
Notulen algemene vergadering Flash Veendam 1 november 2017 
 
 
Aanwezig: Detty Uil, Leonie Kuperus, Bert Huisman, Esther Overhand, Angela Lutjeboer, Ellin Pelgrim, 
Marieke Koekoek, Harry Gorens, Renate Beekman, Nermin Cosovic, Gerben Piëst, Maureen Kaldijk, 
Albert Rademaker, Marco Stoel, Andries Barla, Jessica Lamain, Ronald Knapper.  
Afwezig met kennisgeving: Christa Tunteler, Leonie Tuin, Dennis Overhand, Erik Kuperus, Jan 
Hendrik Poot, Carin Houwing, Roelof Boiten, Josien Lamain, Werner Kruid. 
  

1. Opening  
Andries opent de vergadering om 20:02 en heet iedereen van harte welkom 

  
2. Mededelingen/ingekomen stukken  

Geen mededelingen en ingekomen stukken 
  

3. Verslag jaarvergadering 9 november 2016  
Vastgesteld 

  
4. Jaarverslag voorzitter  

Vastgesteld 
 

5. Jaarverslag technische commissie  
Vastgesteld 
 
Ronald Knapper: JB1 jongensteam wordt ondergeschikt bevonden door aantal ouders ten 
opzichte van de meisjesteams. Hoe zit het met de wedstrijdshirts, ze hebben oude shirts aan. 
Nermin: Jongens moet je binnen de vereniging koesteren.  
Leonie: Rikus Koning sponsort de jongens. De shirts die de jongens dragen zijn nog geen vijf 
jaar oud. Het jongensteam krijgt volgend jaar nieuwe teamkleding. Advies van de TC is een 
donderblauw broekje deze wordt door de speler zelf aangeschaft, broekjes worden niet 
standaard door de sponsor gesponsord alleen als de sponsor dit ook wil doen.  
Het vinden van geschikte trainers blijft een lastig probleem ook voor de meisjesteams. We 
hebben op dit moment twee mannelijk trainers voor dit team gevonden.  
Gerben: Wat is de afspraak wat betreft het kledingfonds. 
Marco: Sponsoring doe je voor 3 jaar. Elke jaar heb je wisselingen van teams. Het gevolg 
hiervan is dat sommige shirts/broekjes niet passen wat veel geld kost. Alle shirts die nog 
goed zijn probeer je zo efficiënt mogelijk in te zetten. Dat is ook de overweging geweest voor 
het jongensteam.  
Gerben: Wij hebben nieuwe shirts gekregen met een nieuwe sponsor. Dit had niet gehoeven. 
Marco: Ja dat is zo maar de sponsor klopte niet meer. Daarom hopen we vaak dat de sponsor 
nog langer door wil gaan.  

 
 

6. Jaarverslag sponsorcommissie  
Vastgesteld 

 
7. Jaarverslag commissie promotie en activiteiten  

Vastgesteld 
  

8. Jaarverslag secretariaat  
Vastgesteld 



  
Vertrouwenspersoon Ann de Jong is verhuisd. We hebben al iemand op het oog maar dit 
moet eerst in het bestuur worden besproken.  
 

9. Financieel jaarverslag 2016-2017  
Bert geeft uitleg m.b.t. het financieel jaarverslag. 
Op de balans staat alles uitgelegd m.b.t. het seizoen 2016-2017. 
Contributie neemt wat toe. We zien ook dat de sponsoring wat toeneemt. De grote kosten 
posten in de begroting zijn de trainersvergoedingen en de shirts en bedrukkingen. De extra 
kosten wat betreft shirts en bedrukkingen heeft mede te maken met nieuwe sponsors. 
De trainersvergoedingen zijn behoorlijk toegenomen. Dit heeft mede te maken met het feit 
dat de goede trainers te veel uren maken. We gaan over onze vrijwilligersvergoeding heen.  
 
Gerben: Contributie is toch op gedeeld in Nevobo, kleding en andere zaken. 
Bert: Klopt, maar het geld wat voor kleding wordt gebruikt daar gaan we al ver over heen.  
Marco: we zijn heel actief geweest om nieuwe sponsors binnen te halen. Alle nieuwe shirts 
moeten allemaal bedrukt worden. Deze sponsors moeten drie jaar betalen. De verwachting is 
dat het geld voor shirt en bedrukkingen in de aankomend jaren naar beneden gaat. 
 
Andries: We hebben meer trainers van buiten. Dit zijn gekwalificeerde trainers maar hier zit 
wel een prijskaartje aan. Ze krijgen absoluut niet te veel. We moeten hier een oplossing voor 
vinden. Dat we niet over de vrijwilligsvergoeding gaan. Dit gaan we in het bestuur bespreken.  
Nermin: We proberen al een aantal jaren vanuit de WP een samenwerking aan te gaan met 
Flash. Gratis gebruik maken van zalen in de WP. Dit gaat nog steeds niet lukken. Waarom 
maakt Flash hier geen gebruik van? Dit zou behoorlijk in de kosten kunnen drukken.  
Andries: Deze discussie hebben we al vaak gevoerd we zijn hier al jaren mee bezig. Komt 
helaas niet goed van de grond tot onze grote spijt. Deze discussie moeten we hier ook niet 
voeren. We nemen het mee naar het bestuur.  
Elling: kunnen we iets met de contributie doen. Misschien kun je op deze manier meer 
trainers krijgen.  
Maureen: hebben jullie al bij andere verenigingen geïnformeerd hoe zij dat doen. 
Bert: Het is heel wisselend er zijn vereniging die trainers inhuren via huis van de sport. Zijn 
ook verenging die het niks uit maakt.  
Nermin: het aantal kinderen per veld kan ook anders worden ingedeeld. Meer kinderen op 
een veld met een trainer.  
Andries: We moeten in het bestuur hier nog beslissingen overnemen. 

 
 

Verslag kascommissie  
Kascommissie (Marieke Koekoek en Dennis Overhand) stelt voor om het bestuur decharge te 

verlenen. 

  
Verkiezing kascommissie  
Dennis Overhand en Ilse Oldenburger. Reserve Gerben Piëst. 

  
Bestuursverkiezing  
Esther treedt af als secretaris. Angela Lutjeboer neemt het over. 
Voorzitterschap is ook nog vacant. Er heeft zich nog niemand gemeld. Andries blijft het wel 
waarnemen tot dat er een nieuwe voorzitter is.  
Vertrouwenspersoon is nog vacant.  

  



Begroting seizoen 2017-2018 en vaststellen contributie  
Contributie is vastgesteld. 
 
Vooruitblik op seizoen 2017-2018  
Andries vermeldt dat Flash een bloeiende vereniging is. Met een zeer grote jeugdafdeling. Er wordt 
enthousiast getraind. Er zijn veel activiteiten georganiseerd voor de mini’s en jeugd. Bij de mini’s zijn 
veel nieuwe leden. Trainersbezetting is naar tevredenheid. Het wolkje aan de lucht zijn de 
trainersvergoedingen.  
 
Commissies zijn goed bezet. De teams doen het binnen de vereniging. 
 
Dames 1 hebben we hoge verwachtingen van in de derde divisie. Heren 1 draait bovenin mee in de 
derde divisie. Bij de damesteams zitten er twee in de promotieklasse! 
Heren 2 groot team, nog niet heel duidelijk hoe dat zich gaat ontwikkelen. 
Heren 3 doet het netjes. 
De jeugd doet het netjes. Best ook behoorlijk wat trainers aan weten te trekken. Hopen de lijn vanuit 
de mini’s met Ellin, Hemmo en Nermin  ook bij de jeugd door te kunnen zetten en dan door naar de 
senioren.  
We blijven doorgaan om communicatie te verbeteren met teamgesprekken, eventueel met 
ouderavonden. Contacten met trainers goed onderhouden.  
We hopen voor het seizoen daarna dat we weer verder dingen door kunnen voeren.  
Goed gevoel voor dit seizoen. 
 
 
Rondvraag  
Ronald: waarom stoppen de wedstrijden al zo vroeg? 
Leonie: regel van Nevobo. 
Andries: alternatief is beachen.  
 
Nermin: graag samenwerkingen met WP. 
 
Renate: weinig reclame voor de vereniging in de streekkranten Koerier/Veendammer. 
Leonie: We leveren wel stukjes aan maar worden vaak niet geplaatst in de Veendammer.  
Marco: Peter Panneman eventueel vragen bij grote activiteiten.  
 
 
 Sluiting vergadering 
De vergadering wordt om 21:11 gesloten 


