
Algemene Leden Vergadering Willen is Kunnen  

Notulen       

 

Datum:   29 juni 2022 

Aanvang:  20.00 uur 

Aanwezig bestuur: 
• Voorzitter:    Erik Haartman 
• Secretaris:    Onno Witte 
• Penningmeester:  Ger van der Muts 
• Algemeen bestuurslid:   Karin Rijks, Karen Selhorst 

•       Notulist:   Karin Rijks 

1. Opening 
Voorzitter opent de vergadering en heet iedereen hartelijk welkom. 

Afzeggingen: Karin Kieft, Zoza de Leeuw. 

2. Mededelingen 
o Marga Esser bedankt, namens de Flyballer-groep van WIK, iedere vrijwilliger voor het 

fantastisch organiseren van de Flyball-wedstrijd d.d. 26-06-2022. 

o Johan Bos bedankt Karen Selhorst voor de hulp welke zij heeft geboden voor de 

kantine/bar tijdens de Flyball-wedstrijd d.d. 26-06-2022.  

o Onno Witte: Treedt tijdens de ALV van 2023 af als secretaris van WIK en als Flyball 

coach/trainer. Hij gaat emigreren. WIK zal op zoek moeten gaan naar een opvolger. 

Voor de Flyball is er al een mogelijke kandidaat. Roy..???? heeft interesse. Hij is sinds 

1 juni weer terug als lid van WIK. 

3. Ingekomen stukken 
Geen 

4. Vaststellen notulen 2021 
o Geen opmerkingen, de notulen zijn hierbij goedgekeurd en vastgesteld. 

5. Financieel jaarverslag 
o De vorige penningmeester van HSV WIK, Ron Smit is na 10 jaar penningmeester te 

zijn gestopt. Hij heeft de stukken heel netjes en zeer punctueel, secuur en duidelijk 

overgedragen. 

o Op dit moment staat de club er financieel goed voor, er staat ca € 24.000,-- op de 

spaarrekening en ca € 4.000,-- op de lopende rekening. 

o Vraag Nel Brahm: Vergoeding instructeurs staan in de stukken voor behendigheid en 

gehoorzaamheid, waarom niet voor Flyball?  

Antwoord bestuur: de instructeurs Flyball willen de vergoeding niet. 

o Kascommissie: De kascommissie bestond uit Suus Roling en Nel Brehm, zij hebben de 

stukken akkoord bevonden. 



▪ Nieuwe leden kascommissie: Suus Roling, Kitty Millius en als reserve Ernst 

Jan Kloosterhuis. 

 

 

 

- Toelichting begroting 2021: van de eerste 5 maanden van 2021 zijn de echte cijfers naast de 

begroting gehouden en daar is de begroting iets op aangepast. Verder is de begroting wat 

vereenvoudigd, er waren te veel regels o.a. met afschrijvingen en dat is voor de vereniging 

niet nodig. 

o Stemming jaarstukken en verlenen van decharge aan het bestuur: de aanwezigen 

zijn unaniem akkoord. 

 

o Alle afschrijvingen zijn nu in 1 keer gedaan, het voorstel is om diverse budgetten te 

maken voor de diverse benodigde uitgaven. Dit jaar komt er een extra kostenpost 

voor onderhoud veld: € 5.500,-- 

o Vraag Paula Mak: kunnen we in de toekomst zien wat een evenement opgeleverd 

heeft? Voorstel is om van een groot evenement een bijlage te maken bij het 

financieel overzicht. 

Antwoord penningmeester: akkoord 

o De kantine kosten zijn wat hoog. Dat komt omdat wij onze vrijwilligers voorzien van  

gratis koffie en thee, en de kantine heeft geen opbrengsten i.v.m. corona. 

o Vraag Karin Kieft: kosten nutsvoorzieningen, kan dat goedkoper?  

Antwoord penningmeester: Helaas, we hebben er naar gekeken maar kunnen nu niet 

goedkoper. De penningmeester gaat wel nog alle vaste lasten beoordelen om te 

kijken of er ergens een besparing gerealiseerd kan worden. 

i. Er is gekeken of we de lichtmasten kunnen voorzien van LED verlichting maar 

de investering hiervan is veel te hoog. 

ii. Er is gekeken of we zonnepanelen kunnen aanschaffen. Ook hier is de 

investering veel te hoog. 

o Stemming begroting 2021: Unaniem goedgekeurd 

6. Rondvraag: 
o Vraag partner van Rene Krommendijk: Staat WIK open voor leerlingen van het Trias 

college die graag serieus leeropdrachten willen uitvoeren. Hierbij moet je denken 

aan hulp bij evenementen door leerlingen van de afdeling horeca. Hulp bij de BBQ, 

bar werkzaamheden, enz.. 

Ook leerlingen van afdeling techniek willen serieuze leeropdrachten uitvoeren. Zoals 

bv het maken van honden hindernis banen (bv. kattenloop), maar ook apporteer 

blokken. Als WIK geïnteresseerd is dan kan het bespreekbaar gemaakt worden bij het 

Trias college. 

Antwoord voorzitter: WIK is zeker geïnteresseerd. 

o Vraag Paula Mak: Is het op starten van een evenementen commissie wenselijk?  

Antwoord voorzitter: Zeker wenselijk. Alle hulp is welkom. De voorkeur geniet dat 

deze commissie wordt gedragen door leden van WIK. 

Paula Mak zal hierin de “kar trekken”. Zij krijgt hulp van Karen Selhorst en Johan Bos. 

Er zullen nog elke leden worden gevraagd. 

De commissie zal helpen bij het organiseren van evenementen, zoeken naar 

sponsoren,…. Enz. 



o Vraag Johan Bos: Kan er opzoek gegaan worden naar iemand die de velden maait. 

Het wordt Johan te zwaar. 

Antwoord voorzitter: Hij begrijpt dit volkomen en er zal opzoek gegaan worden.  

Opmerking Paula Mak: Er is een organisatie in de Zaanstreek die vrijwilligers heeft op 

allerlei vlakken. Zij gaat de naam van deze organisatie doorgeven aan het bestuur. 

o Vraag Rene Krommendijk: Is er een mogelijkheid tot aanschaf WIK kleding? Voor 

wedstrijden is het een pre om herkenbaar te zijn. Dit is duidelijk door 

verenigingskleding te dragen. 

Antwoord voorzitter: Snapt dat het wenselijk is. Probleem is dat er te veel diverse 

kleding stukken en in verschillende maten moet worden aangeschaft. Dit is geen 

eenvoudige opgave om dit ook  betaalbaar te houden. 

Misschien is het doormiddel van sponsoring het iets betaalbaarder. Paula Mak gaat 

dit onderzoeken met haar contacten met de sponsors bv Welkoop en Coolblue 

 

7. Sluiting. 
o 21.00 uur. Voorzitter bedankt de aanwezigen voor hun komst en bijdrage. 


