
   
 

Notulen JALV 2016 

 

Datum   13 oktober 2016   

Tijd   20:0 uur 

Aanwezig Bestuur: Johnny Jacobs, Cor Vlaar, Tom Beuker, Jan Peter Bos, 

Maaike Groenestein, Marloes Groot  

       

Aantal aanwezige leden/ vertegenwoordigers van leden: 30. 

 

Notulist  Marloes Groot 

 

 

1. Opening om 20:55 

2. Vaststellen agenda 

 Geen verder toevoegingen. 

3.  Ingekomen stukken  

 Geen ingekomen stukken 

4.  Vaststellen notulen JALV 23-10-2015  

 Geen opmerkingen 

5.  Jaarverslag secretaris 

De highlights van het afgelopen seizoen: 

 Okt ’15:  

 De JALV heeft plaatsgevonden. Helaas waren er maar 17 

(vertegenwoordigers namens) leden aanwezig. 

 Het kopieerapparaat blijft in gebruik voor drukken Bewaar Odessa 

en boekje voetbalweek. 

 Bestuurswisseling: Marleen Kistemaker en Charlotte Admiraal 

treden af. Frans Klijnsma en Marloes Groot treden toe tot het 

bestuur. 

 Nov ’15: 

 Mailadressenbestand wordt aangemaakt om een mail te kunnen 

sturen wanneer er een nieuwe Odessa verschijnt. 

 Aanleg van het boardingveld vordert gestaag. 

 Dec ’15:  

 Subsidieaanvraag bij Gemeente Medemblik is compleet ingediend, 

beschikking is ontvangen. 

 Flinke achterstand op het innen van de contributie. Frans en Afra 

ondernemen hierop actie. 

 Vloeren in de kleedkamers krijgen een onderhoudsbeurt. 

 Tom geeft aan niet opnieuw herkiesbaar te zijn komend jaar maar 

zal zijn taken voortzetten zolang er geen opvolger is. 

 Het boardingveld kan bespeeld worden. 

 Anita van Arem biedt zich aan als shirtsponsor voor de F2. 

 Jan ’16:  

 De Nieuwjaarswedstrijd was helaas afgelast vanwege de conditie 

van het wedstrijdveld. 

 Feb ’16: 

 Ruud Wiersma en Nico Huisman blijven het komende seizoen aan 

als trainers. 

 Alle contributie (op die van 2 spelers na) voor 2013-2014 en 2014-

2015 is geïnd. 



   
 

 Nieuwe shirtsponsor Impact Personeel (Henk-Jan 

Gillebaard) meldt zich voor E2 (JO10) komend 

seizoen. 

 Mrt ’16: 

 Er wordt een prijsvraag voor de naam van het boardingveld 

uitgeschreven, winnaars: MB-1, openen het veld officieel tijdens de 

voetbalweek. 

 Roland Bontekoning (Wedstrijdsecretaris en trainer) en Maickel de 

Boer geven aan hun taken komend seizoen neer te leggen. 

 Ruud van Leeuwen is aangesteld bij de Jeugdcommissie. 

 Gedrag tijdens trainingen jeugd is niet altijd even positief, Jelle 

onderneemt actie. 

 Apr ’16: 

 Voor trainers/ coaches van de jeugd wordt er een bijeenkomst 

georganiseerd i.s.m. Jos Cozijn (oud-directeur Kraaienboom). 

 DESS wordt aangemeld voor de DEEN Jeugdsponsor Actie. 

 Veel openstaande vrijwilligersposten, lijken niet makkelijk in te 

vullen. 

 Mei ’16: 

 Afra geeft aan haar taken neer te leggen aan het einde van dit 

seizoen. 

 Succesvolle vrijwilligersbarbecue georganiseerd. 

 Vanuit KNVB melding ontvangen dat de jeugdindeling komend 

seizoen anders zal zijn (leeftijd, meer naar Europese norm) 

 Jun ’16: 

 Er is inmiddels een doel vastgesteld voor de opbrengst van de 

Dorpsveiling. Dit is investeren in energiebesparende maatregelen 

(een jaarlijks terugkerende hoge kostenpost voor DESS). 

 Boardingveld is geopend tijdens de voetbalweek: een groot succes 

met veel aandacht. 

 D1 wordt kampioen!! 

 Teams komend seizoen die zijn ingeschreven: Heren 1 en 2 Dames 

1 , Veteranen (inmiddels gestopt), Zaal A-junioren. Veld B1 MB1, 

MD1, D1, ME1, E1, E2, F1. 

 Jul’ 16:  

 De accommodatie is gesloten, groenploeg is fors gegroeid: Jan 

Kool, Theo Bakker, Wiegert Kistemaker, Roel op den Kelder, Kees 

Ravensbergen en Cor Vlaar. 

 Aug ’16:  

 Maaike Groenestein als Beheerder Clubhuis en Wedstrijdsecretaris 

aangesteld. 

 Trainingen zijn weer begonnen, oefen- en bekerwedstrijden zijn 

weer van start gegaan. 

 Sep ’16: 

 Ron en Elly de Boer leggen hun taken per direct neer.  

 Theo en Dian Bakker nemen taak van Consul over. 

 John Keesom ondersteunt Ruud Wiersma tijdens training en 

wedstrijden. 

 Chris Keesom, Pieter Schuit en Dian Bakker nemen de verzorging 

en onderhoud van het veld op zich o.l.v. Arie de Niet. 



   
 

 Vlaggen en verbandtrommel zijn aangeschaft, 

blusmiddelen zijn gecontroleerd en aangeschaft. 

 Veteranenteam wordt definitief uit de competitie teruggetrokken. 

 Eerste pupil van de week heeft de wedstrijd van DA1 afgetrapt/ 

bijgewoond.  

 Minutenspel is in het leven geroepen. 

6.  Jaarverslag penningmeester (1 juli 2015 t/m 30 juni 2016) 

 Positief resultaat van € 3450,- 
 Kantine-inkomsten: 30.000 29.000 

 Geen afschrijving meer op de gebouwen. 

 Saldo van de leningen wordt minder. 

 Overige acties: loterij, Grote clubactie, provisie Duijn. 

7. Verslag kascontrole commissie 

 Een klein foutje van eenmalig € 6,- gevonden en inmiddels gecorrigeerd. 

8. Verkiezing kascontrole commissie (+ reserve lid)  

 Wieneke en Sharon zijn de volgende kascommissie. Chris Keesom wordt 

reservelid. 

9. Vrijwilligerstaken:   

 Penningmeester, staat nog open. 

 Planning kantine zondag, staat nog open. 

 Voetbalzaken, Tom heeft eerder aangegeven dat hij zich niet herkiesbaar 

stelt vanwege privéomstandigheden/ politiek/ overige vrijwilligerstaken. 

10. Stand van zaken s.v. DESS  

 Sponsoring: JP geeft aan dat er een aantal mutaties is geweest in de 

bordsponsoren. 3 teams in een nieuw tenue: Heren-1, E2 (JO10) en F1 

(JO9).  

 Gebouw en Terrein: Cor geeft aan dat de groene ploeg en het veldbeheer 

goed lopen en is hier erg trots op (dit kort samengevat want Cor ontpopte 

zich als een heuse stand-up comedian). 

 Voetbalzaken: Tom geeft aan dat het dit jaar lastig was om een 2e elftal op 

de been te krijgen en geeft aan dat dit 2e elftal wel nodig is om de club 

draaiende te houden. 

11. Overige zaken binnen de vereniging 

 Vrijwilligers die stoppen, worden bedankt voor hun inzet: Afra en André 

Appel, Ron en Elly de Boer, Sandra de Haas, Maikel de Boer, Roel op den 

Kelder, Lotte Klijnsma, Roland Bontekoning, Heleen Bakker.  

 Voorstel van het bestuur is om de contributie te verhogen met €10,- per 

lid. Voorstel is aangenomen. 

12. Verkiezing bestuursleden  

 Afra treedt af en is niet herkiesbaar. 

 Cor treedt af en stelt zich verkiesbaar en blijft bestuurslid. 

 Maaike Groenestein is aangesteld als Wedstrijdsecretaris en 

Clubgebouwbeheerder, zij wordt opgenomen in het bestuur. 

13. WVTTK 

 Stand van zaken bezuinigingen op sportaccommodaties gemeente 

Medemblik. Schouw zal in het najaar plaatsvinden om een nulmeting te 

doen. Hieraan zal een bedrag gekoppeld worden t.a.v. onderhoud. Doel zal 

nog steeds zijn om het beheer en onderhoud van gebouwen en terrein in 

eigen beheer van de club zal worden gedaan, dit in het kader van de 

bezuinigingsmaatregelen. Einde van het jaar zal er meer duidelijkheid 

komen vanuit de gemeente. 

14. Rondvraag 

 Sonja Ursem: Website. Jammer te constateren dat de website niet up-to-

date is. Niek Nijland geeft aan dat hij de afgelopen tijd het beheer heeft 

laten varen, hij zal dit weer oppakken.  



   
 

 Ruud van Leeuwen: Kan er een stuk buis van het hek  

langs het hoofdveld verwijderd worden zodat de doelen 

makkelijker in de inhammen kunnen worden geplaatst na de wedstrijden 

op zaterdag. 

 Afra Appel vroeg zich af of zij inmiddels is afgemeld voor de alarmering. 

Dit was in september geregeld. 

 Pieter Schuit vraagt of er naar mogelijkheden kan worden gezocht naar 

een sportmasseur ter vervanging van Cheung. Dit vanwege een stukje 

continuïteit. Bestuur zal hierop actie ondernemen. 

15. Sluiting om 22:40. 

 

 


