
AGENDA

Opening
Iedereen wordt welkom geheten door de voorzitter. Bedankt alle leden voor de steun
afgelopen jaren en in speciaal Frank Waringa voor het inleveren van een deel van zijn
salaris.

Ingekomen stukken / mededelingen
Alleen de officiële afzeggingen.

3. Notulen ledenvergadering 30-04-2020
Er zijn geen opmerkingen, de notulen worden goedgekeurd en vastgesteld.

4.  Jaarverslag seizoen 2020/2021
Het jaarverslag is voorgelezen er zijn geen op-aanmerkingen.

5.  Financieel jaarverslag 2020/2021
Het verslag is doorgenomen en het is voor iedereen helder.

Vaststellen begroting seizoen 2021/2022
De begroting wordt besproken en vastgesteld.

Contributie jaarlijkse automatische incasso i.p.v. halfjaarlijks
Unaniem voor gestemd o.v.b. van rekening houden met gezinnen.

6.   Verslag kascommissie (Robin Faber & Anno Huisman).
De kascommissie is tevreden over het verslag en het klopt. Ze zijn akkoord met het
verslag.

7.   Benoeming kascommissielid
Atredend: Robin Faber & Anno Huisman
Robin & Anno worden bedankt voor hun inzet.
Nieuw kascommissielid is Hotse Dekker & Wiemer Dekker



8. Bestuurszaken

Beker van verdienste:
De leden. Vanwege alle steun in coronatijd.

Contractverlenging met de hoofdtrainer
We gaan door met Frank Waringa in het seizoen 2022/2023

Bestuurswisselingen:
Hotse Dekker aftredend als jeugdvoorzitter
Tim Tjoelker van wedstrijdsecretaris naar jeugdvoorzitter
Linda Dijkstra naar secretariaat

Vacatures:
Sporttechnische zaken
Deze positie wordt nu nog ingevuld door Jelle Jacob, we zouden dit weer graag
onderverdelen.

Penningmeesterschap op delen
Arnold Oosterbaan geeft aan dat het hem niet allemaal lukt om het
penningmeesterschap goed in te delen. Hij heeft daarvoor Anno Huisman en Dennis
Faber gevraagd om samen met hem penningmeesterschap te gaan doen. Beiden hebben
aangegeven dat ze hem zullen helpen.

9. Presentatie nieuwe logo door Samen Gebrand (Stemronde)
Arnold Hobma heeft de presentatie verzorgd. Iedereen is akkoord met het nieuwe logo
en zal gefaseerd ingaan in seizoen 2022/2023

10. Introductie shirt en (nieuwe) sponsoren
Jan Hendrik heeft de situatie toegelicht. We willen het seizoen 2022/2023 de clubs in
nieuwe tenues steken. Senioren teams is de sponsoring rond. Dit houdt ook in dat
spullen vanuit de webshop niet meer verkocht zullen worden.

11. Update Jubileum 2023 door de activiteitencommissie
Johannes van der Wal heeft toegelicht hoe de dag eruit gaat zien. Het thema is
herinneringen ophalen. Ochtend jeugd (activiteiten), middag oud leden en in de avond
het feest.

12. Rondvraag
Jan van der Woude heeft als opmerking gegeven dat een tent huren duur is op dit
moment voor het jubileum. We zijn hiervan op de hoogte.

13. Sluiting
De aanwezigen worden bedankt voor hun aanwezigheid en bijdrage.


