Agenda Algemene Ledenvergadering
vrijdag 4 juni 2021 om 19.30 uur
Online via Zoom

1. Opening
2. Ingekomen stukken / afmeldingen
3. Mededelingen van het bestuur
4. Verslag Algemene Ledenvergadering 22 januari 2021 (bijgevoegd)
•

Verslag vaststellen

5. Begroting 2021-2022 (zie bijlage)
•

Begroting 2021-2022 goedkeuren

6. Samenstelling commissies en bezetting functies 2021-2022 (zie bijlage)
•
•

Vacatures bespreken
Instemmen met bezetting commissies en functies

7. Samenstelling bestuur 2021-2022 (zie bijlage)
•
•

Aftredend juni 2021: Gertjan den Hertog (Penningmeester)
Benoemen juni 2021: Marco Veldhausz (Penningmeester)

8. Rondvraag en sluiting

4. VERSLAG ALGEMENE LEDENVERGADERING
Vrijdag 22 januari 2021, om 19.30 uur, online via ZOOM
Aanwezig: Loes Beets, Hans Bechtel, Eunice van Luit, Adrie van Essen, Thijs Nijland, Christa Top, Kirsten
Smits, Jorrit Top, Karien Flinkert, Isa den Hertog, Marjan den Hertog, Peter Meijer, Carjanne Meijer,
Yvonne Langedijk, Romy Aa, Willem Scheper, Ingrid Zijlstra, Matthias Agema, Fokko Agema, Arjen
Agema, Joas Rouw, Lianne Hogendorf, Aniek Voermans, Jolanda Wilkens, Pieter Bouwma, Albert Jan
Kooijman, Marcel Top, Gert Jan den Hertog, Matthijs Rademaker, Anne van der Spek, Malin Rademaker,
Sjoukje ter Horst, Ralph de Rooij, Gerrit Muiderman, Mark Broekman, Jorien Pol, Bart Lubberdink, Saskia
Zemann, Maarten Verstrijden, Marjet Verstrijden, Marco Veldhausz, CorJan van Silfhout, Rico Andriesse,
Monica Lagerweij, Rob Wilkens, Noa Wilkens, Evi Wilkens, Matthijs Wissink, Herma Machiavello, Lisette
Spijker, Anita Israel, Jos Israel, Hans Albers, Tilly Albers, Rien Prinsen, Tessa Top, Roeland Smits
Afgemeld: Cynthia ter Hove, Djurre de Jong, Henrieke de Bie, Iris Webbink, Jikke Jansen, Johan de Vos,
Suzanne Lagerweij. Taco Valk.

1. Opening
Voorzitter Matthijs Rademaker opent de vergadering om 19:30 uur. Hij heet alle aanwezigen van harte
welkom. Er zijn 57 leden online aanwezig, ruim boven het quorum (het benodigde aantal leden om
besluiten te kunnen nemen, circa 40). Daarna komt er vanuit Albert-Jan Kooijman een korte instructie over
hoe men virtueel de hand kan opsteken en dat eventuele vragen en opmerkingen ook in de chat gezet
kunnen worden.

2. Ingekomen stukken / afmeldingen
Er zijn geen ingekomen stukken. De ontvangen afmeldingen voor deze online ALV staan bovenaan het
verslag.

3. Mededelingen van het bestuur
a. COVID-19
Matthijs Rademaker geeft aan dat het afgelopen jaar een gek jaar is geweest in verband met de COVID-19
epidemie. Het bestuur en de commissies proberen binnen de richtlijnen zoveel mogelijk te organiseren.
Vanaf morgen (zaterdag 23 januari) zullen er voor het eerst weer activiteiten georganiseerd worden voor de
jeugd. Het afgelopen jaar hebben wij als bestuur altijd geprobeerd om de opgelegde richtlijnen zo goed
mogelijk te volgen. Het bestuur begrijpt dat daar veel vragen over komen en moedigt iedereen aan om die
te blijven stellen. Als bestuur proberen we een zo goed mogelijk beleid te voeren met alle informatie die wij
ontvangen. Op dit moment ligt de focus vooral op de jeugd, om voor hen binnen de richtlijnen het sporten
en samen komen te faciliteren. Matthijs doet een oproep aan iedereen om vooral vragen te blijven stellen,
maar het bestuur na nieuwe persconferenties ook even de tijd te geven om het beleid aan te passen.
Matthijs Rademaker bedankt iedereen die zich inzet tijdens de activiteiten, in het bijzonder de
coronawachten.
- Jos complimenteert het bestuur en iedereen die hieraan meewerkt voor de zorgvuldigheid, de
goede organisatie en de communicatie rondom dit beleid.
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b. Kleedkamers
Marcel Top legt uit dat we al 1,5 jaar bezig zijn met de kleedkamers. Er zijn veel gesprekken geweest met
allerlei betrokken partners, waaronder de gemeente en onze sponsor bouwbedrijf PHB Deventer. Hierbij
zijn allerlei scenario’s bedacht en besproken. Er waren 3 opties: renovatie en nieuwbouw bestaande
indeling en nieuwbouw voor 8 kleedkamers i.p.v. 6. De voorkeur ging natuurlijk uit naar de laatste variant,
echter heeft de gemeente hier geen budget voor. Dat betekent dat wij als vereniging een grote lening
moesten afnemen en als gevolg daarvan een hoge contributieverhoging te moeten invoeren. Het bestuur
meent dat dit onwenselijk is. Het bestuur heeft er daarom voor gekozen om voor een grote renovatie te
gaan. Dit betekent dat de kleedkamers worden gestript en helemaal gerenoveerd gaan worden aan de
binnenkant. De eigendom (recht van opstal) zal bij de gemeente blijven. De renovatie staat op de planning
voor volgend zaalseizoen (2021/2022). Dus hoogstwaarschijnlijk heeft Devinco in het voorjaar 2022
verbouwde kleedkamers. Matthijs Rademaker dankt iedereen die betrokken is geweest hierbij, waaronder
de TC, Peter Meijer en Willem Scheper worden bedankt voor hun bijdrage hierbij.
- Ralph de Rooij vraagt of de indeling van de kleedkamers nog veranderd gaat worden. Marcel Top
antwoordt dat dit niet gaat, de bestaande fundering staat vast. Er kan geen andere indeling
gemaakt worden.
- Ingrid Zijlstra vraagt of een schaamschot voor meer privacy wel gerealiseerd kan worden. Marcel
Top antwoordt dat dit soort aanpassingen wel meegenomen kunnen en zullen worden.

4. Verslag vergadering 25 november 2019
Over het verslag zijn geen opmerkingen.
Matthijs Rademaker meldt dat we naar aanleiding van de vorige ALV inderdaad gekeken hebben aar de
mogelijkheid van een legaat aan onze vereniging. De mogelijkheid hiervan zal binnenkort gepubliceerd
worden op de website.
Het verslag wordt vastgesteld en Matthijs Rademaker dankt Thijs Nijland voor het opmaken van het
verslag.

5. Jaarverslagen bestuur en commissies
Dit jaar worden de jaarverslagen gepresenteerd via een PowerPoint presentatie.
a. Bestuur
b. Technische commissie
c. Activiteitencommissie
d. Beheer en Onderhoud
e. Communicatie
f. Kantinecommissie
De ledenvergadering luistert naar alle verslagen en neemt deze voor kennisgeving aan.

6. Financiën
Gertjan den Hertog legt uit dat de cijfers er nu anders uit zien dan normaal vanwege de COVID-19
pandemie. De vorige ALV in mei 2020 is niet doorgegaan waardoor de begroting ook nog niet is besproken
en vastgesteld.
a. Jaarrekening seizoen 2019-2020
Gertjan den Hertog licht de bijzonderheden toe:
• De vrijwilligers/trainingskosten zijn aanzienlijk lager waren dan begroot. Dit komt met name doordat
Tim van Huffelen (destijds hoofdtrainer) in het voorjaar, toen er vanwege de coronamaatregelen
geen korfbal was, besloot geen gebruik te maken van zijn trainersvergoeding.
• Daarnaast was er minder energieverbruik.
• Vanwege de sluiting van de kantine is er minder voorraad ingekocht.
• De inkomsten vanuit de contributie zijn lager uitgekomen dan begroot. Gertjan den Hertog legt uit
dat dit niet zozeer komt doordat leden weglopen, maar met name doordat er minder aanwas is dan
voorheen.
• De grootste verliespost zijn de kantine-inkomsten, deze zijn de helft lager dan verwacht. Normaal
gesproken zorgt de kantine voor ongeveer een kwart van de inkomsten.
• Ten slotte heeft Devinco een coronacompensatie ontvangen. Onder aan de streep hebben we het
mede hierdoor sluitend kunnen maken.
b. Verslag van de kascontrolecommissie
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Gertjan den Hertog leest het verslag van de kascontrolecommissie voor.
De ledenvergadering besluit de balans en de staat van baten en lasten goed te keuren en décharge te
verlenen aan het bestuur en in het bijzonder aan de penningmeester.
c. Begroting 2020-2021
Zoals in het vorige verslag ook te lezen is heeft de vorige kascommissie geadviseerd om de contributie na
4 jaar weer te verhogen. Gertjan heeft een overzicht gemaakte van de verhoging van de contributie.
Aangezien de ALV van mei vorig jaar vanwege corona niet is doorgegaan, is deze contributieverhoging
doorgevoerd zonder formeel besluit van de ALV. De leden zijn hier destijds wel over ingelicht. De
ledenvergadering wordt gevraagd of zij akkoord gaat met de contributievergadering.
De ledenvergadering gaat akkoord met de begroting en met de contributieverhoging.
d. Benoeming kascommissie
Ralph de Rooij treedt af als lid van de kascommissie, Fokko Agema kan lid blijven, reservelid Mark
Broekman kan doorschuiven.
Jolanda Wilkens stelt zich kandidaat.
1. Ralph de Rooij treedt af als lid van de kascommissie, Fokko Agema blijft lid, reservelid Mark
Broekman schuift door
2. De ledenvergadering benoemt Jolanda Wilkens als nieuw reservelid.
Ten slotte, Gertjan heeft aangegeven bij het bestuur dat hij met ingang van volgend seizoen (2021/2022)
zijn penningmeesterschap neerlegt na 9 jaar in het bestuur gezeten te hebben. Matthijs wil Gertjan alvast
bedanken voor zijn enorme inzet. De vacature voor penningmeester is inmiddels geplaatst op de website
en in de nieuwsbrief.

7. Samenstelling bestuur 2020-2021
Matthijs Rademaker vertelt dat Thijs Nijland afgelopen voorjaar afscheid van het bestuur genomen heeft.
Matthijs bedankt Thijs voor de vele jaren in het bestuur als secretaris, waarin hij zijn werk nauwgezet heeft
verricht. Daarnaast meldt Matthijs dat er drie kandidaten zijn voor de secretaris, bestuurslid TC en
bestuurslid contact.
De ledenvergadering benoemt met terugwerkende kracht tot 1 juli 2020:
• Kirsten Smits als secretaris;
• Albert-Jan Kooijman als bestuurslid technische zaken;
• Anita Israel als bestuurslid contact.

8. Jubilea
Matthijs Rademaker noemt de jubilarissen op:
• Dik Hendriks: 60 jaar lid bij Devinco
• Gerrit Muiderman: 50 jaar lid van het KNKV
• Peter Meijer: 40 jaar lid bij Devinco en 40 jaar lid van het KNKV
• Saskia Zemann-Ebeler: 40 jaar lid bij Devinco en 40 jaar lid van het KNKV
• Jan Willem Hof: 40 jaar lid bij Devinco en 40 jaar lid van het KNKV
• Cor-Jan van Silfhout: 25 jaar lid bij Devinco en 25 jaar lid van het KNKV
• Taco Valk: 25 jaar lid bij Devinco en 25 jaar lid van het KNKV
Matthijs Rademaker zegt dat hier normaal gesproken natuurlijk een bloemetje, een attentie en stevige hand
van de voorzitter bij horen, maar op dit moment is dat niet mogelijk tijdens de ALV. Matthijs feliciteert alle
jubilarissen en vertelt dat morgen (zaterdag 23 januari 2021) deze jubilarissen in het zonnetje gezet worden
door het bestuur via een fysiek momentje aan de deur. Matthijs dankt alle jubilarissen voor hun inzet voor
de club en het korfbal.

9. Uitreiking Dinie Uit den Bogaardprijs
De leden van Devinco hebben genomineerd: Noa Wilkens, Hans Albers, Matthijs Wissink en Sjoukje ter
Horst. Matthijs Rademaker licht alle nominaties toe.
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•
•
•
•

Noa Wilkens: Je kunt altijd op Noa rekenen, zij is altijd enthousiast en een enorme drijfveer voor
Devinco. Noa is als eerste jeugdlid genomineerd voor deze prijs: hoe leuk is dat!
Hans Albers: Hans is genomineerd voor zijn tomeloze inzet voor de club, het opzetten van het
sfeerteam en de organisatie rondom het 100-jarige bestaan.
Matthijs Wissink: Matthijs is altijd enorm enthousiast tijdens het fluiten van wedstrijden en meldt zich
steevast als één der eersten aan voor onze toernooien. Wat mooi dat een scheidsrechter is
genomineerd!
Sjoukje ter Horst is genomineerd voor haar inzet bij het opzetten van de coronawachten, je kunt
altijd op haar rekenen en natuurlijk zet ze zich ook nog eens met veel plezier in bij de
activiteitencommissie.

Het is een bijzondere tijd. Maar het bestuur wilde de winnaar van de Dinie Uit den Bogaardprijs toch graag
live in het zonnetje zetten. Christa en Tessa Top bellen aan bij de winnaar met een bos bloemen en
overhandigen de oorkonde. De deur gaat open en daar staat de winnaar van de Dinie Uit den Bogaardprijs
2019-2020: Hans Albers.
Matthijs Rademaker leest de oorkonde voor. Via de chat krijgt Hans vele felicitaties.
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10. Rondvraag en sluiting
Rico Andriesse vraagt aan Gertjan of hij meer duidelijkheid kan geven omtrent de opmerking dat er een
aantal mensen hun lidmaatschap hebben opgezegd en dat de begroting niet helemaal meer aansluit bij de
huidige situatie. Gertjan reageert dat deze punten uitgebreid besproken zijn met de kascontrolecommissie.
Voor zover hij nu kan zien gaan we er financieel niet op achteruit. Dit komt omdat normaal gesproken een
derde van de begroting aan zaalhuur besteed wordt, maar dat gebeurt op dit moment niet vanwege corona.
Dat compenseert het verlies van de kantine. We gaan er dit jaar als vereniging financieel doorkomen. Het
feit is wel dat de ledenbinding steeds minder wordt en dat dit een probleem kan opleveren. De drempel om
het lidmaatschap op te zeggen kan lager worden hierdoor. Matthijs geeft aan dat we ons hiervan bewust
zijn en dat op dit moment ook nagedacht wordt over hoe de verbinding met de leden weer versterkt kan
worden.
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11. Sluiting
Matthijs dankt iedereen voor hun aanwezigheid en aandacht en sluit de vergadering waarbij hij de hoop
uitspreekt dat we elkaar snel weer mogen ontmoeten op het korfbalveld en in de kantine. Hij sluit de
vergadering om 20:35 uur.

6

6. Samenstelling commissies en bezetting functies
2021-2022
Voorstel:
• vacatures bespreken
• instemmen met bezetting commissies en functies
Toelichting:
De ALV benoemt formeel de leden van de vaste commissies. Hieronder geven we – voor zo
ver nu bekend - de bezetting van de commissies en functies voor het seizoen 2021-2022
weer.
Het bestuur stelt de ALV voor om hiermee in te stemmen. Vacatures zien we uiteraard graag
ingevuld!

Technische commissie senioren / jeugd
•
•
•
•
•
•

Voorzitter TC/bestuurslid Technische zaken: Albert-Kan Kooijman
Senioren TC: Maarten Verstrijden plus vacature
Jeugd TC ABC: Iris Webbink en Lisette Spijker
Jeugd TC DEF: vacature 2x
Coördinatie kangoeroes: vacature
Algemeen TC-lid: Rien Prinsen

Functionarissen die onder de TC vallen en wanneer nodig bij de TC-vergaderingen
zijn:
•
•
•
•
•

Coördinatie G-korfbal: Loes Beets
Scheidrechtercoördinator: Maurits van Dijk
Wedstrijdsecretariaat: Jolanda Wilkens (coördinatie), Jorien Pol, Marjolein Vos
Coördinatie KombiFit: Anne van der Spek
Coördinatie oefenwedstrijden: Hanneke van de Weg

Activiteitencommissie
•
•
•
•
•

Sjoukje ter Horst (voorzitter)
Ralph de Rooij
Eunice van Luit
Jorrik Albers
Christiaan Mast

Beheer en Onderhoud (BEO)
•
•
•
•
•

Marcel Top (voorzitter)
Gerrit Muiderman
Harrie Luinge
Roel Venema
Gerrit Rouw
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Kantinecommissie
•
•
•
•
•

Anne van de Spek (voorzitter)
Gé Luinge
Gertjan den Hertog
Sybald Agema (inkoop kantine)
Christa Top

Ledenadministratie en contributie
•
•

Christa Top
Marco Veldhausz

Vrijwilligerscoördinatie
•
•

Aanspreekpunt bestuur: Matthijs Rademaker
Vacature

Communicatie, pers en promotie
•
•
•

Hans Albers
Christa Top
Anita Israel

Communicatie Social Media
•
•
•
•

Facebook, Twitter en Instagram: Christa Top, Anita Israel
Foto’s (Facebook): Wim Dorgelo
Website: Anita Isreal en Romy Aa
Webmaster: Gertjan den Hertog

Schoolkorfbaltoernooi
•
•
•
•

Dirk-Jan Jaspers Focks
Kees Nelemans
Anita Israel
Vacature

Overig
•
•

Lief en Leed: Joke Wagenvoort
Kledingcoördinator: Christa Top

Deventer, 4 juni 2021
Matthijs Rademaker, voorzitter
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7. Samenstelling bestuur 2020-2021
Voorstel
• Marco Veldhausz benoemen tot Pennigmeester
Toelichting:
Rooster van aftreden bestuur
Artikel 19 van de Statuten:
“Van de bestuursleden treedt in de jaarvergadering een, naar boven of naar beneden tot een
geheel getal afgerond, één/derde deel af volgens een daartoe door het bestuur vast te
stellen rooster. Aftredende bestuursleden zijn direct weer herkiesbaar. Het rooster van
aftreden wordt zodanig vastgesteld dat van de voorzitter, secretaris en penningmeester
slechts één op een bepaald moment aftredend is. Tussentijds benoemde bestuursleden
nemen op het rooster de plaats in van hun voorganger.”
Op basis van het huidige aantal van 7 bestuursleden stelt het bestuur de ALV voor dit artikel
als volgt vorm te geven. Daarbij ronden we één derde deel van het aantal bestuursleden
naar beneden af (= twee bestuursleden):
Mei/juni 2020
Mei/juni 2021
Mei/juni 2022
Mei/juni 2023
Mei/juni 2024
Mei/juni 2025

Secretaris
Penningmeester
Voorzitter
Secretaris
Penningmeester
Voorzitter

TC
BEO
Contact/AC
TC
BEO
Contact/AC

Aftredende bestuursleden
Gertjan den Hertog heeft gemeld dat hij stopt als Penningmeester.
Kandidaten
Marco Veldhausz stelt zich kandidaat als Penningmeester.
Tegenkandidaten
Andere kandidaten kunnen zich schriftelijk melden bij het bestuur, uiterlijk 24 uur vóór het
begin van de algemene vergadering. Tegenkandidaten hebben de steun nodig van ten
minste vijf stemgerechtigde leden.
Samenstelling bestuur seizoen 2021-2022
Als de ALV besluit tot benoeming van de kandidaten, dan bestaat het bestuur in het
volgende seizoen uit:
• Matthijs Rademaker
voorzitter
• Kirsten Smits
secretaris
• Marco Veldhausz
penningmeester
• Albert-Jan Kooijman
bestuurslid technische zaken
• Sjoukje ter Horst
bestuurslid activiteitencommissie
• Marcel Top
bestuurslid beheer en onderhoud accommodatie
• Anita Israel
bestuurslid contact
Deventer, 04 juni 2021
Matthijs Rademaker, voorzitter
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