
Verslag 31 oktober 2018   
Algemene ledenvergadering Flash Veendam  
 
Aanwezig: Detty Uil, Leonie Kuperus, Bert Huisman, Angela Lutjeboer, Ellin Pelgrim,  
Renate Beekman, Nermin Cosovic, Gerben Piëst, Maureen Kaldijk, Albert 
Rademaker, Andries Barla, Anneloes Swart, Lillian Hulsebos, Leonie Kragt, Kim 
Witting,  Gezinus Kruizenga, Roelof Boiten, Carin Houwing, Rianne Faber, Leonie 
Swarts, Josien Lamain, Werner Kruid, Henk Kruid, Masha Kuiper, Muri Arpaci 
 
Afwezig met kennisgeving: Dennis Overhand, Erik Kuperus, Jan Hendrik Poot, 
Marieke Koekoek, Meindert Sjoerdsma, Cor Klontje, Johan Gritter, Mirjam Schreurs, 
Hillegonda Kruid, Harry Gorens, Nadi Dijksterhuis, Brenda Lubben, Sanne Martena.  
  
 

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 1 november 2017 
Vastgesteld  

 
4. Jaarverslag voorzitter 

Vastgesteld  
 

5. Jaarverslag technische commissie 
Vastgesteld  

 
6. Jaarverslag sponsorcommissie 

Vastgesteld  
 

7. Jaarverslag commissie promotie en activiteiten 
Vastgesteld  

 
8. Jaarverslag secretariaat 

Vastgesteld  
 

9. Jaarverslag PR/communicatie 
Vastgesteld 

 
10. Financieel jaarverslag 2017-2018 

Drie posten waar  het meeste geld naar toe gaat, trainerskosten, huisvesting 
en Nevobo. Sponsorgeld  stijgt iets. Shirtkosten zijn ook omhoog gegaan. 
Vorig jaar een verlies van € 2.218,00. Begroting voor volgend jaar op 0.  
 Nermin:  shirt en bedrukking is veel geld. Hebben we niet een te dure 

shirts leverancier. Andries legt uit dat het bestuur dit zich ook realiseert, 
het contract met EM Sporting loopt tot maart 2019. Het bestuur gaat 
hiermee aan de slag.  



 Arpaci: Merkt op dat er maar weinig sponsorgeld binnenkomt. Dhr. stelt  
€1.500,00 beschikbaar voor de vereniging. Andries bedankt dhr. voor 
dit genereuze aanbod.  

 Anneloes heeft een vraagt m.b.t de contributie, waarom de meiden van 
een hoger team niet meer betalen, meer traininguren, duurdere trainer 
en meer huisvestingskosten.  
Andries: 4 jaar geleden was het een chaos wat betreft contributie.  
Toen is er besloten om hier overzicht  in aan te brengen.  
Bert: Nevobo bepaalt de contributie, contributie wordt geïnd via 
ledenadministratie sportlink en is op basis van leeftijd.  

 
11. Verslag kascommissie 

Kascommissie (Gerben Piëst en Dennis Overhand) stelt voor om het bestuur 

decharge te verlenen. 

12. Verkiezing kascommissie 
Leonie Tuin- Kragt en Gerben Piëst, reserve Werner Kruid.  
 

13. Bestuursverkiezing  
Leonie Kuperus neemt afscheid van de TC  als voorzitterschap. Carin 
Houwing wordt de nieuwe voorzitter van de TC, in eerste instantie voor een 
jaar.  
Bert Huisman stopt als penningmeester. Erik Kuperus gaat het overnemen. 
Erik wordt door Bert ingewerkt, daarna gaat Erik het per 1 september 2019 
overnemen.  
Detty Uil wordt voorzitter van sponsorcommissie. Josien Lamain neemt het AC 
voorzitterschap van Detty Uil over.  
Andries is nog steeds voorzitter, maar we moeten wel op zoek naar een 
nieuwe voorzitter voor de verenging.  

 
14. Begroting seizoen 2018-2019 en vaststellen contributie. 

De contributie is met  4 euro per jaar verhoogd. 
Aankomend voorjaar wordt er weer een voorstel gedaan voor de contributie. 
Tijdens de ledenvergadering wordt het dan vastgesteld.  

 
15. Vooruitblik op seizoen 2018-2019 

Dames 1 heeft het wat moeilijk 
Dames 2 heeft het ook lastig. 
Heren 1 spelen met twee vingers in de neus 
Heren 2 doet het redelijk.  
Jeugd doet het zeer goed op dit moment.  
Recreanten groeit behoorlijk.  
 

16. Rondvraag 
Masha Kuipers heeft een vraag over de blauwe broekjes. Blauwe broekjes zijn 

behoorlijk doorschijnend. Verzoek is om in het zwart te mogen.  

Leonie: het hoeft niet perse het broekje van EM sporting te zijn. Dit is een 

overgang seizoen om over te stappen naar een blauw broekje. Iedereen gaat 

meedenken. 



Gezinus, er wordt erg weinig gedoucht na de trainingen. Het douchen zal bij 

de trainers en coachen onder de aandacht worden gebracht.  

Gezinus  vind het vervelend dat C1 pas op 17 november  hun eerste 

thuiswedstrijden. Carin geeft aan dat het probleem zit in de beschikbaarheid 

van de Parkstadhal. De club moet de Nevobo doorgeven op welke dagen 

onze hal beschikbaar is. Bij de start van het seizoen zit de hal vaak vol 

(Oktoberfest, Bubbletoernooi, judotoernooi) en worden we gedwongen om 

gebruik te maken van de reservedata die de Nevobo beschikbaar stelt. 

Daardoor kan het voorkomen dat je pas laat je eerste thuiswedstrijd hebt. Niet 

wenselijk maar helaas een probleem waar de club niet veel aan kan doen. 

 

Rianne: er moet een inval poule komen voor Dames 5.  TC is daar mee bezig. 

 
17. Sluiting vergadering 

Vergadering wordt gesloten om 21:05 
 
 
 

 


