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Notulen Algemene Ledenvergadering c.v.v. Fit Boys 

Datum: Donderdag 1 november 2018 
Aanvang: 20:00 uur 
Locatie: Kantine Fit Boys, Sportpark Noord-West 
Aanwezig:  Presentielijst ledenvergadering  
Afwezig (m.k.): Rick Molema, Wim Visser, Martin Datema, Fokko Polman, Fedde Boerhof, Harold 

Kamps, Ed Sikkema, Gert Pronk, Ronald van Waardhuizen, Andre Koskamp. 

 
 

• Opening door de voorzitter 
20.01 opening van de ledenvergadering. 
 

• Mededelingen 
Koffie en 2 consumpties zijn gratis voor de aanwezigen. 
 

• Goedkeuring notulen: 

• Algemene Ledenvergadering 19 oktober 2017 
Bij deze goedgekeurd met dank aan Hiske Anja Molema. 

• Bijzondere ledenvergadering 16 januari 2018 
Bij deze goedgekeurd met dank aan Hiske Anja Molema. 
 

• Algemene Ledenvergadering 1 november 2018 Jaarverslagen: 

• Goedkeuring jaarverslag 2017-2018 zoals in het clubblad gepubliceerd 
Geen vragen en of opmerkingen, het Algemeen jaarverslag 2017-2018 is goedgekeurd 
Met dank aan Hiske Anja Molema en Johan Boer. 

• Jaarverslag Technische Commissie door: Jan Jonink 
JO-13 staat niet vermeld, zal gecorrigeerd worden. 
Het jaarverslag 2017-2018 van de TC is goedgekeurd. 
Met dank aan Jan Jonink. 

• Jaarverslag Jeugd Commissie door: Marcel van der West 
Het jaarverslag 2017- 2018 van de JC is goedgekeurd. 
Met dank aan Marcel van der West. 
 

• Financiën 
 

• Exploitatieoverzicht 
Sander deelt de financiële overzichten uit en geeft een toelichting hierop en verzoek de 
exemplaren na afloop in te leveren. 

 

• Vaststellen contributie 
De contributie zal het komende jaar (zoals gebruikelijk) met ongeveer 2% worden verhoogd.  
 

• Verslag kascommissie door: Gert Pronk en Paul Nap 
Gert Pronk geeft aan, samen met Paul Nap alle stukken te hebben doorgenomen en vraagt de 
aanwezige leden decharge te geven voor de financiën van afgelopen seizoen. 
Leden zijn akkoord.  
 

• Benoeming nieuwe kascommissie 
De kascommissie zal volgend jaar bestaan uit Erwin Zomer (2018) en Paul Nap (2017).  
Als reserve wordt Peter van Gelder toegevoegd aan de kascommissie. 
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• Bestuursverkiezing 

• Toelichting Organogram: 
Sander legt de nieuwe organisatiestructuur uit.  
Bestuursleden zijn de aanspreekpersonen voor de commissies die daaronder vallen.  
Celena zal met goedkeuring van de leden penningmeester worden. 
Sander zal algemeen adjunct worden, dit houdt in dat Sander zal gaan bewaken of 
commissies en communicatie goed verlopen.  
Marcel als bestuurslid activiteiten worden. 
De Jeugdcommissie zal per seizoen 2018-2019 worden geïntegreerd in de Technische 
Commissie. Dit houdt in dat de Jeugdcommissie niet meer als zelfstandige commissie zal 
fungeren. De grote lijnen daarvoor zijn uitgezet. De verdere details zullen in dit seizoen verder 
duidelijk worden. Zodra dit meer bekend is, zal dit gepubliceerd worden. 
Vanuit de leden wordt benoemd dat deze verandering onverwacht komt, zij hadden hier graag 
eerder over geïnformeerd willen zijn. Men had dit bespreekpunt graag op de agenda gezien. 
Actie: Het plan van aanpak bij duidelijkheid, naar de leden communiceren.  

 

• Aftredend en niet herkiesbaar 
Sander Stegehuis, Penningmeester en lid dagelijks bestuur 
Het bestuur heeft het voorstel de volgende persoon kandidaat te stellen: 
Celena Zantinge.  
Er zijn geen tegenkandidaten en met goedkeuring van de leden is Celena toegetreden tot het 
bestuur en gaat de functie van Sander als penningmeester overnemen.  
 
Celena haar functie, bestuurslid algemeen, wordt door Sander overgenomen.  
Sander zal nu als algemeen adjunct in het bestuur zitting nemen. 
  
Het volgend overzicht toont de nieuwe bestuurssamenstelling met de jaren dat zij aftredend 
zijn.  

 

 
 

• Aftredende leden in 2019 
Marcel van der West, Bestuurslid activiteiten. 
 

 
 
 
 

Nr. Naam Functie Aftredend  

1. Johan Boer Voorzitter 2021 

2. Hiske Anja Secretaris 2020 

3.  Celena Zant inge Penningmeester   2022 

4. Jan Jonink Bestuurslid Technische 

Zaken 

2021 

5. Sander Stegehuis Zant inge Algemeen Adjunct  2022 

6. Marcel van der West Bestuurslid Act iviteiten 2019 



 

Pagina 3 van 3 

 
 
 

• Stichting Sportpark Noord West 
Berjon Groenink namens de stichting.  
Wijzigingen die in het  bestuur hebben plaatsgevonden zijn:  
Harjan Scholing heeft de functie van Ed Sikkema overgenomen. 
Marcel Kok zal Tabe Poede vervangen 
Berjon neemt de leden mee langs de financiële zaken, de stand van zaken rondom de renovaties, 
verduurzaming van het sportpark.  
Vraag vanuit de zaal: bezoekers zijn geregeld op zoek naar de juiste velden hoe dit te verbeteren? 
Als de juiste lay-out straks voor handen is kan er een nieuwe plattegrond worden gemaakt, 
kunnen er bordjes op het sportpark geplaatst worden.  
Compliment aan de stichting hoe men bezig is en hoe er nu gecommuniceerd wordt. 

 

• Rondvraag 
Albert Gerding: Meldpunt voor afgelastingen en uitgestelde wedstrijden. De scheidsrechters en 
kantine is geregeld niet op de hoogte. Een gezamenlijke app realiseren? Wordt verder opgepakt 
Maurits Beuling: De stand van zaken rondom de AED commissie. Overdracht is geweest. Ria is 
aanjager geweest voor de AED cursus. Sander zal met de commissie in overleg gaan hoe nu 
verder. Een vervolgcursus op de eerste cursus? Dit moet nog verder worden uitgezet.  
Berjon: TV van de kinderruimte lijkt weinig gebruikt te worden is het mogelijk dat deze verplaatst 
wordt naar de hoek in de bar? De hoek voor kinderen aantrekkelijker maken? Kantinecommissie 
zal dit verder bespreken.  
Ronald: Als de bestuurslid van dienst eerder weggaat wie is dan eindverantwoordelijke?  
Bestuurslid van dienst moet tot 18.00 uur aanwezig zijn.  
 

• Sluiting 
Johan sluit om 21:45 uur de vergadering en bedankt alle aanwezigen voor hun bezoek 


