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Agendapunt 1: Opening en mededelingen van de Voorzitter
Agendapunt 2: Ingekomen stukken en mededelingen van de secretaris
2.1.

Aan- en Afmeldingen

Afmeldingen
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

1
2
3
4
5

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Monique Zorgman
Ron Peters
Ido Vrijdag
Nadine Peters
Rachelle Peters
Mark Kraakman
Wout Jense
Renée Koster
Stefan Wessels
Desiree Helgers
Raymond IJsselstijn
Jan Hoogenraad

Aanwezig kantine
Annelies Meijer
Remco van Schie
Linda Pardoen
Robin Pardoen
Alex Blom

Aanwezig digitaal
Chris Jense
Jeffrey Mosterd
Dorian Hauser
Arnold van der Harst
Robert Anthonijsz
Fam. Heesterman
Bob en Joke van Lith
Nicole Zorgman
Mariska van der Hoeven
Remco van der Hoeven
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11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
2.2.

Machtigingen

1
2
2.3.

Onno Offerman
Stephanie Bender
Michelle Pikaar-Bekker
Ron den Dulk
Niels Passchier
Jennifer Vink
Marvin de Roode
Yvette Boogaards
Frank de Jong
Michel Jense
Alex Kaan
Stefan Helgers
Matthijs Schouten
Mandy van Westbroek
Wouter Breman
Karin Engel-Rosenveldt
Patricia Brederoo
Sandra Zevenbergen
Willeke Eikelenboom
Petra Kruisselbrink
Fam. Huisman
Jolijn de Zoete
Denise Zorgman

Machtigingen
Rene van Zijl
Angela van Zijl

Machtigd Remco van Schie
Machtigd Remco van Schie

Brief kascontrole commissie
De brief wordt via Mentimeter goedgekeurd om de penningmeester decharge te
verlenen voor het seizoen 2018-2019.

2.4.

Jubilarissen krijgen allen later hun speld in verband met afwezigheid.
50 jaar Monique Zorgman
50 jaar Leendert van Ark
50 jaar Hernandes Sam Sin
50 jaar Ron Peters
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25 jaar Alex Kaan
25 jaar Jascha van Lith
25 jaar Nadine Peters
25 jaar Rachelle Peters
25 jaar Yvette Boogaards-Kakebeen
25 jaar Anja van Schie-Bartelomij

Agendapunt 3: Vaststelling notulen Algemene Ledenvergadering van 8 juli 2019
De notulen zijn te vinden op de website
https://www.refleks.nl/wp-content/uploads/2020/08/8-Notulen-ALV-2018-2019.pdf
De notulen worden via Mentimeter goedgekeurd.
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Agendapunt 4: Jaarverslag/Werkplannen en beleid Bestuur en Commissies
4.1 Jaarverslag/werkplan Bestuur inclusief ledenbestand
Geen opmerkingen

4.2 Jaarverslag/werkplan Technische Commissie (TC)
Geen opmerkingen

4.3 Jaarverslag/werkplan Jeugd Technische Commissie (JTC)
Linda Pardoen: JTC is aardig uitgedund.

Marcel van Lith: Momenteel druk bezig met een technisch beleid waardoor deze commissie ook
geheel op de schop gaat voor seizoen 2021-2022. Wil je toetreden tot de JTC laat het ons weten.

4.4 Jaarverslag/werkplan G-korfbal
Geen opmerkingen

4.5 Jaarverslag/werkplan Scheidsrechterscommissie
Geen opmerkingen

4.6 Jaarverslag/werkplan Kantine Commissie (KC)
Geen opmerkingen

4.7 Jaarverslag/werkplan Neveninkomstencommissie (NIC)
Geen opmerkingen

4.8 Jaarverslag/werkplan PR & Communicatie (PRC)
Geen opmerkingen

4.9 Jaarverslag/werkplan Vrijwilligerszaken
Geen opmerkingen

4.10 Jaarverslag/werkplan Ontspanningscommissie (OC)
Geen opmerkingen

4.11 Jaarverslag/werkplan Jeugd Ontspanningscommissie (JOC)
Geen opmerkingen

4.12 Jaarverslag/werkplan Kampcommissie
Geen opmerkingen

4.13 Jaarverslag/werkplan Bowls
Geen opmerkingen
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5: Jaarverslag penningmeester Definitieve cijfers 2018-2019, prognose 2019-2020 &
Contributievoorstel en begroting boekjaar 2020-2021
Kleine toelichting van Paul Kraakman. Goed jaar 2018-2019 door onder andere de bel-actie van
selectie voor de Vriendenloterij. Er is extra geld beschikbaar gesteld voor achterstallig
onderhoud aan de kantine. De balans ziet er goed uit. 2019-2020 door Covid-19 lagere omzet
kantine. Echter een compensatie ontvangen van EURO 4.000,00 van de gemeente. Nog bezig
met kwijtschelding voor de zaalhuur. 2020-2021 onderhoud kantine gaan wij dit seizoen nog
verder opvoeren. Extra kostenpost op de begroting voor het jubileum.
Het contributievoorstel per 1 oktober 2020 wordt via Mentimeter goedgekeurd

PAUZE
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6: Verkiezing bestuur
De vergadering gaat via Mentimeter akkoord met de samenstelling van het bestuur voor
seizoen 2020-2021. Paul Kraakman, Anja van Schie-Bartelomij, Miranda Breman en
Herma Anthonijsz worden herkozen. Michel Franken is afgetreden.
Marcel van Lith
Anja van Schie-Bartelomij
Paul Kraakman
Miranda Breman
Ruud Römer
Danny Brederoo
Herma Anthonijsz

Voorzitter
Secretaris
Penningmeester
Technische Commissie (TC)
Kantine Commissie (KC)
PR & Communicatie (PRC)
Vrijwilligerszaken

7: Overige agendapunten
7.1: Kledingfonds
Het bestuur is al een paar jaar bezig om te kijken wat wij daar mee kunnen. Het 25-jarig jubileum
is een mooie gelegenheid om dit te verwezenlijken. Wij zitten tot 1 juli 2021 nog vast aan een
contract bij de huidige leverancier. Er wordt gekeken of wij daarmee verder gaan en het
kledingfonds daar oprichten of wij dit bij een andere leverancier gaan onderbrengen. Vandaar
dat dit pas volgend jaar pas actief gaat worden.
Wij hebben ook gekeken naar de mogelijkheden van het pakket en er is gekozen om het voorstel
te doen om alleen het sportbroekje of sportrokje en het wedstrijdshirt aan te bieden in het
pakket. Dit is ook een financiële overweging, zekerheid houden binnen de club. Wij zijn als club
dan genoodzaakt een hele grote uitgave te doen, het komt inderdaad binnen een paar jaar terug,
maar er zijn zaken dit wij eerst willen doen in de kantine. Dus wij willen in een kleine vorm
opstarten, kennis vergaren en wellicht over een paar jaar het pakket uitbreiden. Wij willen
beginnen met een bedrag van EURO 2,00. Je hebt dan altijd een shirt dat past.

1. Senioren zullen hier minder gebruik van maken dan kinderen, hoe gaat het bestuur
dit oplossen? Is dit verplicht?
Dat klopt, maar wij willen graag een eenheid uitstralen als club. Als de vergadering
akkoord gaat wordt het inderdaad een verplichting en zal onderdeel zijn van de
contributie. Wij hebben een plan bedacht met sponsoring, dat spelers zelf sponsoren
binnen halen en dat van iedere sponsor een klein gedeelte in het kledingfonds storten.
Het maandelijkse bedrag kan dan wellicht in de toekomst naar beneden.
2. Waarom wordt er geen enquête gehouden binnen de club?
Vorig jaar hebben wij tijdens de ALV de vraag gesteld of wij dit mochten onderzoeken
en of er interesse in was en daar was de meerderheid voorstander. Vandaar dat het
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voorstel er nu ligt om dit volgend jaar te starten. Mochten de kosten lager uitvallen
zullen het bedrag zeker aanpassen. Het kledingfonds heeft niet als doel om winst te
behalen. Als je EURO 2,00 per maand betaald is dat EURO 24,00 per jaar. Ze
garanderen dat een shirt 3 jaar meegaat. Je bereikt er mee dat iedereen in hetzelfde
shirt loopt en er allemaal hetzelfde uitzien.

3. Lever je het shirt allemaal in aan het einde van het seizoen en krijg je weer een nieuw
ander shirt aan het begin van het seizoen?
Nog uitzoeken, voor de jeugd zal dit zeker gaan gebeuren, voor de senioren nog kijken
of dit zinvol is. Kijk naar de selectie, daar worden de shirts ook aan het einde van het
seizoen bij elkaar gehouden en een soort van ingeleverd.
4. Kan er een verenigingstas komen uiteraard tegen betaling?
Nog uitzoeken.
5. Wordt er wel een trainingspak uitgezocht? Wordt deze eerst wel getest qua kwaliteit
en pasvorm?
Er wordt naar een gehele kledinglijn gekeken. Er zullen een aantal shirts ontworpen
worden, waar de leden ook weer mogen stemmen in de loop van het seizoen. Ook voor
het trainingspak zal er een stemming komen.
6. Waarom meer mogelijkheden voor sponsoring?
Nu kan het alleen op de voorkant. Sport2000 doet het zelf heel klein op de mouw. Het
nieuwe shirt krijgt meer plekken en ook qua grote meer mogelijkheden voor
sponsering en kan men dus ook voor een kleiner bedrag sponseren.
7. Als er een nieuwe sponsor komt, als de shirts al gelanceerd zijn?
Dan betaald de sponsor voor de herdruk voor alle shirt van het team wat hij
toebedeeld krijgt.
8. Als de shirts vervangen moeten worden, dan komt er een nieuw instap moment voor
sponsoren?
Dat is voor ons ook nog even nieuw. Je zult er ook een natuurlijk verloop gaan zien, de
een wast zijn shirt net even anders dan de ander. Maar wij zullen er zeker naar kijken
of wij na 3 tot 5 jaar, als blijkt de shirts van een team heel slecht worden, dat ze dan
kunnen kijken om een sponsor te vinden voor dat team.
9. Wat is groter aanpakken? Trainingspakken voor de jeugd zijn bijna niet
overdraagbaar.
Dat is ook een van de beweegredenen om het eerst klein aan te pakken. Wij zullen
kijken in de loop van de jaren hoe het zich vormt zo een kledingfonds en of wij groter
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moeten of de trainingspakken bij de leden zelf laten. Dat is kennis die wij nu nog niet
hebben en hopelijk over 3 jaar wel of eerder.
10. Bij sommige verenigingen wordt er per team een shirt gekocht en per week door
ouders gewassen, waarom niet bij Refleks?
Als je per team shirt gaat kopen, dan zit je weer met overdragen als kinderen er weer
uitgroeien. Centraal wassen is wel wenselijk, want dan blijft de slijtage van de shirt
gelijk. Dan hou je ook een mooi instapmoment voor sponsoren als alle shirt van een
team vervangen moeten worden. Hier komen wij later op terug, ook in de
voorwaarden van het kledingfonds.
11. Betaald iedereen dus zijn eigen set en de sponsoren de extra kosten?
Ja iedereen betaald straks een vast bedrag per maand en daarvoor wordt het shirt
gekocht. Als er sponsoren die later komen dan de lancering dan zullen die extra kosten
voor de sponsor zijn. Die kosten gaan wij als vereniging of als lid niet betalen.
12. Na hoeveel jaar wordt gebruikte kleding vervangen? Hoe waarborg je de kwaliteit van
de kleding?
Er komt een team dat het kledingfonds gaat beheren. Daar zijn al een aantal
gegadigden voor, die dit graag zouden willen doen. Met name bij de jeugd wordt de
kleding aan het einde van het seizoen beoordeeld en desnoods vervangen. Uitstraling
moet hetzelfde blijven ongeacht hoe oud het shirt is.
13. Komt er ook een shirt voor de bowls?
Daar zijn wij nog niet op berekend, maar als de bowls graag een eigen tenue wil dan
gaan wij daar zeker naar kijken. Wij zullen dit in de loop van het jaar nog een keer
onderzoeken.
14. Worden shirts bedrukt met sponsoring? Is dat niet lastig met kinderen die van ploeg
wisselen of die er uitgroeien?
De shirts die wij in het begin uitleveren, en wij zitten in een leeftijdsgroep die snel
groeien, moeten wij extra shirts mee bestellen. Hier is een beraming voor gemaakt.
Wij proberen contracten voor minimaal 3 en het liefst 5 jaar te sluiten om de kosten
laag te houden. Ook willen wij de shirts aan een team toewijzen en niet specifiek aan
een kind, puur om de extra kosten niet te hoeven dragen. Mocht een sponsor die nu
juist willen, zal hij de kosten hiervan moeten dragen.
15. Als je een teamsponsor hebt, moet je dan nog steeds de kosten per maand betalen?
Ja, wij gooien de sponsoren op een hoop en daarvan gaat een percentage naar een
potje kledingfonds. Wij zullen per jaar kijken wat het saldo is, aan de hand waarvan
wij kunnen bepalen of alle leden minder kunnen gaan betalen. Dit zal waarschijnlijk
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pas na 3 jaar bekeken worden of er moeten zoveel sponsoren komen, dan kunnen wij
dat eerder bekijken.
16. Wordt er ook gekeken naar een standaard shirt in verband met lagere kosten?
Ja, wij krijgen een wedstrijdshirt dat voor iedereen gelijk is.
17. Ons nieuwe trainingspak wordt al voorzien van het nieuwe logo, zou dat iets kleiner
kunnen?
Volgend jaar komt er compleet nieuw ontwerp dat ook van tevoren te bezichtigen is.
Die zal ook beter zijn qua verhoudingen.
18. Komt er een Clubsponsor?
Is wel de bedoeling. Als je iemand weet meld je vooral. Het blijft moeilijk sponsoren te
vinden. Zeker is deze tijd.
19. Hoe wordt deze regeling toegepast bij mensen met een Ooievaarspas?
Wordt meegenomen in de berekening aan de Ooievaarspas.
20. Blijven shirts en broekjes eigendom van de club?
Ja, dat is zeker waar.
21. In mijn ogen is het plan nog niet goed genoeg uitgewerkt.
Ik hoor graag waarom dat zo zou zijn.
22. Wat als ik mijn shirt kwijtraak, of te heet was krijg dan gewoon een nieuw shirt?
Nee, als je hem zelf sloopt, zul je zelf een nieuw shirt moeten kopen. Wij gaan ervan
uit dat men zorgvuldig met de kleding omgaat. Bij normale schade, gaatje of iets
dergelijks, dan zal het shirt vervangen worden.
23. Hoe het geregeld voor de mensen in de selectie?
Je krijgt een shirt met sponsor, als je uit de selectie gaat lever je deze in en krijg je een
ander shirt.
24. Bedrag relatief hoog voor senioren?
Hoe zuiniger men is met de kleding, des te lager kan dit bedrag in de toekomst.
25. Selectieteams moeten verplicht een nummer.
Dat klopt, dat geldt ook voor de A1. Zeker voor teams met schotklok.
26. Digitale opmerking: Te veel onduidelijk om een stemming te kunnen doen.
Vragen zijn toch beantwoord. Je kunt ook nee stemmen.
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27. Digitale vraag: Komt het kledingfonds verankerd in het Huishoudelijk reglement?
Jazeker. Ook wordt er goed naar de voorwaarden gekeken.
Het voorstel voor het voorfinancieren van kledingfonds per 1 juli 2021 en de kosten € 2,per maand die bovenop de contributie komt wordt goedgekeurd via Mentimeter met
69% ja en 31% nee. Dit pakket betreft een wedstrijdshirt en broekje of rokje.

8: Verkiezing Kascontrolecommissie
De vergadering gaat via Mentimeter akkoord met de samenstelling van de kascontrolecommissie voor seizoen 2020-2021.
Martin van Gijzen
Alex Kaan
Herman Römer
1e reserve Remco van Schie
2e reserve vacature

9: Rondvraag
1. Alex Blom:
Pittige discussies over verenigingstaken met name over het niet uitvoeren van
taken. Is het huishoudelijk inmiddels aangepast?
Nee, nog niet dus sancties zijn nog niet mogelijk. Blijkbaar hebben de discussies ook
mensen gemotiveerd om toch iets te gaan doen. Tevens meer gesproken met
nieuwe ouders. Aanpassing huishoudelijk reglement en volgt dit seizoen dus
volgende ALV komen wij hierop terug. Wordt inmiddels goed ingevuld via ClubTaken.
2. Kwaliteit platen en palen gaan hard achteruit, kan dit opgepakt worden?
Jazeker, er is een team en geld beschikbaar om dit op te lossen. Heb je iets wat
kapot is, leg dit apart en meldt dit bij Thom Mosterd, Alex Kaan of Matthijs
Schouten.
3. Worden de douchekoppen en dakramen vervangen?
Douchekoppen worden weer ontkalkt en eventueel vervangen. Dakramen liggen
offertes voor worden op korte termijn vervangen.
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4. Nog mensen die willen helpen met Vrienden van Refleks?
Is niet iets van het bestuur, komt uit de vereniging.
5. Uitslagen staan op de site, maar de standen niet. Is dit te regelen?
Staan er zeker wel op bij de teams.
6. Linda Pardoen: Zijn de aangeleverde stukken geplaatst op de website?
Zou wel zo moeten zijn. Is doorgegeven aan Danny.
7. Is er invulling op de vacatures die deze week zijn geplaatst?
Nee, ze zijn allemaal nog beschikbaar. Worden ook in de kantine geplaatst. Danny
geeft aan dat er op dit moment nog een nieuwsbrief gemaakt waarin de vacatures
komen te staan.
8. Kan er een toevoeging komen dat selectieleden iets voor de jeugd moet doen in
verband met tekort aan trainers
In het nieuwe technische plan wordt er wel gewerkt aan clinics die door
selectieleden gegeven gaan worden. De vraag is of je ongemotiveerde mensen voor
een team wil zetten. Tevens zijn er ook veel selectieleden die andere taken
vervullen.
9. Waar kan je zien hoeveel taken je hebt gedaan?
Het aantal is op te vragen bij Herma. Onder mijn profiel kun je wel zien welke taken
je hebt gedaan.
10: Sluiting
Iedereen bedankt. De vergadering wordt gesloten door Marcel van Lith, die
aangeeft dat wij er een goed seizoen van gaan maken en hopen dat het eindfeest
eind juli 2021 gewoon door kan gaan.
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