Notulen Algemene Ledenvergadering Sportvereniging
SV Graftdijk 7 oktober 2019
Aanvang 20.00 uur

1. Opening
Johan opent de vergadering en zegt:
Ik heet allereerst iedereen van harte op deze jaarvergadering, goed dat u er bent.
We zijn het afgelopen seizoen gestart met 2 nieuwe hoofdsponsors. Voor de
handbal Wouter Zeeman en Marco de Goede. Voor de voetbal Stadskaffee
Laurens.
Bert Onclin trainde vorig seizoen voor het 4de seizoen de voetbal selectie.
Het eerste speelt tot de winterstop een wisselend seizoen en staan middenmoot.
Het tweede staat 2de en 45+ 3de. Uiteindelijk werd 45+ net niet kampioen. Op
zondag 26 mei werd voor het 1ste en 2de een geweldige dag.
Het 2de werd kampioen en het 1ste haalde nacompetitie, wat directe promotie
betekende naar de 4de klasse.
Bij de jeugd doen alle teams het goed. De JO8 is tussentijds van JO8 naar JO9
gegaan. De JO12 doet goed mee in de eerste klasse. Zo ook de JO14 die bijna
ieder weekend haar punten meepakt. De JO16 o.l.v. Joost Wortel doet mee voor
de bovenste plekken.
Aan het einde van het seizoen konden we de prestaties meten. De JO9 met Ad
en Raoul eindigde op een mooie 3de plek. De JO12 speelde in de hoofdklasse en
wisten van diverse grote clubs te winnen. Ook de JO14, het team van Bob,

speelde een prima seizoen. De JO16 van Wim en Joost speelde in de tweede
klasse ook heel goed. Ze haalde eruit wat er in zat.
Bij de handbal zijn we het nieuwe seizoen gestart met Ramon van Dijk als
nieuwe hoofdtrainer. Er wordt op 3 avonden getraind, nieuw is daarbij één
avond krachttraining. In de zaal eindigt Dames 1 op de 2de plek achter Lacom.
Deze plek gaf ons nog een kans om te promoveren. Op zondag 2 juni werd er,
met nog 4 clubs, gestreden om een plek in de 1ste klasse. Met 2 gewonnen
wedstrijden en 2 verloren zat dat er net niet in. Jammer, want het had gekund.
Wat ook nieuw is, is dat we een handbalschool zijn gestart. Meike van Splunter
en Ellen Overman verzorgen de handbalschool. Bij de start deden maar liefst in
3 sessies totaal meer dan 60 speelsters mee. De Rabobank ondersteund de
Handbalschool voor 2 jaar.
Maar er zijn ook heel wat andere activiteiten geweest binnen de club.
Vrijdag 5 April was het Superbingo-avond bij Graftdijk, maar liefst 93 mensen
streden om de mooiste prijzen, van een fiets tot een mooie vakantie.
Op vrijdag 10 mei was André Krul met zijn keepersclinic te gast op ons
sportcomplex. Maar liefst 60 deelnemers uit de verre omtrek deden mee.
Een prachtig reclame plaatje voor onze vereniging.
Voor het eerst hadden we op 15 juni een braderie op het terrein van de
Vinckhuyzenschool en op ons sportcomplex. Een gezellige dag wat voor
herhaling vatbaar is.
De gebruikelijke afsluiting van het seizoen was het mixtoernooi. Een prachtige
dag met handbal en voetbal met een stukje muziek.
Maar we hebben ook een nieuwe horeca vergunning gekregen. We mogen nu
ook legaal avonden organiseren die gerelateerd zijn aan de sport. Zoals
kaartavonden of dartavonden. Maar we mogen ook 5 x per jaar een feestje
houden hier in dit clubhuis. Een voorbeeld hierin is het houden van een
verjaardag of een bedrijfsfeest.
Dus denk aan dit clubhuis als locatie voor een feest. Dit levert de club extra
inkomsten op en dat hebben we hard nodig.
Gelukkig kunnen we binnen onze vereniging nog een beroep doen op vele
vrijwilligers. Speciaal haal ik ieder jaar de maandagochtend ploeg even aan.
Een groep waar we trots op kunnen zijn. Ze maken iedere maandag ochtend de
kleedkamers schoon en doen heel veel onderhoudsklussen. Super mannen.

In een ander kader heeft het bestuur een bestuurders aansprakelijks verzekering
afgesloten. Als bestuurslid ben je hoofdelijk aansprakelijk en dit willen we
zoveel mogelijk afdekken. Helaas is in deze tijd zo’n verzekering nodig.
En als we het dan over bestuurders hebben en de, gelukkig, nog vele
vrijwilligers bij de club, merken we toch dat het vinden van nieuwe vrijwilligers
steeds moeilijker wordt. Hierdoor wordt de druk op de bestaande bestuurders
c. q. vrijwilligers steeds groter.
Mensen vinden om trainen te geven of een paar keer per jaar in de kantine te
staan lijkt normaal, maar is voor lang niet iedereen normaal.
Dit punt komt ook vanavond nog wel langs.
Tot zover de inleiding en staan we nu stil bij degenen die ons het afgelopen jaar
zijn ontvallen:
Riet Hogeterp – van Ammers
Irma Heinis - Gölm
Agie Groot -Terra
Johan van Beusekom
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 zijn de koffie en de drankjes van de vereniging.

2. Ingekomen stukken en mededelingen
In gekomen stuk: Koen Verhart Zie 3B
Afbericht: oma Groot, Kees Groot, Marco Groot
3. Vaststellen notulen Algemene Ledenvergadering d.d. 1 oktober 2018(bijlage 1)
Geen vragen gekomen, dus goed gekeurd.
3.B Koen verhart: Koen verteld dat we gedeeltelijk rookvrij zijn geworden.
Tijdens de jeugdactiviteiten zijn we rookvrij en op zondag gedeeltelijk.
Dit wordt niet altijd toegepast.
Na overleg met elkaar komen we tot de conclusie dat we zo blijven doorgaan.

Laten we er aandacht aan besteden. In het clubblad en elkaar corrigeren. Blijf
elkaar erop aanspreken.
4. Financieel overzicht (Bijlage 2)
- Resultatenrekening
Juist de lasten kant loopt fors op ook komend seizoen.
1) De afgelopen jaren zien we een verhoging van de onkosten vergoeding
Oorzaak vergoeding training jeugd handbal + € 3000,2) Energie kosten + € 1300,3) Huur sportvelden + € 2200,4) Zaalhuur handbal + € 2600,5) Afdracht NHV + € 1000,Betekend met nog wat kleinere postjes een begroting voor dit seizoen met een min
van € 10.726,Dit vindt het bestuur niet verantwoord en wil daarom dit seizoen een groot deel
gaan afdichten door contributie verhoging.
Te beginnen met de jeugd van de handbal een verhoging van € 60,- levert €3360,op. (vergoeding training jeugd)
Bij de senioren handbal is eigenlijk een veel hogere verhoging nodig om de kosten
te dekken.
€ 1000,- scheidsrechterskosten, € 2600,- zaal huur = €3600,- totaal
Met een verhoging van € 60,- komt er € 1260,- binnen.
Echter een verhoging gelijk als de jeugd vindt het bestuur eigenlijk het maximale.
Maar we blijven met een tekort zitten bij de handbal van € 2500,De vraag is dan richting de handbal hoe gaan we dit oplossen?
Het bestuur ziet op dit moment geen extra inkomsten vanuit de handbal. Bij de
voetbal stijgen de kosten minder snel.
Bij de jeugd komt er € 30,- bij en senioren € 40,- en zaal € 10,Dit levert dan handbal en voetbal samen ongeveer € 8200,- extra contributie op.
Blijven we met een gat zitten van € 2700,Als bestuur vinden wij het verantwoord om zó het seizoen in te gaan.
Met nogmaals een sein richting de handbal om eens na te denken over extra
inkomsten.
Met deze contributieverhoging willen we ook de begroting voor dit seizoen
vaststellen.

Ruud Heinis: zaalvoetbal is dat dekkend. Johan zegt dat het dekkend is
Willem Altman: de donaties, is dat sturctureel? Johan: gedeelte gehad van
Alkmaar Sport ivm overname.
Willem Altman: de huur van de sportvelden gaat flink omhoog! Johan: dit komt
vanuit de gemeente.
- Balansoverzicht
- Afschrijvingsstaat
- Begroting.
- Verhoging contributiegelden
Johan verteld over de contributieverhoging.
Klaas Bierens: vindt de zaalvoetbal verhoging dan te weinig.
Kees van Diepen: maak de basiscontributie meer.
Leo Koning: handbal is vanaf november tot maart in de zaal, dus geen
inkomen van de kantine.
Verona Bloothoofd: Maar de basiscontributie een 10 euro hoger, en dan de
activiteiten een 10 minder. De zaalvoetbal gaat met een 10 extra omhoog.

- Kascontrole
5. Verslag Kascontrole commissie
Ruud Heinis: wij hebben met Leo en de penningmeester samen gezeten, Het
zag er heel netjes uit. Prima werk van de penningmeester.
6. Verkiezing Bestuursleden en diverse Commissies(Bijlage 3)
Zie bijlage.
Kascontrole: Bianca Heinis.
Ruud Heinis: bij de comissie zaalvoetbal Jos Huider staat daar nog, maar die is
ziek. Daar moet even controle naar.
Aantal mensen gaan stoppen.
Stukje Johan:
Als bestuur willen we graag mensen bedanken voor hun inzet binnen de
vereniging.
Ineke en Simone zijn tijdens het handbalcommissie uitje al bedankt.
Dan wil ik graag bedanken een vrouw die de afgelopen jaren de kantine-indeling
regelde. En dan heb ik het over José van Beusekom.
We kennen de reden waarom ze stopt….. Wil er niet teveel over uitweiden.
Het is in ieder geval héél begrijpelijk dat ze stopt, ze heeft nu andere zorgen.
Wel bloemen voor José en heel veel dank!

Dan wil het bestuur graag een man in het zonnetje zetten die al jarenlang
vrijwilliger is bij de club. Hij is al lid van verdienste, maar een super persoon al
jarenlang voor de club. Hij is scheidsrechter, maar vooral al jarenlang de man
van de inkoop kantine. Ilona en Raoul hebben dit inmiddels overgenomen.
Ik weet niet hoeveel uur Jan besteedt heeft aan de inkoop kantine.
Maar dat zijn heel veel uren geweest. Daarvoor Jan willen we je enorm
bedanken. Bloemen en een envelop.
Johan gaat staan en wil graag een woord richten naar Djamilja

Djamilja
Ja, Djamilja na 8 jaar ga je stoppen met het secretariaat van de vereniging.
In 2011 nam je deze taak op je.
- Je beheerde niet alleen het secretariaat, maar deed nog veel meer.
- Je maakte de notulen van de bestuursvergaderingen,
maar ook van de jaarvergadering.
- Je was ook voorzitster van de jeugdcommissie voetbal,
nu jeugd- en trainersoverleg
- Maakte de agenda voor deze vergaderingen en maakte de notulen
- Een moeilijk punt wat ieder jaar weer terug komt is de teamindelingen
Want of je nou een grote of een wat kleinere club bent, er is hier altijd wel
discussie over.
Daar had je het ook wel eens zichtbaar moeilijk mee.
Toch wist je je er uiteindelijk altijd wel doorheen te slaan, je kan het toch nooit
een ieder naar het zin te maken.
- Uiteindelijk voerde je de teams in sportlink in.
- Wat 1 x in de 14 dagen altijd terug komt is de wedstrijden aanleveren bij Bert
en Christel voor het clubblad.
- De scheidsrechters regelen voor de thuiswedstrijden en ook invoeren in
Sportlink.
- Vervoer regelen teams
- En dan denk je dat je er bent, maar dan komen er altijd wel weer
wedstrijdwijzigingen.
- En dan ook weer de kantine en scheidsrechters inlichten.
- Op het einde van het seizoen de jeugdtenues innemen en weer met Klaas
klaarzetten voor het nieuwe seizoen.
- Je was ook actief bij jeugdactiviteiten, bijvoorbeeld het jeugdkamp.
- Maar je regelde ook de jeugdbingo, de avond zelf, maar ook de inkoop van de
prijzen.
- Je regelde het penaltybokaal voor de jeugd op het mixtoernooi.
- Eerst de voorrondes en het bestellen van de bekers of staanders.

- En er waren altijd wel mensen die jou met al jouw taken door de jaren heen
hebben geholpen, anders kan het ook niet.
- Maar uiteindelijk kwam het wel altijd op jou bordje terecht.
En ik weet zeker dat ik nog wel wat vergeten ben op te noemen, maar het is een
hele lijst van taken en activiteiten die je al die jaren hebt gedaan voor de
vereniging.
Daarvoor willen we je hartelijk danken, ik weet zeker dat je betrokken blijft bij
de club, maar dan in een andere rol. Je bent immers ook nog coach bij
de A-jeugd van de handbal.
Voor alles wat je voor de club hebt betekent, wil het bestuur je graag voordragen
om ‘Lid van verdienste” van SV Graftdijk te worden.
En als je tóch besluit weer eens iets te willen oppakken….. nou graag, want je
bent er helemaal geknipt voor.
We zetten leden eigenlijk alleen vaak in het zonnetje bij het stoppen van een
functie.
Maar er zijn ook leden die al heel lang betrokken bij de club, die eigenlijk best
wel eens in het zonnetje gezet mogen worden.
Het bestuur werd ingeseind, van wordt het niet eens tijd om die of die eens naar
voren te halen.
Dit hebben we binnen het bestuur, voor zover mogelijk, besproken.
Ons ook gelijk realiserend dat we ons het komende jaar ook eens moeten gaan
verdiepen in welke leden er nog meer zijn die ook wel eens in het zonnetje gezet
mogen worden, want…… we willen niemand overslaan. Dat is ook zeker niet de
bedoeling.
Zo wil ik nu graag het woord richten naar Karin Koek.
Want Karin, je bent al jaren het ‘brein’ achter de handbaltak van onze
vereniging.
En als we dan teruggaan in het archief, wat overigens ten aanzien van jou niet
éénvoudig is, want je hebt het handbalarchief zélf in je bezit.
Maar Karin, vanaf 2005 beheer je het wedstrijdsecretariaat voor de handbal.
Dat zeg ik nu even in één adem, maar dat betekent nog al wat.
Voor ons thuiswedstrijden vaststellen is al een hele klus en dan met name in de
zaal.
Tot een paar jaar terug was het overleg met Stichting Sport Accommodatie De
Rijp
en Sportcafe De Oosterven, inmiddels gaat Alkmaar Sport hier over.
En er komen altijd wel wijzigingen bij zowel thuis als uitwedstrijden.

Feitelijk ben je er iedere dag mee bezig want er kan iedere dag een wedstrijd
wijziging binnen komen.
Ook vanaf 2005 beheer je de ledenadministratie van de handbal tak.
Dus bijna 15 jaar beheer je het wedstrijdsecretariaat en ledenadministratie voor
de handbal.
Ik denk als je al je uren gaat tellen die daar in zijn gaan zitten, dan is dit zeker
een paar jaar fte’s.
Ik had mijn verhaal eigenlijk moeten beginnen met je periode als speelster.
Want je hebt in eerste instantie een periode bij het 1ste en 2de en volgens mij ook
bij de recreanten op doel gestaan. Want keepster is jou passie bij de handbal.
Dus ook als keepster heb je je verdienstelijk gemaakt.
Na je actieve periode als speelster heb je d.m.v. een cursus, je
jeugdtrainersdiploma gehaald.
In 2010 ben je in bestuur gekomen, je gaat dus alweer aan je 10de jaar beginnen.
En wat best eens gezegd mag worden, je staat je mannetje als
vertegenwoordigster van de handbaltak uitstekend.
Je bent eigenlijk een allrounder, op alle fronten denk je mee binnen de
vereniging.
Je bent een nuchter persoon en vooral hardwerkend.
Niets is je teveel.
Keeperstraining geven
Jeugdtraining geven
Organiseren mixtoernooi
Penaltybokaal
Even de BBQ verzorgen met het mixtoernooi
En als het er nog op aan komt spring je ook nog bij in de kantine.
Je bent met Vera onze bondsscheidsrechters, met regelmaat gaan jullie op pad
om ergens in Noord Holland te fluiten namens SV Graftdijk.
Daarnaast fluit je ook nog vele thuiswedstrijden.
Karin, een hele lange lijst van staat van dienst.
En ongetwijfeld zal ik nog steeds dingen zijn vergeten.
In ieder geval reden voor het bestuur om je voor te dragen als ‘Lid van
Verdienste’ van SV Graftdijk.
Karin Koek neemt de microfoon over van Johan:

Nu hebben we 1 lid van verdienste gehad. Nu wil het bestuur nog iemand naar
voren laten komen.
Het is een duizendpoot binnen onze vereniging, bijna elk weekend te vinden op
het SV Graftdijk terrein of op een ander handbalveld in Noord-Holland.
Verona Bloothoofd.
Wie kent haar niet, Verona loopt al jaren rond binnen onze vereniging. Via
familie kwam ze als klein meisje handballen. 1982-1983 werd Verona samen
met Marjan, Cindy en haar team kampioen. De drie meiden werden zo goed dat
zij op een gegeven moment in het selectieteam van NHN kwamen. Daar hebben
ze in 3 jaar veel geleerd. Afgereisd in 1989 met coach An Dingerdis en het team
naar Emmen. Daar werden ze 1ste. Jannie Bas ging vaak mee met de meiden als
supporter. Zo heeft Verona alle teams doorlopen. Zij kwam voor het eerst in
dames 1 spelen dat John Zeeuw trainer was.
Geen training sloeg zij over, weer of geen weer ze was er altijd. Wel een paar
keer geblesseerd geweest, maar dan kwam je elke keer weer terug. Dit is niet het
enige wat Verona binnen de verenging doet. Ze werd voor het eerst coach in het
jaar 2008-2009. Dit omdat dochter Nancy lid werd van SV Graftdijk. Ruim 10
jaar later is Verona nog steeds coach van Nancy. 1 team was niet genoeg ze is
coach van 2 teams de A( samen met Djamilja) en B jeugd. Haar dochter Nancy
is onlangs in de A jeugd gaan spelen maar kan haar B meiden nog niet los laten.
Al een aantal jaren traint zij de jeugd met veel plezier maar toch ook nu wel op
zoek naar een opvolgster.
Maar wat doet ze nog meer, eigenlijk is het te veel maar zal er toch een paar
opnoemen: Ze heeft in de commissie handbal gezeten, Voorzitter en secretaris
voor een aantal jaar, de paastollen heeft ze jaren gedaan met veel vrijwilligers,
elk weekend de loterij als Graftdijk 1 thuis speelt, Bingo voor de jeugd en
volwassenen waar ze hele verhalen verteld om het cijfer te kunnen noemen en
elke ondernemer in Noord-Holland afcrosst om leuke prijzen binnen te halen.
De hele kantine zit vol, wel 100 man. Fluiten, Grote club actie, contributie innen
samen met Johan, uren achter de computer.
Verona houdt van orde en mailt iedereen altijd waar ze aan toe zijn. Tot in de
puntjes verzorgt. Ik weet zeker dat ik nog wat vergeten ben om op te noemen,
maar het is een hele lijst van activiteiten die je al jaren met veel liefde doet voor
je cluppie. Deze duizendpoot verdient nu eens een pluim. Dus als blijk van
waardering willen jouw lid van verdienste maken. Heel veel dank voor je inzet
en wij hopen dat je nog jaren rond zal lopen.

7. Rondvraag
Koen Verhart: Koen krijgt vaak complimenten over de gastvrije aankomst bij
de tegenpartij. Misschien meer bij de handbal , ook bestuursdienst misschien.

Johan: neemt dit mee naar de handbalcommissie.
Irene: Wil graag de picknickbanken opknappen! Johan: neemt de dit mee in de
bestuursvergadering.
Irene: Er is geen club van 50? Johan: Maar wie gaat dat weer doen? Irene: wil
dit wel oppakken. Samen met Femke Konijn.
Leo Koning: bestuur moet zich daar niet mee bemoeien.
Irene: als er 2 van de voetbal ook meedoen? Bestuur wil helpen opstarten.
Wordt vervolgd.
Irene: zondag mocht geen frituur aan. Wel gedaan. Johan: geen reden, frituur
mag gewoon aan.
Ruud Heinis: De subside van het rookvrije gedeelte had Koen aangegeven.
Maar de vereniging is nog niet geheel rookvrij dus die staat nog open.
8. Sluiting
Bedankt voor de belangstelling en Johan beëindigt de vergadering.
(De bijlagen worden voor de vergadering uitgedeeld)

