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1. Opening 
 

Johan begint met een opening: Ik heet namens het bestuur van 
Sportvereniging Graftdijk iedereen van harte welkom op de 
jaarvergadering. In het bijzonder de ereleden en de leden van 
verdienste. 

 
Er is het afgelopen seizoen weer van alles te doen geweest hier op ons 
sportcomplex. Als een soort rode draad stond het opknappen van de 
kantine centraal. Hiervoor hebben we ook een extra ledenvergadering 
moeten houden. 
De belangstelling voor deze vergadering was prima.  
Er werd een donatie actie gestart. Het VSB Fonds Beemster doneerde 
maar liefst € 13.500,-. Bewonersinitiatieven en de Jan Boon Stichting 
deden ook mee. 
Waarvoor hartelijk dank. 
Uiteindelijk is er maar liefst € 21.000,- opgehaald, een prachtig bedrag. 
Dank gaat uit naar een ieder die een bijdrage heeft geleverd om dit 
project tot een succes te maken. 
Op dinsdag 9 januari werd gestart met de vloer door Arjan van Baar 
Vervolgens ging Van Dikhout aan de slag en voor de elektriciteit Ruud 
Mul. 
En het resultaat mag er zijn. We hebben er een prachtige sfeervolle 
kantine voor gekregen. 



 
Handbal 
Het bestuur is veelvuldig in overleg geweest met de Rabobank om een 
Pitch binnen te halen. Met het binnenhalen van deze Pitch krijgen we 2 
jaar ondersteuning  om een handbalschool op te zetten en handbal-
clinics te organiseren. Per jaar krijgen we hiervoor  €7500,- . 
Dus totaal over 2 jaar € 15.000.- 
Doel is om onze handbaltak hierdoor een bust te geven. 
 
Sportief gezien stonden de handbal dames 1 en 2 tijdens de winterstop 
bovenaan. 
Doordat het eerste van de handbal de laatste wedstrijden in de zaal nipt 
verloren, zijn ze promotie net ontlopen.  
 
Bij de senioren handbal wordt het 2de buiten kampioen. 
  
Na 5 jaar namen we eind van het seizoen afscheid van Paul List.  
Zijn opvolger Ramon van Dijk gaat proberen de handbal naar een hoger 
plan te brengen. 
 
Voetbal 
Het seizoen is ingegaan met maar liefst 10 nieuwe voetbalsenioren 
leden. Dit was op de training goed te merken. De trainingsopkomst was 
veel hoger dan de vorige seizoenen.  
Het 1ste won de eerste wedstrijden en het 2de en 45+ ging ook heel goed 
van start. 
 
Uiteindelijk bereikte het eerste de nacompetitie. Maar ook het 2de en 45+ 
eindigde bij de eersten. 
Ook de jeugd bij de voetbal prima resultaten. JO13 najaarskampioen en 
JO15 op de gedeelde 1ste plek. De JO11 in de hoofdklasse uitkomend 
deed het ook prima. 
De jongste voetbaljeugd wordt geleid en getraind door Ad Brouwer.  
 
Bij de selectie heeft het bestuur met  hoofdtrainer Bert en keeperstrainer 
Harry de contracten verlengd. 
 
Vanwege het 85 jarig bestaan komt op zaterdag 16 juni JO18 van AZ op 
bezoek. Een leuke wedstrijd waarin Graftdijk veel tegenstand ondervond. 
Ook vanwege het 85 jarig bestaan werd er door een paar enthousiaste 
ouders een jeugdkamp georganiseerd, zo’n 45 jeugdleden hadden zich 
hiervoor opgegeven. 
Het werd een prachtig weekend met heel goed weer. 



Het mixtoernooi was wederom een geweldig succes. Een sportieve dag 
waar jong en oud aan deelnam. Met een super loterij met veel prijzen. 
 
Aan extra activiteiten hadden we de jeugdbingo en de super bingoavond. 
Dit vergt veel werk aan voorbereiding, maar wel dankbare avonden. 
 
Trots zijn we op alle vrijwilligers binnen onze vereniging. En we hebben 
echt toch veel kanjers aan vrijwilligers. Mensen die echt week in week uit 
hun mannetje staan bij zowel voetbal en handbal. Ik noem bijvoorbeeld 
een persoon als Siem, zit in de kantinecommissie, staat hier iedere 
donderdagavond in de kantine en springt ook op andere tijden in, maar 
zorgt ook voor het vervangen van frituurvet en fluit wedstrijden.  
En zo zijn er nog diverse vrijwilligers op te noemen die iedere week 
zorgen, dat de vereniging blijft draaien. 
Ieder jaar noem ik ook de maandagochtend ploeg. Zo ziet het er iedere 
week hier keurig verzorgt uit. Heel vaak krijgen we ook van bezoekers 
complimenten over een prachtig compact sportcomplex 
Dus alle lof naar alle vrijwilligers van onze vereniging. 
 
Toch wil ik als voorzitter een keer ons bestuur eens onder de aandacht 
brengen. 
Bijna alle leden van het huidige bestuur zitten hier al zo’n 8, 9 of 10 jaar 
in. 
Als bestuurslid is er veel werk te doen en ook wij maken ons wel eens 
zorgen wie het huidige bestuur in de toekomst gaat opvolgen. Het zou 
heel normaal zijn als iemand van het bestuur eens zegt, ik stop er na 9 
of 10 jaar mee. Het probleem is, vindt maar een opvolger.  
Gelukkig kunnen we het goed hebben met elkaar en dus is de sfeer 
goed.  
Wij hopen dat in de toekomst dat er toch eens leden zich melden om een 
taak op zich te nemen.   
 
Tot zover de inleiding en staan we nu stil bij degene die ons het 
afgelopen jaar ontvallen zijn: 
 
Op 23 januari is onze mollenvanger Dik Hoogland overleden. 
Op 16 juli is Frits Servaas overleden. Frits was sponsor en regelmatig 
langs de lijn te zien. 
Op 3 augustus is Willem de Koekkoek overleden. 
Op 28 augustus overleed Bob Leemhuis, opa van Laurens de keeper 
van JO11.  Hij was vaste toeschouwer van dit team. 
 
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. 
 
Zoals u gewend bent is de koffie en drankjes van de vereniging. 

 
 

2. Ingekomen stukken en mededelingen 
1 ingekomen stuk van Koen Verhart, deze komt in de agenda punt 8. 
 
Afberichten: Karin Koek, Arno van der Helm, Kees Groot, Niels 
Bezembinder, Rik van Diepen, Rogier Groot, Jelle Ouweltjes, Moeder 
Groot.  

 
3. Vaststellen notulen Algemene Ledenvergadering d.d. 2 oktober 

2017(bijlage 1) 
 
Leo Koning vraagt over de familie contributie 
Johan: deze hebben we niet gedaan. 
Leo Koning: er staan nog geen contributiegelden op de site.  
Johan: Als het goed is staan ze er nu op. Hierop letten! 
 
Vaststellen notulen Extra Ledenvergadering d.d. 13 november 
2017(bijlage 2) 
 
Deze heeft niet op de site gestaan i.v.m. de financiën die erop staan. 
Geen opmerkingen. 
 

4. Wat voor gevolgen heeft een tekort aan vrijwilligers?  

 

Johan: Waarom dit punt op de agenda? 
    Omdat wij zien dat de druk op de bestaande vrijwilligers en dus ook 
    het bestuur steeds groter wordt. Maar ook invulling van taken steeds  
    moeilijker wordt.  
    Een voorbeeld: Met het Mixtoernooi hebben we altijd een BBQ, dit jaar  
    konden we niemand vinden die achter de BBQ wilde staan.  
    Uiteindelijk heeft Karin als bestuurslid dit gedaan. Maar die zegt ik doe 
    dat niet meer want ik doe al zoveel. Als we geen BBQ neerzetten met  
    Mixtoernooi scheelt het € 650 aan inkomsten. En zo zijn er 
    langzamerhand steeds meer dingen op te noemen  wat tot lagere                                 
    inkomsten gaat leiden. 
    En dus uiteindelijk forse verhoging van de contributie. 



    We moeten dat als club wel realiseren. 
    Om nog een voorbeeld te noemen: We zijn bij de handbal verplicht om  
    Bondscheidsrechters te leveren. Dit doen nu Vera en Karin, Karin zegt  
    ik doe al zoveel, dus wil er mee stoppen. Er moeten gewoon 
    bondscheidsrechters bij komen. 
    Maar wie? Als wij geen scheidsrechters leveren volgt een  boete  
    circa €2000,-. Betekent voor ieder handbal lid een  
    contributieverhoging van €30,-. 
    En zo zijn er steeds meer dingen op te noemen wat tot forse 
    contributie verhoging gaat leiden als er geen invulling aan wordt  
    gegeven. 
    De vraag komt dan naar boven hoe gaan wij hier mee om? 

 
Leo Koning: vraagt hoe doen dan andere verenigingen dat ? Het ligt 
eraan wat voor een handbal niveau het 1ste handbalt.  
Bert Onclin: Moet er een cursus komen, kost dat geld. 
Johan: Ja dat kost geld maar dat zijn niet de kosten. 
Leo Koning: Wat gebeurt er als je de boetes niet betaald.  
Johan: Dan worden er geen wedstrijden meer ingepland.  
Ruud Heinis: Leggen ze het bij de club voor of doen ze van het NHV 
nog promotie (om scheidsrechters te werven). 
Johan: De NHV maakt wel promotie. 
Leo Koning: Hoe bereiken we de mensen die hier nooit komen, hoe 
gaan we dit oplossen? 
Verona: Er is een avond geweest voor de jeugd van de handbal. Maar 
de ouders willen niet meer doen. 
Ramon: Bij inschrijving misschien een vrijwilligerstaken brief . Zodat 
ouders kunnen aanvinken wat ze willen doen.  
Marco Buis: spelers van het eerste kantine dienst laten draaien. 
Verantwoordelijk voor Marco Buis , Erwin Kos, Danny Woortman,  
 
 

 
5. Financieel overzicht (Bijlage 3)   

 
- Resultatenrekening  
Erwin Kos vraagt waarom er geen patat kan worden verkocht in de 
kantine. Om de omzet te verhogen. 
Johan: deze frituur is niet geschikt voor patat te bakken. Maar hij neemt 
het mee naar de kantine commissie.  
Leo Koning vraagt hoe het komt dat de algemene kosten gestegen waren 
en de representatiekosten verlaagd. 
Door dat de voetbalschool bij de algemene kosten verwerkt waren 



- Balansoverzicht 
- Afschrijvingsstaat 
- Begroting 
- Contributiegelden 
- Kascontrole 
 
6. Verslag Kascontrole commissie   
Ruud Heinis; alles zag er goed uit.  
 
7. Verkiezing Bestuursleden en diverse Commissies(Bijlage 4) 

Leo Koning: Geeft aan dat hij een goede waardering heeft voor het 
bestuur.  
Johan: Commissie veld is niet meer aktief, dit is meer een jeugdleiders/ 
trainers commissie. Hierover gaan we verder praten. 
Commissie Kantine: daarin komen Marco Buis en Danny Woortman.     
 
Kascontrole: Ruud Heinis en Leo Koning. Nieuw Lid: Jordy Jak.  

 
8. Ingekomen stuk van Koen Verhart: 

Rookvrije vereniging.  
Ramon: hang een bordje op om niet te roken bij het hek. 
Leo Koning: Vindt dit een goed inniatief.  
Bestuur neemt contact op met de selectie van het 1ste en nemen dan 
met de volgende bestuursvergadering Koen mee in de vergadering.  
Leo Koning: geef het door aan de andere leden van de vereniging, 
zodat ze alvast aan het idee kunnen wennen.  

 
9. Rondvraag 

Kees Commandeur: vraagt of Sanne een cursus kan doen voor training 
te geven 
Johan: wordt geregeld 
Marco Buis: Hoe zit het met het dartbord. 
Johan; Komt eraan 
Handbalmeiden: douches zijn niet goed.  
Johan: vraagt aan de maandagochtend ploeg om er naar te kijken. 
Ramon: Bedankt iedereen voor de leuke trainingsweekend.  
Moeder Groen: vraagt of er een avond kan komen om de regels uit te 
leggen van de handbal 
Ramon: Wil er graag wel wat mee doen. Graag meenemen naar de 
volgende bestuursvergadering. 
 
10. Sluiting 
Johan sluit de vergadering om 21:25 uur. 


