
Notulen ALV 19 april 2016  

Aanwezig:  

Bestuur: Yuri Sprenger, Stef Bloem en Chelsea Wooninck 

1. Jeffrey Groefsema  

2. Demy Oosting  

3. Bram de Vries  

4. Patricia Reeders 

5. Lisette Wijdenbosch  

6. Renate Turpijn  

7. Ronald Kool  

8. Remmert van Eijle  

9. Jaap Pelk 

Rondvraag:  

Wedstrijdcommissie heeft een aantal punten waar zij het graag over willen hebben, we maken een 

aparte afspraak met elkaar. 

- ACTIE: Kim moet elke maand een up-to-date ledenlijst sturen naar de wedstrijdcommissie.  

- Notulen/actielijst bestuursvergaderingen openbaar maken? Bestuur maakt alleen een lijst 

met actiepunten, wij vragen ons af of dat interessant is voor leden.  

Mededelingen bestuur:  

Nieuw bestuur 

- Marcel heeft aangegeven langzaamaan weer zijn functie te willen oppakken  

- Chelsea heeft aangegeven te stoppen met haar functie, maar er is nog geen opvolger.  

- Laki geeft aan dat we niet te lang moeten wachten op Marcel. Clemens wil het bestuur 

versterken zegt Laki.  

- Patricia geeft aan dat het handig was geweest als er een bericht op de website had gestaan 

over Marcel en wie zijn taak heeft overgenomen.  

- Stef geeft aan dat er een nieuw sterk bestuur moet komen, met een nieuwe voorzitter.  

Waterland Bolwerk  

- Yuri verteld dat Landslake de samenwerking met Waterland Bolwerk heeft beëindigd. 

Waterland wordt een vereniging op zichzelf, en dit is nooit het uitgangspunt geweest.  

Daarnaast is Waterland ook een kostenpost voor de vereniging.  

- Chelsea zal een bericht op de website plaatsen over het stoppen met Waterland Bolwerk.  

Sponsorloop niet doorgegaan 

- Afgelopen ALV hebben we afgesproken dat er een sponsorloop moest komen om extra 

inkomsten te genereren. Helaas is deze sponsorloop niet doorgegaan. Het is echter nog 

steeds noodzakelijk om een evenement te organiseren om geld binnen te halen.  



- Laki geeft aan dat Nederlands mannenteam 18 juni naar Landsmeer komt voor een 

oefenwedstrijd.  

Begroting + contributie volgend seizoen 

- Stef geeft aan dat er meer contributie-inkomsten zullen zijn, omdat er meer teams komen. 

Helaas betekent dit ook meer zaalhuur. Om een ronde begroting te krijgen kunnen we de 

contributie houden zoals die nu is. Hierbij zijn niet de sponsorbijdrage gerekend. Alleen de 

landelijk spelende teams zullen 500 euro contributie gaan betalen. Het voorstel is de 

contributie hetzelfde te houden.  

- Patricia vraagt hoe het zit met de schuld naar de gemeente. Yuri geeft aan dat er een gesprek 

is geweest met de gemeente hierover. Er is een regeling getroffen om de schuld af te 

betalen. Alles wat de vereniging heeft gaat uiteraard meteen naar de gemeente.  

- Op dit moment is er een relatief gezonde situatie, maar wel nog de schuld.  

- De vereniging krijgt een bijdrage vanuit de stichting voor de Dames 2 (promotiedivisie), deze 

(minimale) bijdrage is opgenomen in de begroting.  

- Bram vraagt of het een idee is om de contributie uit handen te geven aan bijvoorbeeld 

Sportscollect. Yuri geeft aan dat we eerst moeten opruimen voordat dat mogelijk is.  

- Het bestuur wil graag alle contributies automatisch laten verlopen en inschrijvingen gaan 

volgend seizoen via een digitaal inschrijfformulier.  

- Na 26 april is het duidelijk of huidige spelers blijven. Daarom willen wij de bondsafdracht 1 

juni gaan incasseren, omdat wij deze dan kunnen betalen. En wij willen de contributie in 3 

termijnen gaan incasseren: begin, midden en einde. Data worden vooraf vastgesteld.  

- Leden die aanwezig zijn, gaan akkoord met de nieuwe voorstellen.  

- ACTIE: de statuten moeten worden aangepast betreft de opzegdatum!  

Tenues  volgend seizoen komen er nog geen nieuwe tenues zoals eerder afgesproken. Hier is 

simpelweg geen geld voor. Het seizoen erna hopen wij nieuwe tenues te kunnen aanschaffen. Teams 

mogen gesponsord worden en bedrijf mag genoemd worden op shirts. Het bestuur is op zoek naar 

een nieuwe tenuecoördinator, omdat Lianne Sloep ermee is gestopt. Op dit moment loopt het 

contact via Yuri en/of Chelsea. De vereniging streeft naar zoveel mogelijk uniformiteit binnen de 

vereniging.  

Rondvraag:  

- Leszek wil graag weten wat Marcel gaat doen.  

- Laki geeft aan dat Clemens graag iets wil doen.  

- Jeffrey vraagt of de ledenadministratie ge-update kan worden via een formulier. Bestuur 

geeft aan dat dat al is gebeurd. Van jeugdleden krijgen we alle formulieren snel terug.  

Laatste mededeling: Landslake doet mee aan een nieuwe pilot: Stadspas. Kinderen uit gezinnen met 

een minimaal inkomen kunnen via de Stadspas sporten. Contributie wordt door de gemeente 

Amsterdam vergoed.  

  

 



 


