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Ereleden v.v. Woudia

● Maarten van der Vlugt
● Piet (PC) Beerepoot
● Simon Slot sr.
● Klaas Broers
● Cees Koomen
● Lou Sijm
● Marus Koomen
● Jan Brandsen
● Simon Korse
● Antoon Kors
● Jan Leeflang
● Wim Ravenek
● Aad Kors
● Rik Zilver
● Gerard Stam
● Leo Boekweit
● Dick Hoogeboom
● Henk Elling
● Harry Kors
● Koos Schipper

Leden van verdienste v.v. Woudia
● Bart Wijnker
● Linda van Puffelen
● Maarten Appelman
● Piërre Koopman
● Ton Dekker
● Carlo Stap
● Aad van Diepen
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Uitnodiging

Tot het bijwonen van de Algemene Ledenvergadering van voetbalvereniging Woudia.

Datum: vrijdag 24 september 2021
Aanvang: 20.00 uur
Plaats: woudlust

Agenda

1. Opening/voorwoord van de voorzitter
2. Notulen van de Algemene ledenvergadering d.d. 20 juni 2019
3. Ingekomen stukken en/of mededelingen
4. Jaarverslagen van de wedstrijdsecretaris en de jeugdcommissie
5. Financieel verslag boekjaar 2019
6. Verslag van de kascontrolecommissie en benoeming nieuw lid voor deze commissie
7. Vaststelling contributie 2020-2021
8. Goedkeuring begroting 2021
9. Missie en visie
10. Vrijwilligersbeleid
11. Club van 50
12. Rookbeleid
13. Woudia 90 jaar
14. Accomodatie
15. Samenstelling bestuur 2020-2021
16. Rondvraag
17. Afronding met bloemen en sluiting
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Voorwoord van de voorzitter

Beste leden, vrijwilligers en ereleden van vv Woudia.

Wat een bewogen seizoen 2019-2020 en 2021; het zijn jaren om snel te vergeten. De vele
afgelastingen, daardoor een forse verlaging van de kantineomzet, het afscheid nemen van de
hoofdtrainer en dan als toetje het Covid-19 virus. Gelukkig hebben we in Westwoud zover ik
weet geen ernstige gevallen gehad van dit vreselijke virus wat nu nog steeds slachtoffers eist.

Het waren voor ons als bestuur geen eenvoudige tijd om te besturen, het tijdpad was
onduidelijk en dat is het nog steeds. We weten niet wat er boven ons hoofd hangt. Het
verschuiven van het altijd gezellige mix-toernooi naar later in de zomer en de uiteindelijke
beslissing om het niet door te laten gaan zijn juist geweest voor 2020. We hebben toch een
heel klein beetje het geluk aan onze zijde gehad door het organiseren van drie wedstrijden
van FC Volendam. De eerste wedstrijd met vv Woudia-allstars heb ik persoonlijk als leukste
ervaren. Het is jammer dat deze wedstrijden allemaal zonder publiek gespeeld moesten
worden. Heel veel dank voor jullie begrip hiervoor. Op 2 juli wordt deze wedstrijd herhaald
en dan mogen we hopen met publiek. En natuurlijk het Grandioze bedrag wat gesponsord
werd door de hoofdsponsor Grando keukens en bad. Dit kunnen wij als club heel goed
gebruiken in deze onzekere tijden.

Wij hebben bericht gekregen dat oud-jeugdbegeleider en oud-kantinebeheerder Gerrie Evers
op 22 augustus 2020 onverwacht is overleden. Hij was een man met veel verstand van
voetbal en met een uitgesproken mening. Hij sprak de taal van de voetballende jeugd.
En ook Coby Fransen is niet meer onder ons, zij overleed op 31 januari van dit jaar. Coby
heeft vele jaren de reserveshirts van ons gewassen mits deze voor 19.00 uur gebracht
werden, anders was Coby niet blij. Ook zij was een stille kracht van onze vereniging!

Met een blik op de toekomst gericht zijn er nog heel veel zaken die geregeld moeten worden.
Wij hebben het hier over zaken die bijna dagelijks plaatsvinden maar ook zaken die voor de
langere termijn gelden. Daar komen we in de jaarvergadering uitgebreid op terug.
Verder wens ik u allen en uw naasten een goede gezondheid toe en als u spelend lid bent
heel veel plezier met dit mooie spelletje en succes.

Met vriendelijke groet,

Jan-Bert Jong
Voorzitter vv Woudia
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VERSLAG van de Algemene Ledenvergadering op 20 juni 2019

Aanwezig: Bestuursleden Jan Jong, Kevin Bruggink, Sandra Balk,, Patrick de Boer, Leonie
Brandsen, Ilona de Boer, Anja van den Oudenrijn, Jeroen Pronk en Theo Quist
31 leden, ereleden en vrijwilligers

Afbericht: Er zijn 10 afberichten ontvangen, waaronder die van de ereleden Koos Schipper en
verder Maarten Appelman, Aad van Diepen, Linda van Puffelen, Cor Breg, Sascha
Zwaan, Verone de Decker, Marike Zilver, Marco Snip en Dirk van Kampen

1. Opening
Voorzitter Jan Jong opent de vergadering en heet allen van harte welkom waaronder de
ereleden, hoofdsponsor, de leden en de vrijwilligers. Hierin heeft hij aandacht voor
Woudia 5 die kampioen is geworden. Er heeft een onderhoudsdag plaatsgevonden. Deze
had een lage opkomst waardoor professionele inzet was benodigd.

2. Notulen van de Algemene Ledenvergadering op 7 juni 2018
Er zijn er geen op- of aanmerkingen. De notulen worden vastgesteld.

3. Ingekomen stukken en/of mededelingen
Er zijn geen ingekomen stukken. Kevin geeft een update over de stand van zaken met
betrekking tot de commerciële zaken. Het aantal te organiseren evenementen is
opgeschroefd. Helaas hebben we een evenement af moeten lasten. Komend jaar gaan we
wat meer inzetten op offline. Hij heeft gesproken met leden die hebben aangegeven dat
ze dit missen. We hebben 100% grip op inkomsten uit sponsoring. Clubtv verdient meer
aandacht en we willen voetbal kunnen uitzenden samen met Clubtv. Kevin bedankt Sven
van Diepen voor het beheer van de website. Ook Instagram willen we meer inzetten.
Minutenspel willen we volgend jaar mee stoppen en starten met Woudia Teauteau.
Focussen op de input van de teams (wedstrijdverslagen). Helaas hebben we afscheid
moeten nemen van Ruud Leek in de sponsorcommissie. Afgelopen seizoen -300 euro
gedraaid. Op dit moment 4000 euro in de plus als gevolg van o.a. Grando, Deen en Visser
en Duijn.

4. Jaarverslag van de jeugdcommissie
Sandra presenteert een overzicht van het afgelopen jaar. Het jaar zijn we gestart met 11
jeugdteams en ook nog 2 zaalvoetbalteams. We hebben een aantal kampioenen gehad;
JO11, JO15, MO17 (waren veel blessures, graag nieuwe aanmeldingen) en JO19-2.
Daarnaast zijn er veel activiteiten georganiseerd. Hierbij worden we als commissie
ondersteund door veel jeugd. Bv. bij de herfstclinic, Sinterklaas, kersttoernooi (zaal) en
FiFa-toernooi. Sommige toppers gaan vervroegd naar de selectie. We hopen komende
jaren nog meer aan te leveren.
Pupil van de week gaan we weer mee starten als het weer mooi weer wordt. Afgelopen
weekend heeft het Deen jeugdtoernooi plaatsgevonden. Het weer werd gelukkig beter in
de loop van de dag. We willen iedereen bedanken voor de inzet, motivatie, vriendschap
en samenwerking!

Jaarverslag van het wedstrijdsecretariaat
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Leonie heeft de coaches gevraagd om input.
Woudia 1:   Jaar waarin opwaartse lijn is gezien met hoogte- en dieptepunten. Afscheid

genomen van Frank Knijn en komst nieuwe trainer Edwin Degenaars.
Woudia 2:   Was een zwaar seizoen en uiteindelijk onderaan beland. We hebben het

geprobeerd. John gaat stoppen en Pascal gaat het stokje overnemen
Woudia 3:   Team van Hans. Stevig geëindigd op 5e plek. Niet veel wijzigingen voor

volgend seizoen
Woudia 4:   Beetje zelfde verhaal. Moesten lang doorspelen. Op de vierde plek geëindigd

net als vorig jaar. Het gaat gewoon heel goed.
Woudia 5:   Kampioenen! Pas in maart kwam het eerste puntenverlies. Nu wil iedereen

naar het vijfde. Dit team wordt in het nieuwe seizoen Woudia 4.
Veteranen: Draaien goed. Ze gaan volgend jaar gewoon weer verder. Beginnen
altijd heel sterk en daarna zakt het toch weer wat af.

Dames:       Konden op de zondag starten in de regio. Betreft een leuke groep meiden en
gingen stapje voor stapje steeds wat omhoog. Blijven komend seizoen lekker
doorgaan.

Conclusie:   Kleine stijgende lijn. Er is aandacht geweest voor extra gezelligheid langs de
lijn. Jan heeft de scheidsrechters gedaan afgelopen seizoen. Dit is toch een
hele kluif.

Jan roept Edwin Degenaars naar voren om zich voor te stellen. Edwin heeft er veel zin
om er een mooi jaar van te maken. Hij hoopt op steun en heeft er alle vertrouwen in.
Jan presenteert vervolgens het thuis-, presentatie- en uittenue.

5. Financieel verslag boekjaar 2018
Anja geeft aan dat 2018 voor ons gevoel al ver achter ons ligt. Dit jaar is met een positief
resultaat afgesloten. Niet zo’n hoog resultaat vanwege investeringen zoals het
pinapparaat. Vanavond vindt de uitreiking van de cheque voor de Clubkascampagne van
de Rabobank plaats. Deze wordt opgehaald door Alex Esmeijer.

Ilona verteld dat het eigen vermogen is toegenomen door het resultaat van 2018. Een
aantal opbrengsten zijn wat teruggelopen, zoals contributies en donateurs. De rest is een
beetje hetzelfde gebleven. De opbrengst van de kantine is toegenomen en inkoop is
lager. Dus al met al een mooi resultaat. Veel vaste lasten zijn toegenomen. Ondanks dat
de zonnepanelen geld opleveren is de energierekening toegenomen. We blijven zoeken
naar voordelige alternatieven. De meest opvallende toename is de aanschaf van
sportmaterialen. Karcher heeft de aanschaf van jassen gesponsord. Er is veel zichtbaar en
minder zichtbaar onderhoud gepleegd. Investeringen worden verdeeld over de jaren en
niet in een keer afgeschreven. Ook subsidies worden in meerdere jaren opgevoerd. Dit
noemen we vrijval. We kunnen terugkijken op een goed verlopen jaar.
Rik Zilver vraagt of de teruggelopen opbrengst van de contributie te maken heeft met de
storing in het systeem. Ilona geeft aan dat het daar zeker mee te maken heeft.
Rik Zilver vraagt of de opbrengst van de zonnepanelen tegenvalt. Patrick antwoord dat
deze niet tegenvalt. Afgelopen november zaten we precies volgens schema. De
opbrengsten zijn meestal het hoogst in de eerste maanden van het jaar.

6. Verslag van de kascontrolecommissie en benoeming nieuw lid voor deze commissie
Sipke de Vries verteld dat hij naar de Oudijk is gefietst. Daar werd hij gastvrij onthaald
door Ilona en Anja. Alles lag mooi klaar. Hij heeft het nog nooit zo netjes gezien. Alles
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stond er ook keurig in. Niets op aan te merken. De ontvangst was geweldig en de nazit
gezellig.
Jan Kaspers is aftredend als lid kascontrolecommissie. Jan vraagt hiervoor vrijwilligers.
Thaam Wijnker biedt zich aan.

7. Vaststelling contributie seizoen 2019/2020
We willen de contributie gelijk houden aan vorig seizoen. Jan vraagt of iemand hier
bezwaar tegen heeft. Niemand heeft bezwaar en deze is vastgesteld.

8. Goedkeuring begroting 2020
Jan vraagt of iemand daar op- of aanmerkingen op heeft. Er zijn geen op- of
aanmerkingen.

KORTE PAUZE

9. Presentatie Missie en Visie
Kevin bedankt Barry Koopman en Theo Quist voor het in elkaar zetten van dit document.
We hebben onszelf afgevraagd waarom we ons inzetten voor de vereniging. We geloven
dat Woudia een gezonde club dient te zijn, waarin plezier en ambitie centraal staat. We
hebben bij het bestuur opgehaald wat er speelt. We moeten ervoor zorgen dat Woudia
dezelfde koers blijft varen. Barry en Kevin hebben een lijst opgesteld met 50 vragen voor
het bestuur. Dit is verwerkt in een missie een visie met een 3,5 en 7 jaren plan. Deze
biedt een goede basis om keuzes te maken. Er staan geen verrassingen in. Die visie staat
niet vast en wordt elk jaar herzien. Binnen elke afdeling staan actiepunten die jaarlijks
worden geëvalueerd. Kevin vraagt na de vergadering de missie en visie door te nemen en
vragen en opmerkingen te mailen naar missie@woudia.nl. Volgend jaar tijdens de
ledenvergadering kunnen we samen de balans opmaken.

10. Samenstelling bestuur seizoen 2019/2020
Jan geeft aan dat de vacature bestuurslid selectiezaken nog steeds vacant is als gevolg
van het vertrek van Barry Koopman. Barry roept leden op om zich aan te melden.
Dit jaar is Kevin Brugging aftredend en herkiesbaar. Gelet op het applaus is Kevin
herkozen.
De vacature voor secretaris was vacant. Theo stelt zich voor. Jan vraagt of Theo gekozen
wordt. Applaus en gekozen. Jan is aftredend en herkiesbaar. Applaus en herkozen.

11. Club van 50
Er zijn geen leden van de Club van 50 aanwezig. Dit punt wordt geparkeerd. Sandra
verteld, naar aanleiding van een vraag van Rik Zilver, dat de Club van 50 het gatendoek
voor de jeugd heeft gesponsord net als het Fifa-toernooi. Opgemerkt wordt dat het goed
is om de namen van Club van 50 weer op het bord te vermelden.

12. Rondvraag
Leo ziet doeltjes waar niets mee gedaan wordt. Sandra geeft aan dat dit de doeltjes zijn
voor de champions league. Die worden een keer in de vier weken gebruikt op de
zaterdag.
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Thaam Wijnker merkt op dat Woudia 29 doelen heeft voor 3 velden en vraagt waar dit
voor nodig is.
Jan geeft een toelichting op het gebruik hiervan. Deze zijn echt nodig.
Leo ziet doelen waar hoog gras omheen staat. Sandra antwoordt dat dit de doelen zijn
die van het trainingsveld af komen.
Sipke vraagt of de witkar al is afgeschreven. Jan antwoordt dat hij met dirk te grotenhuis
in gesprek is over kunstgras.
Patrick stelt dat we hier niet op moeten wachten. Als het nodig is dan moeten we deze
aanschaffen.
Simon merkt op dat toen we begonnen we maar een paar tafels en stoelen hadden. Nu
staan er zoveel dat er veel minder mensen kunnen staan. Mensen hebben geen ruimte
om te staan. Jan antwoordt dat er op een andere manier wordt geconsumeerd dan
vroeger. Sandra merkt op dat we  misschien kunnen kijken naar een andere indeling van
de kantine door te schuiven.
Thaam WIjnker vraagt wat we kunnen doen om de selectiespelers te binden aan
Woudia. Kevin antwoordt dat we in het begin van het seizoen een gesprek hebben gehad
met spelers die woudia hebben verlaten. Hij spreekt deze jongens veel en ze willen toch
een stapje hoger spelen. We zijn op zoek naar technisch bestuurslid die in een
technische commissie gaat zitten die zich hiermee bezig gaat houden. Zodat we beter
contact houden met de spelers en ze kunnen binden. We gaan het gat tussen de
jongeren en de ouderen proberen te verkleinen.
Giel Neefjes merkt op dat hij tijdens het mixtoernooi pas gehoord heeft van de
jaarverdagering. Hij vraagt hoe Jeroen ervaren heeft dat het gaat met de kantinedienst.
Jeroen bedankt Giel voor zijn inzet. Hij heeft het goed ervaren met de vaste groepen. Er
was bij een groepje een probleem als gevolg van het stoppen van de groepsleider. Jeroen
geeft aan dat hij problemen graag hoort en belicht de mogelijkheden om te ruilen e.d..
Hij ziet dat het qua omzet goed gaat en wil ook op de zaterdag gaan werken met
groepen.
Alex onthult de cheque van de Sponsorcampagne van de Rabobank. De opbrengst is
536,06 euro.

12. Afronding met bloemen en sluiting
Jan overhandigt Alex Esmeijer een bos bloemen omdat hij een kanjer is. Hij vult gaatjes
en verricht hand- en spandiensten zoals vanavond.
Bloemen voor de kascommissie; Sipke de Vries en Jan Kaspers.
Bloemen voor de huisfotografe Elma.
Bloemen voor Maarten Appelman. Als gevolg van het stoppen van zijn zoon stopt
Maarten met zijn taken. Jan roept op om met het bestuur mee te denken deze taken in
te vullen.
Gerard Stam is een echte Woudiaan, weet ontzettend veel en ondersteund waar het kan.
Bloemen voor Annie Sijm, onze wasvrouw.
Bloemen voor Barry Koopman en Edith de Boer.
Bloemen voor Bart Schaper. Hij doet de loonbelasting
Het voltallig bestuur krijgt bloemen en wordt bedankt voor de inzet.

13. Sluiting
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Jan Jong bedankt iedereen voor zijn/haar komst. Omstreeks 21.23 uur sluit de voorzitter
hiermee deze algemene vergadering.

Opgesteld door:
Secretaris Theo Quist

Ingekomen stukken en/of mededelingen

Indien aanwezig worden deze behandeld tijdens de jaarvergadering.
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Jaarverslag wedstrijdsecretaris

We zijn dit seizoen weer gestart met dezelfde teams als vorig jaar. Uiteraard met wat
wijzigingen in ieder team. En gelukkig toch ook weer wat doorstroming vanuit de jeugd
richting de selectie. Uiteindelijk op papier genoeg om weer met ieder team te starten. Bij de
begeleiding van de teams was er alleen een verandering bij Woudia 1. Hier ging Edwin
Degenaars als trainer/coach aan de slag in samenwerking met Gerard Stam. De overige
teams bleven hun vertrouwde coach houden. Zie hieronder de teams en hun coaches.

Woudia 1 ging dit jaar van start met de nieuwe trainer Edwin Degenaars en ervaren Gerard
Stam. Een nieuwe coach die hopelijk nieuwe energie en verbinding tussen de spelersgroep
zou brengen. Dat is nodig wil je als trainer je uitstraling hebben en zeker in een eerste team.
De start ging met horten en stoten, slechts af en toe werden er punten gepakt. Geen geluk
en ook de verbinding bleef uit. Het lukte niet om de neuzen met elkaar de goeie richting op
te krijgen. Dus helaas werd na de winterstop al snel duidelijk dat het beter was om niet
verder door te gaan met elkaar. De corona bracht de verdere verlichting… Het nieuwe
seizoen is inmiddels gestart met de nieuwe trainer Frans Nijhuis en zijn de eerste punten
behaald in de bekerwedstrijden. Wie weet brengt het nog meer…

Woudia 2 startte met van Pascal Hendriks, die daardoor stopte met zelf voetballen bij de
Veteranen. Ook het 2e begon net als vorig jaar in een pittige klasse. En was het zoeken naar
de juiste mix van spelers en wat beschikbaar was. Voor Pascal een behoorlijke uitdaging. En
ook doordat het eerste niet lekker draaide, wilde dit in het tweede ook niet goed op gang
komen. Ook hier bracht Corona verlichting na de winterstop. Ook nu weer gestart en neemt
voorlopig Maarten Appelman bij de start het stokje ver. Hopen op een energieke start nu
iedereen weer lekker ballen mag…

Woudia 3, het team onder leiding van Hans Stap die door blessures zelf niet meer speelde,
maar nog wel altijd een team had met veel oud-selectie spelers. Maar ook veel spelers die
met pijntjes te maken hadden en drukke gezinsperikelen, waardoor het iedere week een
uitdaging was voor Hans om een team op het veld te krijgen. Al met al toch een goed eerste
helft van het seizoen gedraaid met de nodige overwinningen gelukkig. Wel inmiddels in een
lagere klasse gestart omdat het nog altijd behoorlijk hoog was ingedeeld. Dit levert inmiddels
de eerste punten op.

Woudia 4 dit jaar onder leiding van Bart Oud. Is geruild met Woudia 5 nadat ze vorig jaar
kampioen waren geworden in dit team. Een hele vaste hechte groep met elkaar, die nog niet
uitgegroeid was en daardoor in overleg geruild is van plek. Een grote groep die het gewoon
met elkaar regelt en waar de sfeer altijd goed is. Ook dit jaar pakte ze de punten en zijn ze
lekker aan het ballen geweest. Voor hun bracht de winterstop en corona helaas geen
verlichting, want ze hadden het graag willen afmaken. Inmiddels ook weer gestart.

Woudia 5 ging dus van start met Robert vd Zwaan, die ook alweer heel wat jaren het vaste
aanspreekpunt is. Bij Robert toch wel wat wijzigingen in het team. En heeft Robert ook altijd
moeite om iedere week een team op de been te krijgen. En heeft daardoor de reservespelers
ook hard nodig. Maar wel een groep met een goede sfeer en hierdoor blijft de wil om te
voetballen. Hopelijk blijft de sfeer en wil om lekker in teamverband te sporten voorop staan!
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Woudia 45+ team van Arnoud Rijpkema en ondersteuning Piet Smit. Een vaste ploeg spelers.
En dat is ook nodig omdat hier ook de pijntjes en leeftijd maakt dat er wel eens mensen
tijdelijk uitraken. De veteranen regelen het ook gewoon met elkaar en zorgen dat de boel
iedere week weer rond komt. Zo nu een dan een puntje en verder gewoon lekker ballen. En
daar gaat het uiteindelijk ook om…

Woudia VR 1 met de begeleiding van Jeroen Braas en verzorgster Pauline Rood. Na een start
na de winterstop in het vorige seizoen, kunnen ze dit jaar vanaf het begin starten in een
poule in de regio. De meiden hebben een goede sfeer met elkaar. Maar ook hier is het toch
weer iedere week een uitdaging 11 speelsters op het veld te krijgen. Door werk en allerlei
andere verplichtingen altijd weer een opgave. Ze kwamen dit seizoen absoluut steeds beter
uit de voeten en pakten mooie overwinningen. Leuk dat er weer vrouwen op de
voetbalvelden en in de kantine zijn. Dat brengt een goeie mix. Daarnaast een team waarvan
we na afloop vaak leuke stukjes mogen lezen op social media. Blijf dit vooral zo doen.

Een heel raar seizoen uiteindelijk voor alle sportverenigingen, waarvan niemand had kunnen
voorzien dat het zo zou lopen. En waarvan niemand weet hoe dit zich zal ontwikkelen. Een
sportvereniging heeft een sportieve en vooral sociale functie. Het brengt mensen bij elkaar.
Het brengt mensen in beweging en laat mensen daarna ontspannen. Het zorgt dus voor
elkaar. In tijden van onrust en drukte hebben we dit eigenlijk des te meer nodig. Om er voor
te zorgen dat de vereniging blijft draaien zijn vele handen nodig. Hopelijk kan de vereniging
op jullie bijdrage en steun rekenen. Nog altijd geldt dat vele handen het werk licht maken.
Coaches, scheidsrechters, grensrechters, mensen van de schoonmaak, kassadienst, kantine,
veldkeuring, bestuur, trainers, rijders, iedereen die op zijn eigen wijze een bijdrage heeft
geleverd zijn we weer dankbaar voor een heel gek half seizoen. Wie weet draaien we het
nieuwe seizoen een volledig seizoen en kunnen alle genoemde mensen en alle spelers weer
volledig aan de bak. Ronald de Vos neemt het wedstrijdsecretariaat over en wens ik veel
succes uiteraard.

Groeten,
Leonie Brandsen
Wedstrijdsecretaris vv. Woudia
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Jaarverslag Jeugdcommissie 2019-2020 & 2020-2021

Veel eerder dan verwacht was daar plotseling het einde van de voorjaarscompetitie in 2020.
Door de uitbraak van het coronavirus werden alle competities en trainingen per direct
stopgezet en kon de voorjaarscompetitie helaas niet meer worden hervat. Gelukkig mochten
we eind april 2020 wel weer trainingen aan de jeugd gaan geven. Dit kon alleen onder
strakke voorwaarden, maar het was duidelijk merkbaar dat men hier weer aan toe was na de
lange periode van binnen zitten. Zowel trainers als spelers gingen dan ook weer vol
enthousiasme en met veel plezier van start!
Helaas konden heel veel activiteiten in de rest van dit seizoen niet doorgaan. We hebben nog
wel geprobeerd om ze deels naar een later moment in het seizoen te verzetten, maar dat
bleek toch niet haalbaar. Het seizoen 2019-2020 hadden we daarom geen jeugdtoernooi,
geen finale voor de penaltybokaal, geen slotavond voor de jeugdtrainers en -begeleiders,
geen voorjaarskampioenen, geen deelname Abbehausen-toernooi en er zijn ongetwijfeld
nog veel meer activiteiten die niet zijn doorgegaan. We hadden het met z’n allen graag
anders gewild, maar het is helaas niet anders. Gelukkig hebben we eerder in het seizoen
2019-2020 al heel veel leuke en mooie activiteiten gehad, onderstaand leest u daar meer
over.

Ieder jaar opnieuw kunnen we hier in het jaarverslag een mooie lijst met veel activiteiten aan
u presenteren welke voor (en deels ook door) de jeugd georganiseerd zijn. Dit gaat allemaal
“vanzelf” lijkt het soms. Alle mensen die erbij betrokken zijn weten echter dat dit niet zo is
en dat er (heel) veel tijd en energie van vele vrijwilligers in zit om dit allemaal mogelijk te
maken! Vrijwilligers die dit graag voor de vereniging en de jeugdleden willen doen. Hier
kunnen we als vereniging trots op zijn! De jeugdcommissie bedankt hierbij iedereen die, op
welke wijze dan ook, heeft meegeholpen om al deze activiteiten, maar ook de “normale”
activiteiten zoals de wedstrijden, trainingen, terrein- en kantinediensten, etc., etc., mogelijk
te maken. Als we allemaal op deze wijze ons steentje blijven bijdragen aan al deze taken, dan
is het voor ons allemaal samen goed te doen!

Op vrijdagavond 30 augustus 2019 was de openingsavond voor de jeugdteams. De tenues en
andere spullen werden uitgereikt, teamfoto’s werden gemaakt en er waren diverse
(spel)activiteiten georganiseerd. Kim Entius had voor de jongste jeugd leuke oefeningen
bedacht en de oudere jeugd kon onderling een mixtoernooitje spellen. Ook gaf Kim een clinic
aan de jeugdtrainers en -begeleiders. Het was een leuke en gezellige avond en de volgende
dag ging meteen voor de meeste jeugdteams de bekercompetitie van start.

Zaalvoetbal 2019-2020
Het zaalvoetballen op de zaterdagmiddag blijkt een groot succes. We hebben dit jaar zelfs
met 3 teams meegedaan aan de zaterdagmiddag zaalvoetbalcompetitie van Bot Meubelen.
De spelers beleven hier veel plezier aan en worden er ook technisch betere voetballers van.

Spelregelbewijs 2019-2020
Alle spelers die zijn geboren in 2002 moesten uiterlijk begin dit seizoen hun spelregelbewijs
behalen. Een aantal spelers zijn voortvarend aan de slag gegaan en hebben dit vlot afgerond.
Een aantal andere spelers kwam helaas wat later, of zelfs pas na diverse waarschuwingen
vanuit de KNVB en aansporingen door ons, op gang. Uiteindelijk heeft iedereen het afgerond
en het spelregelbewijs behaald.
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Pupil van de week 2019-2020
In de winterperiode was er tijdelijk geen pupil van de week. Enerzijds omdat we wat minder
aanwas van jeugdleden hebben, anderzijds omdat het in de winterperiode te koud is om als
pupil langs het veld te zitten. Daarom was er in de winterperiode (november t/m maart)
tijdelijk geen pupil van de week.

Kampioenschappen 2019-2020
Afgelopen seizoen konden we in december de JO15 als najaarskampioen huldigen, een mooi
resultaat voor het team, hun trainer en begeleiders!
In juni hadden we door het vervallen van de voorjaarscompetitie helaas geen
voorjaarskampioenen om in de bloemetjes te zetten.

Wijziging samenstelling jeugdcommissie 2019-2020
Aan het eind van het seizoen 2019-2020 stoppen Nicolette Bijlsma en Jos Dekker als lid van
de jeugdcommissie. Beiden hebben zij jarenlang deel uitgemaakt van de jeugdcommissie en
heel veel voor onze jeugdleden gedaan. Wij vinden het dan ook heel jammer dat we deze
ervaren krachten moeten missen! De werkzaamheden en taken van Nicolette zijn opnieuw
verdeeld en we hebben een goede opvolger voor de secretaris gevonden in de persoon van
Roos Broers. Wij bedanken Nicolette en Jos voor hun jarenlange inzet en wensen Roos veel
succes en plezier bij het werk voor de jeugdcommissie.

Activiteiten 2019-2020:
- het DEEN jeugdtoernooi op 15 juni 2019 is weer heel goed verlopen. Er waren genoeg
aanmeldingen om leuke poules te maken. Het weer was aan het begin van de dag heel
slecht, het water kwam met bakken uit de lucht. Daardoor moesten we snel improviseren
en de eerste ochtendwedstrijden naar later op de dag verplaatsen. Gelukkig waren veel
teams flexibel en lukte dit voor de meeste wedstrijden. Het weer klaarde op en de rest van
het programma kon volgens planning worden gespeeld. De sfeer was prima, het was weer
een zeer geslaagde dag.

- na het mixtoernooi werd er op 16 juni gestreden om de penaltybokaal voor de JO8/JO9 en
JO10/JO11. Na een spannende strijd bleken Jelmer Stap (JO8/JO9) en Tim Elling
(JO10/JO11) de beste schutters te zijn en mogen zij zich een jaar lang de Woudia
penaltykampioenen noemen!

- in het weekend van 21-23 juni deed de JO11 mee aan het internationale jeugdtoernooi in
Abbehausen in Duitsland. Dit toernooi is alle jaren opnieuw weer een fantastische ervaring
voor de jeugdspelers, coaches en hun supporters!

- de woensdag na de kermis werd de jaarlijkse flessenactie weer gedaan. Er zijn door de
jeugd weer vele flessen en kratten opgehaald. Deze zijn opgeslagen bij en gesorteerd door
de fam. Laan, waarvoor onze dank. Ook dank aan alle gevers! Deze actie heeft ruim EUR
950,-- opgeleverd. Na ca. 30 jaar trouwe dienst hebben we onlangs helaas afscheid moeten
nemen van onze flessensorteerder. De heer Gert Laan is 7 juni 2020 overleden. Wij wensen
de nabestaanden veel sterkte.

- op 22 en 23 oktober, in de herfstvakantie, was de jaarlijkse Voetbal2daagse. Er waren in
totaal bijna 90 deelnemers, dit zijn er veel meer dan voorgaande jaren. Dit jaar waren er
namelijk ook activiteiten voor onze oudste jeugdleden georganiseerd, dit was dus een groot
succes! De jongste jeugd kwam in de ochtend en middag en de oudere jeugdleden
halverwege de middag en avond.
De beide dagen waren goed gevuld met trainingen, quiz, gezellig met elkaar eten en
wedstrijdjes. De organisatie van de Voetbal2daagse is in handen van een aantal
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enthousiaste jongeren die een goede klik met de jeugdspelers hebben. Het waren weer 2
zeer geslaagde dagen. Heel veel dank daarom aan de organisatoren en iedereen die bij de
Voetbal2daagse heeft meegeholpen!

- dit seizoen kreeg ons JO11 zaalvoetbalteam nieuwe tenues uitgereikt. Sponsor hiervan is
Van den Berg Installatietechniek. Deze sponsor is ook al vele jaren sponsor van een ander
jeugdteam (veld). Wij zijn heel blij met zulke trouwe sponsors! Wij bedanken onze sponsor
en ook de sponsorcommissie voor het rondmaken van de sponsorovereenkomst.

- ook dit jaar kwam Sinterklaas weer langs bij de spelers van de Champions League, de JO8
en JO9. Met een helikopter werd hij door de vliegpieten afgezet op het dak van de kantine.
Om de beurt mochten alle spelertjes even bij Sint komen en voor iedereen had hij een
speciaal woordje. Na het snoepen van de nodige pepernoten, het zingen van de
sinterklaasliedjes en het vertonen van de voetbalkunsten, kregen alle kinderen een cadeau
van de Sint. Aan de blijde gezichtjes te zien waren deze naar de zin!

- op 14 december gingen de jeugdspelers van de JO15, JO17 en de MO19 lopen voor de
jaarlijkse kerststerrenactie. Deze actie heeft ook dit jaar weer een mooi bedrag opgeleverd.
Dank aan de rijders, lopers en kopers!

- het zaalvoetbaltoernooi op zaterdag 4 januari was dit keer voor het eerst in De Kloet in
Grootebroek omdat de zaal in Hoogkarspel al bezet was in deze periode. Het is ons hier
goed bevallen, we kregen positieve reacties en het was voor de jeugd een mooie afsluiting
van de kerstvakantie.

- een aantal coaches heeft met hun team al een teamactiviteit in de winterperiode gedaan.
- op 29 februari werd het FIFA toernooi 2020 gespeeld. In de middag voor de jongste spelers
en in de avond voor de oudere spelers. Er was veel animo om mee te doen (ruim 50
deelnemers) en er werd achter de beeldschermen zeer fanatiek gestreden om de titel FIFA
KING.

- in het voorjaar zijn er aan de leerlingen van de Pancratiusschool in Oosterblokker en de
Westwijzer in Westwoud een aantal voetbalclinics gegeven door enkele van onze
jeugdtrainers.

Seizoen 2020-2021.
Dit seizoen begon zoals het vorige eindigde, volop in de coronacrisis. De start van het seizoen
was met een competitie en trainingen. Maar helaas werd ook in dit seizoen de competitie
snel stilgelegd. In de zaal is de competitie helaas helemaal niet aangevangen. Dus ook het
jaarlijkse kersttoernooi in de zaal kon geen doorgang vinden.

Hoogtepunten:
- Op 28 augustus hebben we de jaarlijkse openingsavond georganiseerd. Hierbij

werden de geldende coronamaatregelen strikt in acht genomen.
- Flessenactie: ondanks dat we de kermis in Westwoud niet groots konden vieren,

hadden we een superopbrengst met de flessenactie €970,00!
- We deden mee aan de Rabosponsoractie en dat bracht genoeg geld op om voor de

jeugd een nieuwe tjoek en speedladders aan te schaffen. Bedankt voor uw stem!
- Vanuit de Deen-sponsoractie ontving de Voetbal2daagse commissie een mooi bedrag

van €750,00. Daarmee kunnen ze nieuwe trainingsmaterialen aanschaffen.
- De JO16 heeft een interne scheidsrechtercursus gevolgd. Alle aanwezige spelers

haalden de eindtoets! Toppers!
- De Voetbal2Daagse organisatie hebben in de herfstvakantie (13-14 oktober) bijna 90

spelers 2 dagen lang vermaakt met spellen, voetbal en quizzen. Een leuke afwisseling
in deze tijd!
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- Sinterklaas kon vanwege zijn hoge leeftijd in combinatie met de coronamaatregelen
niet bij Woudia in de kantine komen. Maar voetbal-Piet kwam een uurtje meetrainen
met de jongste Woudia-jeugd! En er werden veel mooie cadeaus uitgedeeld aan de
spelertjes, die glunderend het veld verlieten.

- Bijna iedere zaterdag is er door een groep enthousiaste jeugdtrainers iets
georganiseerd op de velden bij Woudia. Een techniek-training, conditietraining en
soms een onderling toernooi. Alles om de motivatie, conditie en techniek van onze
jeugdleden op pijl te houden, maar vooral omdat voetbal toch het allerleukste
spelletje is!

- Waar de jeugdleden van Woudia lekker konden doortrainen tijdens de lockdown
waren er veel kinderen die helemaal niet in de gelegenheid waren om te sporten. Om
meer kinderen de kans te geven te gaan bewegen hebben we in januari kinderen
tussen 6 en 18 jaar uit Westwoud en Oosterblokker benaderd om lekker een maand
gratis mee te trainen. Een succesvolle actie die ook nog eens een aantal nieuwe leden
opleverde!

- Op vrijdag 7 mei hebben we straatvoetbalschool StreetKings ingehuurd. De
jeugdleden konden tegen een kleine vergoeding een clinic volgen van
voetballegendes van Fifa Volta. Een ontzettend leuke activiteit in de meivakantie waar
ruim 50 kinderen zich voor in hebben geschreven.

- Voor de keeperstrainers staat er binnenkort een clinic op het programma. Het belang
van het opleiden van trainers staat bij Woudia hoog op de agenda!

Sandra Balk
Jeugdzaken
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Financieel verslag boekjaar 2019

Het boekjaar 2019 ligt al ver achter ons. Helaas wordt door het Coronavirus de
jaarvergadering pas in het 3e kwartaal van  2020 gehouden. Het financiële jaaroverzicht
2019 is verder op in dit boekje te zien. Het resultaat geeft aan dat er met een kleine plus het
boekjaar is afgesloten.

In 2019 zijn er nauwelijks investeringen gedaan. Wèl is er een nieuwe internetradio voor de
kantine aangeschaft. Ook zijn de verzekeringen uitgezocht en uiteindelijk is er hierop een
behoorlijk bedrag bespaard.

Halverwege het jaar was er al een duidelijke daling te zien in onze kantine inkomsten.
Het mixtoernooi had veel minder opgeleverd dan in het jaar ervoor. Ook in het tweede
halfjaar van 2019 zijn er veel wedstrijden door de weeromstandigheden afgelast.
Geen wedstrijden betekent geen inkomsten voor de kantine.

In mei was er een onderhoudsdag georganiseerd. Op deze dag zijn bloembakken van
steigerdelen in elkaar getimmerd. Deze zijn gevuld met bloemen en op het buitenterrein
voor de kantine neergezet. Daarnaast is, met hulp van een aantal vrijwilligers en
bestuursleden, het clubgebouw rondom schoongemaakt. Daarna heeft Paul Vlaar
schilderwerken het clubgebouw in de clubkleuren geschilderd.

De CVV heeft dit jaar een nieuwe beamer voor in de kantine gesponsord. Ook is er een
bijdrage gegeven voor de organisatie van het Fifa toernooi.

Omdat het contract met hoofdsponsors JOZ en HO Schouten ten einde liep, is met ingang van het
seizoen 2019-2020 een nieuw contract afgesloten met Grando keukens en bad, een
hoofdsponsordeal voor de komende 4 seizoenen.
Het jeugdtoernooi is gesponsord door Deen en Belona. Voor de Voetbal2daagse heeft Kras
Recycling de kleding van de trainers gesponsord. Woudia 2 is voorzien van een nieuw tenue
gesponsord door Burgmeijers Bouwbedrijf.

Woudia kan niet zonder zijn vrijwilligers. Daarom dank aan iedereen die zich met vol
enthousiasme inzet voor onze vereniging.

Bedankt!!
- voor hulp bij o.a. innen van de entreegelden, organisatie van de loterij, het minutenspel, de
flessenactie, de kerststerrenactie, donateursactie en de gemeenschapsveiling;

- Bart Schaper voor de verzorging van de aangifte loonbelasting en andere zaken.
- de kantinecommissie, die bestaat uit Edith (inkoop, financiën en kasbeheer), Jeroen
(vrijwilligers kantinediensten), Patrick (inrichting ), Kees en Dora en Elma (kasbeheer).

- de CVV, sponsors en donateurs
- sponsorcommissie bestaande uit Kevin, Maarten en Boy.
- de vele, vele vrijwilligers, die niet zijn genoemd.

Ilona de Boer en Anja van den Oudenrijn
Penningmeester
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Verslag van de kascontrolecommissie

Tijdens de jaarvergadering zal de kascontrolecommissie verslag doen van haar bevindingen.

Contributie 2020-2021

Dit jaar heeft het bestuur van Woudia overwogen om de contributie voor aankomend jaar te
verhogen, maar door de huidige omstandigheden omtrent het Coronavirus is er besloten om
de contributie gelijk te houden voor alle leden ten opzichte van het voorgaande jaar.

Indien op de jaarvergadering de leden voorstemmen zal de contributie voor het seizoen
2020/2021 als volgt samengesteld zijn, op basis van leeftijd op 1 januari 2020.

Leeftijdscategorie Bedrag
Senioren Dames /
Heren

€ 145,00

16/17 jarige* € 110,00

14/15 jarige* € 100,00

12/13 jarige* € 90,00

10/11 jarige* € 80,00

8/9 jarige* € 75,00

6/7 jarige* € 70,00

Champions league € 45,00

7x7 Dames € 40,00

* leeftijd van het kind op 1 januari van het jaar van de incasso

Reserveleden € 20,-- plus € 6,- per (gedeeltelijk) gespeelde wedstrijd.
7x7 Dames  € 40,-- per seizoen of € 6,-- per wedstrijd

De facturen voor de contributie, gele en rode kaarten worden middels een mail vanuit het
factureringsprogramma ClubCollect verstuurd.

De donateurs worden geïncasseerd, indien hiervoor een automatische incasso is afgegeven.

Anja van den Oudenrijn
Ilona de Boer
Penningmeester
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Begroting 2021

Baten Begroting
2021

Hoofdbestuur 64.000

Redaktiecommissie 0

Kantinecommissie 45.000

Totaal 109.000

Lasten Begroting
2021

Hoofdbestuur 89.000

Redaktiecommissie 0

Kantinecommissie 19.000

Exploitatieresultaa
t 1.000

Totaal 109.000

Missie en Visie

Tijdens de vergadering wordt verslag gedaan van dit agendapunt.

18



Vrijwilligersbeleid

Vrijwilligersbeleid

v.v. WOUDIA

Inhoudsopgave

Doel 21
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Doel
Het vrijwilligersbeleid van Woudia moet waarborgen dat er een optimale bezetting is van de
verschillende functies en taken met gemotiveerde en deskundige vrijwilligers.

1. Verantwoordelijkheid
Het vrijwilligersbeleid is een verantwoordelijkheid van het bestuur van vv  Woudia. De
uitvoering van het beleid is gedelegeerd aan 1 lid van het hoofdbestuur en 1 lid van de
Jeugdcommissie.
De vrijwilliger is zelf verantwoordelijk voor het uitvoeren van de vrijwilligerstaak. De
vrijwilliger zal zelf moeten zorgen voor vervanging indien hij/zij een betreffende dienst niet
kan uitvoeren. Vrijwillig betekent niet vrijblijvend; hij/zij draagt zelf de verantwoordelijkheid.

2. Regels en uitgangspunten
Voor ieder lid geld dat hij/zij een vrijwilligerstaak uitvoert. Vanaf 6 jaar tot en met 17 jaar zal
de ouder/verzorger of een ander familielid/begeleider de vrijwilligerstaak uitvoeren. Het
bestuur heeft besloten dat ieder lid dat bij aanvang van het seizoen 18 jaar of ouder is,
geacht wordt zijn eigen vrijwilligerstaak te vervullen. Er geldt een eventuele vrijstelling van
vrijwilligerstaken, indien een ouder of spelend lid bijvoorbeeld trainer of coach is. De
vereniging kan voor een uit te voeren functie naar een Verklaring Omtrent Gedrag
(VOG)vragen. (18 jaar of ouder)

Sanctie bij het niet vervullen vrijwilligerstaak

Bij het niet vervullen van een vrijwilligerstaak zal de vrijwilliger hierop worden aangesproken.
Bij het uitblijven van de vervulling van de vrijwilligerstaak kan bestuur kan de volgende
sanctie opleggen:

- Schorsing van 1 wedstrijd van het lid waarvoor de taak wordt uitgevoerd.

Bij schorsing zal het lid een bericht krijgen met de reden van de sanctie. De uitvoering

van de schorsing wordt gedelegeerd aan de coach of elftalbegeleider.

3. Registratie
Binnen het centrale administratiesysteem van vv Woudia wordt de vrijwilligersmodule
Sportlink gebruikt. Hierin worden de taken en de planning vastgelegd. De taken worden
gesplitst in:

Taken met een tijdsplanning
Deze taken worden in de vrijwilligersmodule vastgelegd qua beschikbare tijden en planning
van diensten. Hierbij worden ook het aantal gedraaide uren voor de club geregistreerd, om
een zo eerlijk mogelijke spreiding van werkzaamheden te bewerkstelligen. Denk hierbij aan
terreindienst, kantinedienst, donateur loper, toernooivrijwilliger, enz. Gemiddeld wordt ieder
lid naar ratio per seizoen ingedeeld voor een vrijwilligerstaak. Dit is verschillend per
vrijwilligerstaak en per dag (zaterdag of zondag). Voorkeur kan worden aangegeven, maar
kan vanaf geweken worden bij beperkte beschikbaarheid.
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Taken zonder tijdsplanning
Dit zijn taken als Trainer, Coach, Geleider, scheidsrechter, bestuurslid en jeugdcommissielid.

Tweejaarlijks zal er een controle plaatsvinden op het gehele ledenbestand t.a.v. de huidige
vrijwilligerstaken. We streven ernaar dat ieder lid, of de wettelijke vertegenwoordiger van
het lid, ook het initiatief neemt om uw voorkeur voor vrijwilligerstaken door te geven. Het
bestuur neemt dit mee in de indelingen en planningen.  Op de Vrijwilligerspagina van vv
Woudia vind je overzichten/planningen en een beschrijving van de vrijwilligerstaken.

4. Duidelijke aanspreekpunten
Vv Woudia heeft voor de verschillende te plannen taken een coördinator. De coördinator van
de specifieke taak is in principe voor alle vrijwilligers het aanspreekpunt. Het bestuur staat in
direct contact met hem/haar. Daar waar er geen coördinator voor een taak is aangesteld is
het bestuur het aanspreekpunt. Op de website staat een overzicht van taken en hun
coördinatoren.

5. Duidelijke werkinstructies en verwachtingen
Op de website van www.woudia.nl / vrijwilligers/ taken en beschrijvingen staat van alle
vrijwilligerstaken een beschrijving van de werkzaamheden en de verwachtingen van de
vrijwilliger bij die taak. Tevens staat hier ook de coördinator vermeld als aanspreekpunt voor
die groep vrijwilligers.  Voor nieuwe vrijwilligers geldt altijd dat hij/zij meedraaien met meer
ervaren vrijwilligers. Zij zullen de eerste paar keer (2x) worden ingewerkt, waarna zij
zelfstandig kunnen  worden ingezet.

6. Planning en communicatie
We hanteren hier het eeuwenoude motto, vele handen maken licht werk!
De planning van taken wordt gedaan in de sportlink module. De vrijwilliger ontvangt een mail
(voor taken met tijdsplanning) met daarin de datum, tijd en vrijwilligerstaak die hij/zij zal
uitvoeren. Daarnaast is de maandplanning ook te vinden op www.woudia.nl / vrijwilligers/
planning, met de benodigde contactgegevens zodat de vrijwilliger indien nodig gebeld kan
worden of zelf kan bellen voor ruiling.

7. Waarderen en belonen van onze vrijwilligers
Vv Woudia heeft als uitgangsstandpunt dat vrijwilligers niet worden betaald voor hun
werkzaamheden. De club vindt de waardering van de leden heel belangrijk. Het
vrijwilligerswerk staat immers ten dienste van de leden. De leden van de vereniging dienen
daarom respectvol met de vrijwilligers om te gaan. Ze doen het werk voor hen. Door
positieve aandacht aan initiatieven te schenken, weten de vrijwilligers die meegeholpen
hebben dat ze gewaardeerd worden en dat initiatieven buiten de functiebeschrijvingen om,
erg op prijs gesteld worden.
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8. Deskundigheidsbevordering
Wanneer (potentiële) vrijwilligers niet volledig aan de functiebeschrijving voldoen en dit kan
worden opgelost door een opleiding zal de vereniging de eventuele kosten voor haar
rekening nemen. Dit zijn onder meer de functies "Trainer" en "Scheidsrechter" en eventuele
kantinetaken.

9. Behouden van vrijwilligers
Dit vrijwilligersbeleidsplan is gemaakt om capabele en enthousiaste vrijwilligers op de juiste
plek te hebben. Daarom is het belangrijk dat vrijwilligers hun ambities kenbaar kunnen
maken. Ook is het ruimte geven voor initiatieven belangrijk voor het behoud van de
vrijwilligers. Vrijwilligers moeten ervaren dat de vereniging initiatieven, mits vooraf overlegd,
aanmoedigt. Originele ideeën en initiatieven maken de vereniging speciaal! Ook wij als
Woudia staan hiervoor open!

10. Vrijwilligersverzekering
De gemeente Drechterland heeft een verzekering voor vrijwilligers afgesloten. Alle
vrijwilligers die voor een organisatie/vereniging maatschappelijke activiteiten uitvoeren,
kunnen kosteloos gebruik maken van de uitgebreide collectieve vrijwilligersverzekering.
Voor verder informatie wordt verwezen naar de website van de gemeente Drechterland.
http://www.drechterland.nl/vrijwilligerswerk

Westwoud  April 2021
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Club van 50

Tijdens de vergadering wordt verslag gedaan van de activiteiten van de Club van 50.

Rookbeleid

Tijdens de vergadering wordt verslag gedaan van dit agendapunt.

Woudia 90 jaar

Tijdens de vergadering wordt verslag gedaan van dit agendapunt.

Accommodatie

Tijdens de vergadering wordt verslag gedaan van dit agendapunt.
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Samenstelling bestuur

Bestuurssamenstelling seizoen 2019-2020

Jan Jong voorzitter
Theo Quist secretaris
Ilona de Boer & penningmeester
Anja van den Oudenrijn
Leonie de Haan wedstrijdsecretaris (seniorenzaken)
Sandra Balk lid (jeugdzaken)
Cor Breg lid (technische zaken selectie)
Jeroen Pronk lid (algemene zaken)
Patrick de Boer lid (accomodatiebeheer)
Kevin Bruggink lid (commerciële zaken)

Ronald Vos wordt voorgedragen als wedstrijdsecretaris.

Beoogde bestuurssamenstelling seizoen 2020-2021

Jan Jong voorzitter
Theo Quist secretaris
Ilona de Boer & penningmeester
Anja van den Oudenrijn
Ronald Vos wedstrijdsecretaris (seniorenzaken)
Sandra Balk lid (jeugdzaken)
Vacature lid (technische zaken selectie)
Jeroen Pronk lid (algemene zaken)
Patrick de Boer lid (accomodatiebeheer)
Kevin Bruggink lid (commerciële zaken)

Voordracht voor eventuele tegenkandidaten kan plaatsvinden, mits deze voordracht is
ondertekend door tenminste acht seniorenleden. Deze voordracht dient uiterlijk vijf dagen
voor de Algemene ledenvergadering in het bezit te zijn gesteld van de secretaris.

BIJLAGE: Financieel jaarverslag 2019
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