzelf gegaan, menig keer hebben we 

vergaderd over de voortgang  van het aan te leggen complex. Dat we dit 

resultaat hebben bereikt is dankzij de steun van de leden , maar ook samen als 

bestuur, daar mogen we best trots op zijn.  

 

We zijn het seizoen begonnen in afwachting van de start van het nieuwe 

sportcomplex. Uiteindelijk is er begin september gestart. Als eerste is het 

handbalveld aangepakt. En hierna het kunstgrasveld. Al met al een hele operatie. 

En op 5 november is de eerste wedstrijd op het kunstgrasveld gespeeld. Wat 

hebben we een prachtig sportcomplex gekregen. 

 

Arno van der Helm is vanuit het bestuur steeds het aanspreekpunt geweest 

richting gemeente en de vele betrokken ondernemers. Tijdens de aanleg van het 

nieuwe sportcomplex was Arno bijna dagelijks hier op Graftdijk te vinden. Als 

wakend oog zodat alles volgens afspraak verliep. 



Dat alles zo geworden is zoals het er nu uit ziet, verdient  een compliment 

richting Arno. 

 

Op zaterdag 8 April hebben we het sportcomplex officieel geopend.  

Met Clinics voor de handbal,georganiseerd door het NHV en spelers van SV 

Volendam onder aanvoering van spits Jack Tuijp voor de voetbal jeugd.  

 

Als openingswedstrijd kwam Oud Volendam. Vele toeschouwers kwamen een 

kijkje nemen, Zoals ereleden en leden van verdienste, maar ook sponsors en 

natuurlijk onze  toeschouwers. Na afloop muzikale ondersteuning van Wolfgang 

Swalbe. Een zeer geslaagde opening. 

 

Er waren het afgelopen seizoen nog meer prachtige activiteiten. Ik denk dan aan 

de bingoavond voor de jeugd, maar ook dit voorjaar de Superbingoavond.  

 

Het Hendrik Leegwatertoernooi  was dit jaar heel goed bezet, goed 

georganiseerd en de clubs komen dit seizoen graag weer. Aan het einde van het 

seizoen gaf André Krul nog een keepersclinic. 

 

De Grote Club Aktie was weer een groot succes, Leo met Djamilja en Marijke 

hebben er heel veel tijd ingestoken. De opbrengst meer dan 3000 €. Een prachtig 

bedrag. 

 

Met de jeugd van de voetbal zijn we naar een wedstrijd van AZ geweest. Ook 

mocht de jeugd mee oplopen met een wedstrijd van SV Volendam en in de rust 

penaltyschieten. Stan Konijn heeft overigens de finale gewonnen. 

 

Sportief gezien was het voor het eerste van de voetbal even wennen in de 5
de

 

klasse. Na jaren moesten wij weer leren het spel te maken. Dat ging steeds beter 

in het seizoen. Uiteindelijk geëindigd in de middenmoot. Het 2
de

 had een 

moeilijk jaar, dat kan dit seizoen alleen maar beter. 

Nieuw was het 45+ team een sportief team met veel gezelligheid. 

 

Bij de voetbaljeugd heeft de JO9 een moeilijke start gehad, maar had het na de 

winterstop helemaal te pakken. De JO11 heeft de dubbel gehaald. Herfst 

kampioen en Voorjaarskampioen. 

De mannen Bert,Marco en Ruud hebben een mooi jaar achter de rug. 

De JO13 wonnen regelmatig, maar gingen ook wel eens onderuit. De trainer 

Wim Bas heeft de jongens zeker sterker gemaakt.  

Dan het elftal van Joost Wortel en Maurice Cramer de JO15. Ze moesten met 

regelmaat tegen veel grotere tegenstanders, maar kwamen des te vaker winnend 

uit de strijd. Een knappe prestatie.  

 



Van onze zaalvoetbaltak merken we hier niet zoveel, terwijl toch meer dan 40 

leden met regelmaat een balletje in de zaal trapt en de naam van Graftdijk hoog 

houd. 

 

Bij de handbal loopt de handbalcommissie heel goed. Ze hebben veel werk te 

doen, 

Naast de wekelijkse taken, is teamindeling ieder jaar altijd een punt van 

discussie. 

De handbalcommissie vergaderd 6 x per jaar en zijn ook steeds opzoek naar 

enthousiaste ouders die het leuk vinden om te helpen. Zoals het helpen bij de 

training, coache worden bij een team, maar ook sponsor worden bij een team. 

 

De handbal heeft ook een prachtig nieuw veld gekregen en er is een lang 

gekoesterde wens voltooid, namelijk een prachtige tribune. 

Dank gaat uit naar Volger constructie, Bouwbedrijf Piet Groen en  

Mark Schep timmer en renovatie bedrijf 

Bij de handbal hebben we ook veel talent. We hebben een relatief jong eerste en 

onze jeugd doet het goed. Daar mogen we best trots op zijn. Hoofdtrainer Paul 

en Meike hebben de wind er goed onder.  

 

Het recreantenteam is afgelopen jaar gestopt. Op het mixtoernooi zijn ze in het 

zonnetje gezet.  

 

Eigenlijk ieder jaar op de jaarvergadering breng ik de maandagochtendploeg 

onder de aandacht. Want wat is deze groep vrijwilligers belangrijk voor de 

vereniging. Ze maken iedere week de kleedkamers schoon en dweilen de 

kantine. Maar ook doen ze kleine reparatie klusjes. Super mannen. 

 

Dan kom ik bijna tot het slot van het openingswoord.  

We staan altijd even stil 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. 

(1 minuut stilte) 

 

Dan open ik de vergadering. 

 

Zoals u gewend bent is de koffie en drankjes voor de vereniging. 

 

 

 

Afbericht: Astrid Koeman, Steef Kaandorp, Maurice Cramer, Arno van der 

Helm, Marijke Zeeman, Kees van Diepen, Lucienne Weststraete, Miranda van 

Tiel, Conny Groot, Eric van der Does, Simone Roelofsen 



 

2. Ingekomen stukken en mededelingen 

 

3. Vaststellen notulen Algemene Ledenvergadering d.d. 3 oktober 2016(bijlage 1) 

 

Klaas Bierens: De teruggave van de echotaks is vervallen 

Leo Koning heeft informatie over de echotaks. Teruggave. Deze wordt 

gegeven aan de penningmeester.  

 

 

4. Financieel overzicht (Bijlage 2)   

- Resultatenrekening  

- Balansoverzicht 

- Afschrijvingsstaat 

- Begroting 

- Contributiegelden(later) 

- Kascontrole 

 

Leo Koning: is er een besparing van de zonnepanelen? 

Johan: de besparing zit er al tussen 

Huibert de Potter: Er is bij de kascontrole gebleken dat er 1000 tot 1500 euro 

besparing hadden. 

Jose Beusekom: waarom is de zaalvoetbal niet begroot? 

Ze waren voorheen samen gevoegd.  

Jan konijn: waarom is de begroting hetzelfde gebleken, we hebben een extra 

vergadering gehad? 

Johan: Daar hebben we niet naar gekeken..  

Verona Bloothoofd; zitten de bingo avonden bij de loterijen 

Rick : nee, bij de overige acties 

 

 

 

5. Verslag Kascontrole commissie 

Samenstelling was: Huibert de Potter, Ruud Heinis en Mike van Diepen. 

Huibert nam het woord en alles was gecontroleerd en goed bevonden.  

Huibert bedankt! 

Volgend jaar zijn lid: Ruud Heinis, Mike van Diepen en nieuw lid: 

 Leo Koning.  

 

PAUZE.    

 

 

 



 

6. Verandering contributiegelden 

Johan legt uit waarom de contributie verhoging.  

 

Ruud Heinis: is er gekeken naar familieleden? 

Johan: Daar hebben we niet naar gekeken. Deze nemen we mee naar de 

volgende bestuursvergadering. 

Karin: Misschien een familie korting gekregen 

Klaas Bierens: we hebben 2 verschillende vormen, activiteiten toeslag en de 

basis, welke van de 2? 

Johan; Uit de activiteitentoeslag 

Klaas Bierens: recreanten overzicht staat er 2x in. 

Johan: wordt eruit gehaald.  

Leo Koning: ik vind het een goede begroting.  

Jose Beusekom: er is een damesploeg bij de voetbal 

Karin: Basis contributie moet worden betaald.  

Jose Beusekom: Bij de 2
de

 incassering wordt dit mee genomen. 

 

De volgende contributieverhoging wordt unaniem aangenomen 

 
 

7. Verkiezing Bestuursleden en diverse Commissies(Bijlage 3 

Otto Heinis: er is niet geplubiceerd of je je kan aanmelden als bestuurlid. 



Nemen we mee naar volgend jaar.  

Bets Buis gaat naar de kantine commissie. Ze komt niet in het bestuur.  

Klaas Bierens gaat stoppen met de kleding. Verzorging tenues. Alles regelen, 

verschillende maten, sokken, ballen voor de jeugd en senioren.  

Leo Koning: gaat nu echt stoppen met de bordsponsor. Graag iemand die daar 

voor op stapt.  

Verona Bloothoofd: er is weinig animo. Misschien een avond regelen voor de 

senioren handbal en voetbal.  

Ook een avond voor ouders handbal en voetbal. 

 

8. Situatie opknappen  kantine 

Er is een aanvraag bij een VSB fonds Beemster.  

Er moet een goed keuring komen van de leden. Er wordt een avond gehouden 

om de plannen te maken.  

 

 

9. Rondvraag 

Otto Heinis: Onze verenging bestaat volgend jaar 85 jaar. Wordt er nog iets 

geregeld? 

Johan: we hebben concreet nog niets opgepakt 

Ruud Heinis: Je wilt een nieuwe tenue regelen voor een team, hoe gaat dat? 

Johan: we hebben een leverancier. En we willen het graag eenduidend .  

Karin: als iemand iets wil sponsoren dan graag iets op de site? 

Leo: Er zijn verschillende mogelijkheden. Dus het hangt er allemaal vanaf. Je 

kan zo ver gaan als je wilt.  

Adri van Boven: Ideeënbus ophangen voor ideeën. 

Johan: Goede ideeën zijn altijd welkom. 

Jan Konijn: Is er al een privacy beleid vanaf Juni 2018.  

Bestuur: Nog niet helemaal 

Leo Koning: Pin apparaat is daar al naar gekeken?  

Johan: We zijn daar al naar het kijken wat de mogelijkheden zijn 

Leo Koning: Hebben wij nog een consul nodig?  

Johan: Siem kijkt nog wel eens en hij kijkt het halve veld na. 

Bob Bas: pin apparaat , moeten we zeker doen.  

Jan Cor: Hij vindt de prijs van de koffie en thee te duur.  

Johan: We zijn in overleg geweest met de kantine commissie. En we vinden het 

een moeilijke discussie. 

Klaas Bierens: website is niet up to date.  

Johan: daar hebben we niemand voor. 

Huibert: Hij wilt dat graag gaan doen.  

Bert: Het is erg moeilijk om op de site neer te zetten  

Bert Onclin: staan de contributiegelden staan op de site.  

Johan: ja ze staan op de site 



Bert Onclin: wil graag foto’s op de site.  

Johan; Kan je nu sturen naar Huibert de Potter. Mail: hdepotter@hotmail.com 

Leo Koning; Via gemeente Alkmaar, je kan voor de minima geld regelen. 

Klaas Bierens: Rick voor 1 jaar in het bestuur, volgens aftredend.  

Johan: Is geregeld.   

 

10.  Sluiting 


