
Verslag Algemene Ledenvergadering 
2020-2021  
28 oktober 2021. Aanvang 20:00uur.  

 
Bestuur: 
Jan Emmo Hut; Tamme Sijpkes; Berend Kupers; Bas Dijksma; Sanne Hollander 

 
Aanwezig: 
HG v/d Meulen; H. Stiekema; M. Westerink; R. Siegers; S. Koopman; M. Pennings; N. 
Westerhoff; N. Hegge; F. Hegge; T. Zeubring; R. Staal; T. Kluter; T. v Velzen; B. v/d Laan; H. 
Tiesinga; J.P. Westerhoff; A. Niewijk. 
 
Opening 
20:33 uur: Jan-Emmo opent de vergadering. 
 
Notulen ALV 2019-2020 
Ongewijzigd vastgesteld.  
Goedgekeurd.  
 
Ingekomen stukken en mededelingen 
Niet van toepassing 
 
Jaarverslagen 
Secretariaat  

 Activiteitencommissie: Berend en Mark missen nog in het rijtje.   
- Vastgesteld 

 
Gymnastiek  

 Mark vraag: ledenaantal gym, hoe zit dat? 
Blijkt nog steeds een probleem.  
Is veel door de commissie gedaan om leden aan te trekken, hopelijk blijft dit 
doorgaan. Bij de kleintjes en de steps is er groei te zien. Na een rottijd (corona), zijn 
we weer aan het bouwen. Dit gaat tijd kosten, maar gaat de goede kant op. We 
blijven hopen dat dit blijft groeien.  
Blijven zorgen trainers voor elkaar te krijgen en hier de ledenwerving mee in te 
vullen. Blijven faciliteren, om daarmee mogelijk groei te creëren.  

- Vastgesteld  
 

Volleybal  
 Bas is vergeten scheidsrechterscommissie te vragen een verslag aan te leveren. Dit is 

opgelost door een mondelinge toelichting van Jaap later op de avond.  
 Leuk om scholenvolleybal te organiseren, geeft hij een compliment voor.  
 Kamp staat gepland in TT-weekend? Misschien handig dit te verplaatsen. Anders kan 

het zijn dat wij vrijwilligers missen 



- Vastgesteld 
 

Activiteitencommissie  
 Bonnenboekjesactie is door verschillende redenen gekozen op het normale moment 

te organiseren. Met als hoofdreden dat die voor ondernemers de beste oplossing 
was.  

 Tips, ideeën en lid worden is altijd welkom.  
- Vastgesteld 

 
Scheidsrechterscommissie 

 Jaap doet mondeling toelichting 
 Aantal scheidsrechters is zorgelijk. Het weinige aantal zorgt voor meer druk bij het 

kleine aantal scheidsrechters dat er is.  
 Ook zorgen om de commissie, daar zit nog maar 1 iemand in.  
 Geen bijscholingsmoment gehad, moet gekeken worden of er meer scheidsrechters 

kunnen doorstromen naar een hogere klasse fluiten.  
 D1, D2 en H1 zijn hoofdleveranciers, hier mogen best meer teams tussen staan.  

o H1 - 6 
o D1 - 9  
o D2 - 9 
o D3 en 4 allebei 1 
o 3 externe krachten 
o H2 niet duidelijk 

 Vraag is hoe wij binnen de vereniging meer vrijwilligers kunnen werven, voor 
scheidsrechters etc.  

 Hans vraagt: hoe zit dit met de jeugd, die werd normaliter ook gemotiveerd.  
o A jeugd heeft afgelopen jaar bijdrage geleverd bij jongere jeugdteams, om te 

kunnen ontwikkelen.  
o Afgelopen jaar weinig gedaan aan werven.  

 Mark brengt als idee: wellicht kerstvolleybaltoernooi als oefenmoment te gebruiken. 
Er kan dan een ervaren 2e scheids bij gezet worden.  

o Volgens Jaap moet dat ook kunnen voor leden die normaliter om persoonlijke 
redenen niet willen fluiten.  

o Begin van scheidsrechter werving moet er zijn door middel van een 
scheidsrechters cursus.  

 Hans: A jeugd, werd vroeger gezegd. Je gaat gewoon fluiten, tenzij…. 
Misschien dat dit weer een idee is.  

o Jan Emmo vindt dit geen goed idee, verschil per teams kan er ook in zitten 
door ieder jaar nieuwe teamindeling. We moeten dus kijken waar we gepaste 
vrijwillige druk kunnen geven.  

 Rika vindt dat het probleem ook ligt dat er bij scheve verdeling van wedstrijden en 
niveau. Vaak worden dezelfde teams gefloten door dezelfde persoon.  
Zij vindt dat elk team wel scheidsrechters kan leveren. Echter wil zij niet verplichten, 
omdat door druk het fluiten ook slechter kan uitvallen. Misschien beginners of 
mensen die het spannend vinden, met een 2e scheidsrechter werken om leerproces 
te vergroten.  

o Goede begeleiding en enthousiasme 



 Binnen dames 3, is het besproken. Sommige vinden het echt spannend en wellicht 
kunnen zij dan als team worden ingedeeld en zelf bekijken wie zich er fijn bij voelt. 
Dit bespreken zij met Jaap, wanneer hij bij de teams langskomt.  

- Vastgesteld 
 
Financiën 
Seizoen 2020/2021 

 Mark: TT-werkzaamheden waren in 2019 toch begroot? 
Tamme legt dit uit, met dat de TT een jaar achter loopt op begroting 

 Jan-Emmo legt uit, hoe het met de bondscontributie zit. Dit is niet geïnd.  
Beslissing nemen wat er met de extra 7,- wordt gedaan die wij over hebben van de 
bond. Dit is geld van de contributie. Er is besloten dat dit bij eigen vermogen op 
komt.  

- Vastgesteld 
 

Begroting 2021/2022 
 Andre vraagt: hoeveel vrijwilligers waren er met de TT.  

o Is ongeveer 70 euro pp. Dus 9 a 10 personen.  
 Henk Geert, vraagt waar overige kosten voor staan.  

Dit is kosten voor trainers die niet bij STK horen.  
 Negatieve uitkomst op begroting, is te verklaren aan de reclameborden die in 

volgend boekjaar komen.  
o Nel vindt dat er meer gedaan moet worden aan de leden van gym. Zij houden 

zich buiten veel activiteiten, terwijl zij ook hun steentje kunnen bijdragen. 
o Jan Emmo, vindt dat wij niet naar 1 activiteit of 1 team mogen kijken. Wij zijn 

een vereniging.  
- Vastgesteld 

 
Balans 

 Beweegplein (Beachveld en speeltoestellen) 
o Mark vraagt zich af hoe het zit met onderhoud van het beweegplein, moet 

hier geld voor worden gereserveerd? 
 Voor het onderhoud van het beweegplein wordt vanuit dorpsbelangen 

een nota gestuurd. Alle deelnemende verenigingen dekken samen de 
kosten. Op dit moment is er nog geen idee hoeveel geld hiervoor moet 
worden uitgetrokken. Wellicht dat het meeste schade/onderhoud te 
dekken is door vrijwilligers.  

 Ook wordt ervan uitgegaan dat de gemeente de helft van de kosten 
dekt.  

o Henk Geert vraagt zich af of het slim is überhaupt een aparte pot voor het 
beweegplein te hebben. Het kan om een hoop niet berekend geld gaan.  

 Vanaf volgend jaar is het mogelijk een begroting te maken voor het 
beweegplein, doordat er dan een idee is over de kosten.  

- Vastgesteld 
 

Kascommissie 
 Henk Geert en Hans zijn bij Tamme geweest.  



o Er zijn geen onrechtmatigheden gezien.  
o Tamme lijkt het allemaal keurig op orde te hebben.  

- Penningmeester wordt gedechargeerd. 

 
Bestuursverkiezingen 

 Kascommissie 2 nieuwe leden gezocht. Deze zijn voor 2 jaar aangeschreven. 
o Sandra Koopman  
o Tessa Kluter 

 Berend te herbenoemen als bestuurslid activiteiten en media 
o Akkoord 

 Nog 1 jaar herkiesbaar Jan Emmo  
o Akkoord 

 Bestuurslid Gym, is waargenomen door Bas. Die stopt nu.  
o Is er iemand die wil of iemand kent die wil.  
o Wordt gevraagd mee te denken.  
o Akkoord 

 Bestuurslid Volleybal, Bas treedt af.  
o Idee om alle teams bij langs te gaan, met een uitleg hoe en wat.  
o Aanvoerders vragen in het team een balletje opgooien.  
o Bas komt langs de velden.  
o Voorstel: als wij iemand vinden, deze opnemen en volgend jaar kiesbaar 

stellen.  
o Akkoord 

 
WVTTK 

 Positief saldo 7700,-. Geld is over door het innen van contributie.  
Ondanks corona en wellicht komende maatregelen 

 Voorstel is om 2500,- te reserveren voor een leden feest.  

 Vrijwilligers om dit te organiseren. Activiteitencommissie kan ook helpen. 
o Terre-Linn; 
o Fennie; 
o Sanne. 

 De rest komt in de reserve van de vereniging. 
 
Rondvraag 

 Mark heeft vragen over contributie hoogte, is deze hoog genoeg?  
o Is geen voorstel om dit te veranderen 

 Nettie over ledenwerving. Voorstel om een commissie in het leven te roepen die zich 
aansluit bij jeugd TC en activiteitencommissie voor ledenwerving.  

o Zijn er ouders, vaders, moeders, leden die wel is overdag willen helpen.  
o Wellicht nog in de aanvoerdersapp iets doen.  
o Kandidaten: 

 Rianne; 
 Monique; 
 Sandra. 

 
Sluiting: Einde 22:07 


