Agenda punt 1: Notulen 2017/2018
Notulen 86ste ledenvergadering s.v. Vriendschap, d.d. 26 november 2018.
1a. Opening
Ans Kristians opent om 20:15 de vergadering en heet iedereen welkom.
1b. Mededelingen
Vriendschap heeft een hoop ups and downs meegemaakt in de afgelopen jaren, maar de naam van de vereniging
blijft uniek. Ans vindt het fijn dat bijna de volledige damesselectie aanwezig is. De dames hebben het erg lastig dit
seizoen. Het lijkt de wet van Murphy wel. Veel geblesseerde speelsters, geen trainer/coach ed. Ans steekt de
dames een hart onder de riem. Het bestuur zegt toe om de Dames te blijven steunen en de lopende problemen op
te lossen.
De jeugd gaat heel erg goed, veel jonge aanwas, mede door de mini handbalschool.
Bedankjes
Er zijn 4 personen die in het zonnetje worden gezet.
Rachel Baal, Martien van Veen en Trix Kotterlink  worden bedankt voor hun inzet in de handbalcommissie!
Ria Sieben  wordt bedankt voor haar werkzaamheden als secretaris van de vereniging!
1c. Ingekomen stukken
Afmeldingen: 3 stuks
Kascontrole: door de kascontrole commissie is het verslag aangeboden aan het bestuur.
Het verslag wordt voorgelezen door Ria Sieben.
Er wordt door de leden decharge verleend voor het gevoerde bestuur en het financiële beleid.
1d. Notulen
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Ans licht de stand van zaken m.b.t. samenwerking op het sportpark toe.
TOB Tennis heeft tijdens haar vergadering ingestemd met het samenwerken, maar nog zonder gezamenlijke
kantine. Voor nu is dat nog een brug te ver.
VOC: met de gemeente zijn er een aantal vergaderingen geweest over de situatie van VOC. Het sportpark is
ontruimd en de velden van VOC zijn er niet meer. Na het gesprek van april jl. in onze kantine waar alle gebruikers
van de Melkweg, de Gemeente en VOC bij aanwezig waren, en wij als Gebruikers duidelijk hebben aangegeven dat
we het niet zien zitten dat VOC naar de Melkweg komt, is er radio stilte vanaf de kant van de Gemeente.
Pagina 6 akkoord. Stadspas is gratis sporten. Is geen pilot meer, maar handballen/turnen bij Vriendschap kan met
de Stadspas en jeugdsportfonds.
De notulen worden door de leden goedgekeurd.
2a. Jaarverslag vereniging
Pagina 7 en 8 goedgekeurd.
2b. Jaarverslag sportcommissie Handbal
Pagina 9 en pagina 10 goedgekeurd.
2c. Jaarverslag sportcommissie Turnen
Pagina 11 tot en met 13 goedgekeurd.

3. Financieel overzicht s.v. Vriendschap
Jan Teunisse geeft een presentatie over de cijfers.
Positief afgesloten, mede veroorzaakt door subsidie Schipholfonds van € 6.264,17 en de, door Karin Bovenkerk
verzorgde, ING bijdrage van € 1.000.
Het geld is ondermeer uitgegeven aan een brug en mat voor turnen. Deze zijn geactiveerd op de balans en zullen
worden afgeschreven.
Sponsor Kliks wordt nogmaals door Jan gepromoot. Een deel van de verkoop via Sponsor Kliks vloeit rechtstreeks
in de clubkas. We laten als leden geld liggen door niet via de link te bestellen.
Piekenpot Lotto gaat goed. Marijke van Grieken wordt hiervoor bedankt.
Er zijn uitgaven gedaan aan de kantine, terras en sloten. Dat is een vervolg op het onderhoud van vorig jaar.
Er heeft nog geen een afrekening plaatsgevonden van het GWL. Maar vanuit de gemeente is wel vernomen dat de
afrekening onderweg is. De betaling van de facturen zal via een “betalingsregeling” gaan lopen. Mede omdat er al 2
jaar op facturen wordt gewacht. Ans licht toe hoe de afrekening in zijn werk moet gaan. Over 3 a 4 weken
uitsluitsel.
Daarnaast zijn er toernooien bezocht die de vereniging geld hebben gekost. Dit is op zich niet erg en hoort ook bij
de vereniging, maar het zou mooi zijn als deze uitgaven gedekt kunnen worden met bijvoorbeeld
sponsorinkomsten of extra kantine-inkomsten.
De contributies en het bondsgeld lopen verder uit elkaar ten opzichte van vorig jaar. Dit komt omdat de
Minihandbalschool nu apart wordt opgenomen in de cijfers. Hierdoor zijn de cijfers eenmalig moeilijker te
vergelijken.
M’dam heeft de kosten voor het combinatieteam netjes verrekend.
Daarnaast 3 teams in de wedstrijdsport, dit is “duurder”.
Jan geeft aan dat het verschil tussen het bondsgeld en de geheven contributie is gepresenteerd exclusief kantineopbrengsten en sponsoring.
Turnen heeft een klein verlies, dit is ook gepresenteerd exclusief sponsoring en grote club Aktie.
De grote club Aktie maakt dit verlies nagenoeg goed.
Het ledenverloop wordt doorgenomen en toegelicht.
Kantineopbrengst gaat goed. Marge is boven de 50%, wel lopen de verkopen terug.
De kantinecommissie krijgt complimenten voor het weten te verhogen van de marge.
Jan benadrukt dat de vereniging wel gezond is. Door bijvoorbeeld meer feesten te organiseren, en meer
jeugdactiviteiten te organiseren blijven we als vereniging ook gezond!
Jan vraagt of er nog vragen zijn?
Pagina 14 geen vragen
Pagina 15 geen vragen
Pagina 16 geen vragen
4. Verkiezing bestuur
Ans Kristians (voorzitter)
Ria Sieben (secretaris)
Jan Teunisse (penningmeester)
Martien van Veen
Carla van Gerwen/Marian van Wijk
Lisa de Ligt, Martien van Veen, Yvette Schiltmeijer
Christa Brouwer
Ria Sieben
Rebecca Galjaard
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niet aftredend
aftredend, niet herkiesbaar, vacature
niet aftredend
aftredend, niet herkiesbaar
aftredend, en herkozen
leden van het bestuur in trio functie
niet aftredend
gekozen als lid van het VB
verkozen tot lid namens handbal

De overige commissies worden besproken.
Handbalcommissie:
 Rebecca van Ewijk, Michelle Porsius, Cindy Croese, Nienke de Kwant en
Sabrina Mulders
Turncommissie:
Marian van Wijk, Carla van Gerwen en Marleen Lina
Kantinecommissie:
 Linda Lof en Tanja Visser
Ontspanningscommissie:
 Ellen Pasteuning en Christa Brouwer
Sponsorcommissie:
 Vacature
Redactie:
 Marjolein Aan
5. Kascontrolecommissie
Marijke van Grieken en Karin Kooij blijven in de commissie. Joeke treedt af, Renee Teunisse treedt toe.
Er volgt een pauze van 10 minuten.
6. Begroting 2018/2019
Jan licht de begroting toe. Hij geeft aan dat een aantal posten als saldopost zijn begroot. Neem bijvoorbeeld de OC.
Wel kosten maar geen opbrengsten begroot.
Jongens en meisjes selectie turnen kan niet worden gesaldeerd. Deze is los begroot.
Er moet wel komende zomer onderhoud worden gedaan aan de kantine. Dit kan alleen als de inkomsten
“meevallen”. Hierdoor is het “groot” onderhoud niet mee begroot.
Omzet is iets hoger begroot. Er moeten weer eens feesten worden gegeven in de kantine.
Marieke van Grieken  houd ook de supermarkten in de gaten. Hier vallen ook inkomsten te behalen door
bijvoorbeeld de sponsorbijdrage van de Jumbo.
Actie Jantje Beton worden ook dit jaar weer gehouden. Collectie langs de deuren of in de Molenwijk. De opbrengst
gaat o.b.v. 50/50 vereniging en Jantje Beton.
Vraag Tanja Visser: Mogen de jonge kinderen collecteren?
Het mag maar uiteraard wel onder begeleiding
Trix geeft aan dit vorig jaar met de F-jes te hebben gedaan in het winkelcentrum Molenwijk.
Vrienden van Turnen kunnen zich aanmelden voor het digitale bord. Dit werkt ongeveer gelijk als de vrienden van
handbal.
Trainersvergoeding handbal gaat omlaag. Minder jeugdteams en geen hoofdtrainer. De hoofdtrainer is wel begroot.
Noodreparaties zijn wel begroot.
Rebecca  schilderwerk  moet je al gaan schilderen als TOB straks wel toetreedt tot onze commissie.
Ans geeft aan dat dit niet aan de orde is want TOB heeft duidelijk aangegeven de komende jaren geen gebruik te
willen maken van onze kantine. Schilderwerk is voornamelijk binnen.
Verzekeringspremie  nieuwe verzekeringsmaatschappij  deze is voordeliger, door andere voorwaarde.
Marjolein Aan  moet je niet jaarlijks kijken naar de verzekeringen?
Jan Teunisse  Dit is niet geheel wenselijk omdat Klijn & Van Kampen ook sponsor is. Maar we zullen zeker het
pakket in de gaten houden
Tanja Visser: Boetes NHV?
Jan Teunisse: terugtrekken van een team, hier betaal je een boete voor.
De begroting is aangenomen.
7. Voorstellen
VS 1: verhoging contributie handbal? Aangenomen  vergelijking met omliggende verenigingen worden getoond
VS 2: verhoging contributie turnen? Aangenomen
VS 3: huishoudelijk reglement opschonen? Sinds 1999 gelden de huidige huisregels, en deze zijn soms
achterhaald.

Belangrijkste wijzigingen:
Opzegtermijn was 31 mei, voorstel naar 1 mei.
Beschrijving commissies.
Taalgebruik meer naar deze tijd.
Juiste verwijzingen opgenomen.
Boetestelsel bij aanwezigheidsplicht ledenvergadering verzoek laten te vervallen.
Statuten worden niet aangepast. Alleen het huishoudelijk reglement (va pagina 9)
Na goedkeuring komt deze op de site.
Een aantal mensen hebben de mail niet gehad. Bestuur geeft aan deze op 25 oktober te hebben verstuurd.
Mail adressen worden doorgegeven aan Cees Kotterlink daar waar nodig.
Voorstel tot wijziging aangenomen
8. Rondvraag en sluiting
Marijke van Grieken  hoeveel contributie loopt er via de Stadspas? Kan Jan dit in het vervolg vermelden?
Ans/Jan: gaan we doen. Wellicht zelfs promoten.
Marian van Wijk: ook de gemeente promoot dit via diverse kanalen.
Ook het inschrijfformulier wordt aangepast.
Renee Teunisse/Natalie Kammeron: hoogte van de boetes? Er zit een verschil tussen het bedrag aan boetes tussen
de inschrijving en de boete. Het is Euro 100 voor het niet spelen van de wedstrijd. Euro 850 voor het terugtrekken
voor het team.
Per situatie wordt gekeken wie de boete draagt.
Wil Galjaard: moet er niet gekeken worden of er een team als breedtesportteam ingedeeld kan worden? Deze
situatie is heel lastig.
Jan/Ans: dat is een afweging die wordt meegenomen naar volgend seizoen.
Trix: Kan de nieuwjaarsreceptie weer terug naar de eerste vrijdag van het jaar?
Ans geeft aan, de meeste stemmen gelden, de receptie gaat naar de eerste vrijdag (4 januari 2019) van het jaar.
Serena komt nog terug op de acties bij de Jumbo: geef het aan, dan kan zij via haar klanten stemmen.
Ans geeft aan dat de handbalcommissie graag een deur in krijtverf wil, waar mededelingen op komen te staan.
Hier wordt voor gezorgd.
Sluiting: Om 21:35 uur sluit Ans Kristians de vergadering en bedankt alle aanwezigen.

