
1 
 

 

Jaarlijkse Algemene Vergadering 
 
van  
 
Korfbalvereniging De Vinken 
 
 
 

            DIGITALE EDITIE             

 
 

 
 

 

 
Woensdag 
7 april 2021 
Aanvang 20:15 uur 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



2 

 
 
 
 
 

 
Korfbalvereniging De Vinken 
Secretariaat 

Ter Boede 2hs 
1082 CB Amsterdam 
 

06-38771619 
 

www.de-vinken.nl 
secretaris@de-vinken.nl 

 

Ingeschreven KVK: 40476883                                             24 maart 2021 
 
 

 
Uitnodiging voor de Jaarlijkse Algemene Vergadering 
 

 
Beste leden, ouders en belangstellenden, 
 

Hierbij nodigen wij u uit tot het bijwonen van de Jaarlijkse Algemene Vergadering. Als gevolg 
van het coronavirus zijn we helaas niet in de gelegenheid om fysiek bij elkaar te komen. Omdat 
we het als bestuur wel belangrijk vinden om de jaarvergadering door te laten gaan hebben we 

er voor gekozen om de JAV digitaal te laten plaatsvinden. 
 

De agenda is nagenoeg ongewijzigd ten opzichte van een reguliere JAV, alleen de 
brainstorm/evaluatie hebben we van de agenda afgehaald omdat we van mening zijn dat dit 
zich minder goed leent voor een online vergadering. We zijn voornemens om op een moment 

dat dit weer mogelijk is hier nog wel aandacht aan te besteden. 
 
De Jaarlijkse Algemene vergadering vindt plaats op het volgende moment: 

 
Datum: Woensdag 7 april 
Aanvang: 20:15 uur 

Locatie: Online meeting, aanmelden via website waarna u in het weekend van  
 3/4 april een link ontvangt. 
 

De financiële stukken worden toegezonden bij de link met de uitnodiging. 
 
Stemgerechtigd zijn alle leden van 16 jaar en ouder. 

 
Met vriendelijke groet, 
 

Namens het bestuur van Korfbalvereniging De Vinken 
Ronald Mul 

Secretaris 

http://www.de-vinken.nl/
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Agenda 
 

1. Opening door de voorzitter 

2. Ingekomen stukken en mededelingen.  

3. Notulen Jaarlijkse Algemene Vergadering 17 september 2020 

4. Verslag van de penningmeester. 

5. Verslag van de kascommissie. 

6. Voorstel tot dechargeverlening aan het bestuur. 

7. Benoeming nieuwe kascommissie. 

8. Vaststelling contributie voor het seizoen 2020/2021. 

9. Besluit over contributierestitutie inzake corona 

10. Vaststellen van de begroting voor 2021. 

11. Jaarverslagen van de diverse commissies. 

12. Bestuursverkiezing. 

13. Benoeming selectiecommissie. 

14. Bespreking beleid komend seizoen. 

a. Bespreking algemeen beleid. 

b. Bespreking technisch beleid.  

15. Aanvulling diverse commissies. 

16. Rondvraag. 

17. Sluiting. 
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Toelichting op de agenda: 

 
 
Agenda punt 3: Zie bladzijde 5 t/m 13 

 
Agenda punt 4: Financiële stukken worden toegezonden tezamen met link naar  
 vergadering. 

 
Agenda punt 5: De kascommissie (2020) bestaat uit Rutger Woud en Reni Lommers. 
 Reserve is Gideon Leeflang. 

    
Agenda punt 6:  Indien de kascommissie van mening is dat onze penningmeester haar 
 taak naar behoren heeft uitgevoerd, zal deze kascommissie voorstellen 

 om het bestuur decharge te verlenen. Het bestuur kan dan niet meer 
 aansprakelijk worden gesteld voor eventuele tekorten, vergissingen en 

 dergelijke. 
 
Agenda punt 7:  Nieuwe kascommissie (2021) bestaat uit Reni Lommers en Gideon 

Leeflang. We zoeken een nieuwe reserve. 
 

 

Agenda punt 8: Zie toelichting in financiële stukken  
 
Agenda punt 10: Financiële stukken worden toegezonden tezamen met link naar  

 Vergadering 
 

Agenda punt 11: Zie bladzijde 15 t/m 23 

 
Agenda punt 12:          Aftredend volgens rooster zijn Ronald Mul en Eric Kortz, beide zijn  
 herkiesbaar.  

 
Agenda punt 13:  Conform onze statuten dient de selectiecommissie jaarlijks op de  
 algemene ledenvergadering benoemt te worden. 

 
Agenda punt 14:     Zie hiervoor bladzijde 24 t/m 33, het beleid is (nagenoeg) niet gewijzigd  

 ten opzichte van het beleid van de vorige JAV. 
 
Agenda punt 16:          Zie hiervoor bladzijde 34 t/m 35 

  Er zijn nog enkele vacatures, welke wellicht ter vergadering kunnen
 worden opgevuld. 
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Notulen van de Jaarlijkse Algemene Vergadering op 17 september 2020 

 
29 aanwezigen: 
Annemarie Kroon, Antoon van Breukelen, Annick Stokhof, Brenda van Dasler, Dorien 

Verbruggen, Emese Kroon, Ellen Stokhof, Eric Kortz, Eva Hemelaar, Finn Kroon, Gideon 
Leeflang, Ingrid Hagenaars, Jaco Kroon, Jerom Stokhof,  Jaap Meulstee, Jelle Mul, Johan Kroon, 
Kelvin Hoogeboom, Levi Kroon, Lisa van Diemen, Monique Kroon, Pascal Hoogeboom, Paulien 

Koedijk, Robin Troost, Ronald Mul, Rutger Woud, Susanne Kroon, Tom Vis, Wichert Brommer. 
 

1. Opening door de voorzitter 

Kelvin opent de vergadering 
- Wijst mensen op de presentielijst. 

- Wijst de aanwezigen er op dat de vergadering wordt opgenomen voor 
verslaggevingsdoeleinden 
 

Kelvin:  Een terugblik op het kalenderjaar 2019. Het stuk is geschreven ‘pre-corona-tijdperk’ 
en gaat zodoende niet in op de periode januari 2020 tot heden, deze komt aan bod bij de 
JAV in 2021. 

 
2019 is jaargang geweest waarin wij in het begin van jaar voornamelijk bezig zijn geweest 
met de opening van BSO Vinken. Sport- en spelmateriaal werd uitgedeeld naar een 

succesvolle opbrengst uit de Grote Clubactie. Ondanks een topscore van maar liefst 11 
doelpunten in één zaalwedstrijd van een speelster in de Vinken 1, slaagde het vlaggenschip 
niet om de 2de klasse te bereiken. Verrassend genoeg hebben we ook geen 

kampioenschappen in het afgelopen zaalseizoen te vieren gehad in de jeugd.  
 
In de tweede helft veldseizoen bezochten vele kinderen een open training, met als resultaat 

dat gedurende korfbalseizoen 2019-2020 meer kinderen mogen genieten van het 
korfbalplezier in Vinkeveen. De terugkerende PubQuiz was een succes, waarbij net voor de 

zomervakantie ook met een speciale editie de nieuwe bewoners van de woonwijk 
Vinkenveld kennis mochten maken met onze vereniging. De Vinken C1 en D1 werden 
voorjaarskampioen, echter werd De Vinken 1 terugverwezen naar de 3de klasse. Na 

zomervakantie begroetten wij een 2de midweek team, maar daar tegenover stond een fusie 
in de lagere senioren, De Vinken 3 en 4 vormen het vernieuwde 3de-achttal. Gretig als we 
zijn werd op de valreep de inschrijving voor de Rabobank Clubsupport voltooid met een 

mooi resultaat voortkomend uit de stemmen van onze leden en korfbalaanhangers.  
 
Een vijfde editie van de agenda viel niet in het water dankzij inzet van de organisatie en 

menig lid voor uitgifte huis-aan-huis. De voltallige selectie gaat als koploper richting de 
zaalcompetitie en De Vinken F1 mocht het kampioenschap vieren. Korfballers werden 
verwend met een nieuwe zaalvloer in de Boei. Met de vaste avonden klaverjassen en een 

vervolg op het darttoernooi van vorig jaar bewijzen we maar weer eens dat de vereniging 
meer is dan enkel korfballen. Net na de Sinterklaas werd het aantal doelpunten in een 
wedstrijd door een jeugdlid opgeschroefd naar een machtig aantal van 13 stuks.  

 
Het bestuur heeft zich vanaf de zomer gericht min of meer gericht op de aanschaf en 
uitreiking van shirts en het inventariseren van noodzakelijk groot onderhoud aan het 

clubgebouw. Ondanks de toezegging van Jumbo en Brouwer om teams in het nieuw te 
steken valt het gemis van een echte coördinator sportkleding binnen onze vereniging op. 

Net voor het sluiten van het jaargang kwamen leden bij elkaar voor een mogelijke 
verbouwing/groot onderhoud op termijn. Natuurlijk vergeten we heel veel leuke activiteiten 
en leuke trainingen die eveneens hebben bedragen aan onze vereniging. Via deze weg wil ik 

alle leden bedanken die zich afgelopen jaar, op welke manier dan ook, zich in hebben gezet 
voor de vereniging. 
  

2. Ingekomen stukken en mededelingen 
a. Mededellingen door de voorzitter: 

- Agendapunt 8a wordt toegevoegd, dit is een mededeling van interne zaken. 

- Agendapunt 15c wordt toegevoegd selectieprocedure jeugd, dit is een brainstorm 
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- We hebben te maken met een pandemie. Dank voor het vooraf inschrijven, helaas 

moeten we ook in de pauze maatregelen treffen. Drankje pakken en daarna terug 
naar stoel, eventueel buiten een luchtje scheppen. 
 

- Ouders van jeugdleden hebben formeel geen stemrecht, wij willen de vergadering 
de mogelijkheid de geven om de aanwezige ouders ook stemrecht te geven bij het 
nemen van besluiten. Helaas zijn er nu geen ouders aanwezig en is dit punt niet aan 

de orde. 
 

b. Afmeldingen bij de secretaris: 

Corrie Kroese-van Kouwen, Coen Verlaan, Mark de Haan, Romy Bras, Mariska 
Meulstee, Peter Koeleman, Arjan Kroon en Reni Lommers. 

 

3. Notulen Jaarlijkse Algemene Vergadering 10 April 2019 
Notulen worden vastgesteld. 

 
4. Verslag van de penningmeester 

Kelvin: Op de tafel achterin hebben jullie een balans en een winst- en verliesrekening  

inclusief toelichting kunnen pakken die met veel zorg is samengesteld door 
Mirjam.  
Begroting (die later aan de orde komt) is initieel opgesteld in maart, maar al 

aangepast naar de huidige situatie (pandemie). 
Wel geven jullie de gelegenheid om vragen te stellen over de cijfers, Ronald 
geeft i.v.m. afwezigheid Mirjam een korte toelichting. 

 
Ronald: Ik loop er summier met jullie doorheen, indien er specifiek vragen zijn stel 

ze vooral (editorial comments: Lees vooral de toelichting de verstrekt is). 
 
Winst- en verliesrekening 
We hebben een goed jaar gehad met een voordelig saldo van € 10.704, dat is 

een stuk beter dan we verwacht hadden. De contributies vallen iets lager uit 
dan begroot in verband met iets minder leden. Reclamegelden iets lager dan 
begroot, kantine-omzet iets hoger dan begroot. Agenda en andere acties 

brachten meer op dan begroot. Opbrengst van verhuur Kids & Co hoger dan 
begroot, dit komt omdat de servicekosten niet in de begroting zijn 

meegenomen. 
Huren zijn fors lager dan begroot, dit komt met name omdat we begroten op 
maximale zaalbezetting. In realiteit is dit niet altijd haalbaar als gevolg van 

beschikbaarheid De Boei, teams en trainers. KNKV-kosten in lijn begroting, 
training en wedstrijdkosten lager dan begroot gevolg van geen externe 
trainer. Lagere kosten voor energie als gevolg van de zonnepanelen. 

Marge op kantine-omzet is redelijk in lijn met eerder jaren. Actiebudget is niet 
volledig gebruikt. 
 

Balans 
Het “besteedbaar vermogen” van de verenging is toegenomen van € 82.000 
naar ~€ 100.00., dit bestaat uit de algemene reserve en de reserveringen. 

Het is van belang om te beseffen dat de verbouwing heeft plaatsgevonden in 
2020 en hier dus nog vanaf gaat, weliswaar deels gecompenseerd door 
subsidies en bijdragen. 

 
We dienen een besluit te nemen over het voordelig saldo boekjaar. Voorstel 

vanuit bestuur is om 50% toe te kennen aan de algemene reserve en 50% 
aan de reservering groot onderhoud. 
 

Er wordt gestemd en de leden gaan akkoord (niemand tegen, niemand 
neutraal). 
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5. Verslag van de kascommissie. 

Rutger doet verslag namens de kascommissie (Mark en Rutger).  
Rutger:  Op donderdag 3 september 2020 heeft de kascommissie, de controle  

uitgevoerd op de door Mirjam Landwier, penningmeester van KV De Vinken, 

opgemaakte jaarrekening en balans over 2019. Het bronmateriaal stond ter 
beschikking. De penningmeester bracht verslag uit en antwoordde op de 
gestelde vragen. De bevindingen hebben aangetoond dat de gegevens 

genoemd in de gepubliceerde jaarstukken actueel zijn, correct zijn 
geregistreerd en correct verwerkt. De kascommissie verzoekt de vergadering 
dan ook om het bestuur te ontlasten van aansprakelijkheid voor het gevoerde 

financiële beleid over het jaar 2019. 
 

6. Voorstel tot dechargeverlening van het bestuur 
De vergadering gaat hiermee akkoord door middel van applaus en Kelvin bedankt Rutger 
voor de voordracht. 

 
7. Benoeming nieuwe kascommissie 

Rutger en Reni vormen de kascommissie 2020. Gideon meldt zicht aan als reserve. 

 
8. A. Evaluatie focuspunten 

Eric:  We hebben de afgelopen jaren een aantal aandachtspunten benoemd.  

We willen jullie graag laten zien wat we hier met z’n allen aan hebben gedaan 
en wat er eventueel onderbelicht is geweest. 
 

[Het volgende stuk werd in de vergadering ondersteund door sheets] 
 

Korfbalbeleving bij de jeugd 
Bereikt:  Extra uren in de Boei, trainingsdag, alle kids mee op minikamp, hoofdtrainer 
   heeft alle jeugdteams getraind, introductie van ballen bij team vd week, 

combinatietrainingen, bezoek blauw-wit, palen uitdelen tijdens corona, 
multikorf, vinkendag/startdag en shirts met eigen nummer en trainerswissels. 
 

Ideeën zijn welkom, geen echte brainstorm ingepland maar meedenken is 
meer dan welkom. Ook ideeën voor andere focuspunten zijn welkom. 
 

Ledenwerving 
Bereikt:  BSO start (applaus voor Dorien ivm clinics), sportdag Pijlstaart, opgave Kies je 

Sport, stratentoernooi, pubquiz vinkenveld, vriendjes en 

vriendinnetjestraining, nieuw promotiemateriaal, oktober actief, succesvol 
schoolkorfbaltoernooi, BSO de stal promotiekorf, sinttraining, peutertraining, 
feesttraining. 

 
Beachveld 

Bereikt:  Beachborrels en selectie-uitje. 
Was weinig en is nog steeds weinig. Als we het nog steeds als doel zien 
moeten we er meer tijd in stoppen, anders zouden we het wellicht moeten 

afstrepen. 
 

Kelvin: Wel ideeën gehad van een tweetal leden inzake aankleding van omgeving  

 rondom beachveld, voortkomend uit Coronaflits. 
Kelvin:  Doelstellingen staan er nu voor 3 jaar, kunnen brainstormen over deze 
 en/of zijn er bijv. ideeën voor nieuwe focuspunten. Voorstel is om hier een 

kwartier over brainstormen. Wie wil hier wat over zeggen? 
 

Jelle:  Ik denk dat we het beachveld meer kunnen gebruiken dan we nu doen. De 

commissie is voornamelijk bezig me organisatorische taken (verhuur etc.), wat 
ik ze niet kwalijk neem omdat ze ook nog veel andere dingen doen. Als je dit 
punt er op wilt laten staan, dan moet je beginnen met extra mankracht die 

activiteiten organiseert. 
Iemand: In hoeverre is Atalante hierbij betrokken? 
Ronald:  Grappig dat het woord “beachcommissie” wordt gebruikt, maar eigenlijk is er 
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Geen commissie. Er zijn wat mensen die zaken regelen, dit geldt eigenlijk ook 

voor Atalante. Beide partijen hebben geen actieve kartrekker. 
Eric:  Zij hebben hetzelfde probleem inderdaad. 
Johan: Atalante heeft er veel gebruikt van gemaakt nu er binnen niet getraind kon  

 worden. Complimenten aan Atalante voor het aanvullen van het zand. 
 
Eric: Keuzemoment, gaan we voor een beachveld en/of verleggen we het  

 focuspunt naar iets nieuws dat we op dit moment belangrijker vinden? 
Levi: Oppassen dat we niet helemaal niets meer doen met het beach. 
Susanne:  Probleem is dat we steeds de vrijwilligers halen uit dezelfde vijver. 

Emese: Zowel door Atalante als door ons wordt regelmatig gebruik gemaakt van de  
beach, eventueel zou je een commissie moeten hebben die een tweetal grote 
activiteiten organiseert en/of verhuur promoot. 

Rutger: Het is een extra faciliteit op je sportpark, er is geen commissie voor nodig. 
Emese: Je hebt een commissie nodig om dingen gedaan te krijgen, anders gebeurd  

 het niet. Het maakt het concreter, een activiteiten-beachcommissie. 
 
Pien: Je zou nu ook kunnen kiezen om niet meer beach te kiezen als focuspunt, 

 maar bijvoorbeeld scheidsrechters. 
Dorien: Of breder, vrijwilligers in het algemeen. We hebben een scheidsrechterstekort, 

TC-tekort, trainerstekort, overal tekort. 

Ingrid: Zijn altijd dezelfde mensen (degene die hier zijn). 
 
Instemmend gemompel met het voorstel door Dorien. Kelvin resumeert en we besluiten beach 

van de focuspunten af te halen en vrijwilligersbeleid op te nemen. Indien iemand enthousiast 
is over een beachactiviteiten-commissie mag die vanzelfsprekend altijd nog opgericht worden. 
 

Start brainstorm vrijwilligers: 
 
Annemarie: Je moet ouders meer verplichten om dingen te doen, zoals bijvoorbeeld bij 

Hertha gebeurd. 
Ingrid: Tegelijkertijd is daar ook heel veel weerstand tegen bij Hertha. 
Rutger: Maar wellicht wel goed voor bepaalde taken, bijvoorbeeld barbeheer. 

Susanne:  Er moet een verschuiving binnen de taken komen, nu staan spelers uit de  
selectie achter de bar en in het bestuur en staan ouders trainen te geven. Dat 

zou je idealiter andersom willen. Je moet ouders meer benaderen om taken te 
doen. Of de eigen leden verplichten om te fluiten of te coachen, hier kunnen 
strikter op zijn. 

Dorien: Niet direct strikter zijn, maar beginnen met ouders meer persoonlijk te  
benaderen. Aanspreekpunt voor vrijwilligerswerk is nu niet bij de voordeur. 
Mogelijk oplossing is een schema binnen een app, dan wordt het 

toegankelijker. 
Kelvin: Gebrek aan vrijwilliger coördinator, een eerste aanspreekpunt? 
Dorien/Ingrid: Ja, mogelijk wel. 

Monique: We vragen er wel om bij avonden met nieuwe ouders bij JC, maar kom weinig  
response op. 

Kelvin: Zelfde geldt voor enquêtes, worden weinig ingevuld. In ieder geval niet door 

de doelgroep die je wilt bereiken. 
Iemand: Wellicht helpen taakomschrijvingen ook. 
 

Ingrid: Als we nu eens op een zaterdag met een aantal formulieren ouders  
aanspreken en samen naar formulier met taken bekijken invullen. Mogelijk 

werkt deze persoonlijke benadering. 
Annick: Iets meer dwingend inderdaad. 
 

Emese: We moeten kijken op welke manier we mensen benaderen. Bijvoorbeeld  
knoppen bij jeugdteams, daar zitten uiteindelijk weer dezelfde ouders achter 
de knoppen omdat die zich verantwoordelijk voelen. Het moet één op één 

gebeuren. 
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Levi: Ook belangrijk om trainers goed te belonen (altijd drankje na de training). 

 
*Annick gooit een theeglas kapot, de zaal schrikt* 
 

 
Annemarie: Een teammanager aanstellen werkt ook goed, bijvoorbeeld bij de E1. Wordt 
 Bevestigd door Robin (teammanager regelt o.a. wastas. 

Emese:  Teammanager is een goed idee, maar vraagt ook coördinatie. En dat stuk 
  loopt spaak bij de TC. 
Johan K. Wellicht ook niet bij alle teams mogelijk, het helpt wel als teams  

 korfbalervaring hebben. 
Susanne: Wastas en chauffeurs coördineren kan iedereen. 
 

B. Medeling van interne zaken 
Het rookbeleid is de afgelopen jaren meerdere malen besproken de JAV. Het huidige beleid 

was dat roken onder het afdak gedoogd werd tot er een “afdakje” voor rokers gerealiseerd 
was. 
We trekken dit besluit in. We hebben sportparkoverleg gehad met Hertha, zij ervaren dezelfde 

problematiek. Tezamen met Hertha wordt een rookplek gerealiseerd onder het balkon, komen 
een tweetal rookzuilen te staan. 
 

Wichert: Wat is het plan met betrekking tot een rookvrij beleid op het gehele  
 sportpark? 
Emese: Dat heeft niet altijd het gewenste effect, dan gaan mensen voor de ingang  

 staan roken. Daar lopen de kinderen doorheen, ook zeer onwenselijk. 
Eric: Als wij dit nu besluiten tezamen met de andere verenigingen kunnen we het  
 hele sportpark rookvrij maken. Verwachting is dat wellicht een politiek besluit  

 is in de komende jaren. 
 
PAUZE – er worden coronaproof drankje gehaald per rij aanwezigen 

 
9. Vaststelling contributie voor het seizoen 2020/2021 

Het voorstel van het bestuur is om de contributie te wijzigen. 

 
Jelle: Ik vroeg me af welke contributiegroepen er zijn. 

Pien: Lees contributiegroepen voor van de site. 
Jelle: Er moet denk ik nagedacht gaan worden over hoe we mid-week leden  
 contributie willen laten betalen, mede omdat ze nu ook trainen/spelen in de  

 zaal. 
Kelvin: Bestuurt pakt dit op als actiepunt* 
  

“De leden stemmen unaniem in met het voorstel om de contributie niet te verhogen.” 
 

10. Vaststellen van de begroting voor 2020 

Ronald: De begroting lijkt grotendeels op de begroting van 2019, met als belangrijkste  
verschil Corona. Waarbij we als bestuur voorzichtig hebben begroot met name  
 op het gebied van kantine-omzet. 

Onder aan de streep staat er nog steeds geen negatief saldo, mede als gevolg 
van het feit dat de dalende kantine-omzet deels gecompenseerd is door 
ontvangen corona-maatregelen. Eveneens hebben we een subsidie ontvangen 

voor onze activiteiten voor “ouderen”. 
 

Zijn er vragen over de concept begroting? 
 
Levi: De opbrengst Kids&Co staat hoger dan vorig jaar, wat is hier de oorzaak van? 

Ronald: Dat komt omdat het het 1e gehele jaar is, we zij begonnen met verhuren in 
Februari 2019. 

 

Ingrid: Waarom wordt Rabobank Clubsupport hoger ingeschat? 
Annick: Vorig jaar was het last-minute, nu met meer communicatie inzet verwachten 
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we iets meer te ontvangen. 

 
Jaco: Ik zie verbouwing van de kantine nog niet terugkomen in kostenbegroting. 
Ronald: Dat komt omdat dit uit de reservering wordt onttrokken en dus niet als kosten  

voor het boekjaar gezien. 
Jaco: Als inzicht te geven in de totale kosten? 
Kelvin: Nog geen totaalinzicht, BOSA subsidie aanvraag moet nog beoordeeld  

 worden.  
Totale kosten waren ~€ 56.000, indien BOSA wordt toegekend hebben we bij 
benadering € 32.000 aan subsidies ontvangen.  

Volgend jaar zal dit gespecificeerd worden in het financieel jaaroverzicht.  
 

“De leden stemmen unaniem in met de concept-begroting” 
 

11. Jaarverslagen van de diverse commissies 

Er zijn geen vragen over de jaarverslagen, Kelvin looft het zeer uitgebreide verslag van de 
sponsorcommissie. 
 

12. Bestuursverkiezing 
Annick is herkiesbaar → “wordt met applaus herkozen” 
 

Ronald:  Jaap treed af als bestuurslid. Of eigenlijk moet ik zeggen dat we als 
vereniging opnieuw afscheid nemen van Jaap. Het is de derde keer dat we 
afscheid nemen van Jaap als bestuurslid bij de vereniging. 

De meest recente periode is Jaap toegetreden tot het bestuur in 2014, nadat 
hij een jaar eerder in een totale opwelling in de TC stapte omdat hij hoorde 
dat daar veel leuke dingen gebeurde. 

Gedurende 2016/2017 is hij van plek gewisseld met Emese en sindsdien 
vervult hij externe zaken. 
Met Jaap verliezen we ons meest ervaren bestuurslid en collectieve geheugen. 

Hij was naast deze bestuursperiode eerder secretaris van 1974-1979 en 
voorzitter van 1980-1983 en 1999-2003. Naast deze zaken heeft Jaap nog 
veel andere functies vervuld. 

Persoonlijke noot, als secretaris verlies ik mijn meest aandachtige lezer van de 
notulen. 

Laatste bestuursperiode is hij onder andere betrokken geweest bij de 
digitalisering van het krantje en het magazine. 
Paar leuke feitjes: 

- Jaap zag in 2020 voor het eerst een uil 
- Jaap dacht in maart al dat het zijn laatste vergadering was, door Corona liep 
dat even anders 

- Uitspattingen als: “Ik heb ook kippen, 2 in Amsterdam en één Den Haag” 
met interessant stemmetje. 
 

JAAP DANKJEWEL! Je blijft de notulen krijgen en bent altijd welkom om terug 
te komen. Bloemen voor Joke en iets lekkers voor jou. 
 

Applaus vanuit de vereniging. 
 

Brenda wordt voorgesteld als opvolger van Jaap als bestuurslid Externe zaken. 

 
Ze wordt gekozen door middels van applaus door de leden 
 
We nemen ook afscheid van Mirjam, zij heeft formeel 2 jaar in het bestuur 
gezeten maar in praktijk komt dit neer op 3 jaar. Dit mede door Covid en 

omdat zij al lang voor haar formele benoeming betrokken was.  
Mirjam was de opvolger van Toos, destijds sprak Toos haar volste vertrouwen 
in Mirjam uit. Na 3 jaar samenwerken kunnen we niet anders dan vaststellen 

dat dit volledig terecht is.  
Mirjam was altijd bij met de administratie, zeer punctueel en de kascommissie 
was altijd tevreden. Mirjam heeft veel gerekend bij de verbouwing die 
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plaatsvindt en heeft de sponsorcommissie kar getrokken toen hier veel 

vacatures waren. We kijken terug op een hele fijne samenwerking.  
 
Heel hard applaus voor Mirjam. 

 
Ook voor Mirjam hebben we een opvolger gevonden. Het bestuur stelt Mark de Haan voor als 
penningmeester.  

 
Mark wordt gekozen door applaus vanuit de vereniging.  

 
 

13. Recht van opstal 
Kelvin deelt mede dat het huidige recht van opstal voor de grond van de kantine al enkele 

jaren verlopen is. Het voorstel van het bestuur is om het huidige recht van opstal met 30 jaar 
te verlengen. Hier is goedkeuren van de leden voor nodig conform onze statuten. Kelvin 

citeert de notulen en vraagt goedkeuren aan de leden. 
 
Er wordt unaniem ingestemd met het voorstel om het recht van opstel te verlengen. 
 

14. Benoeming selectiecommissie 
 

De selectiecommissie wordt benoemd bestaande uit: 
Senioren: Ria Bos, Marcel Sint-Nicolaas, Peter Kooijman, Thera Bach en Mark de Haan 
Jeugd: Helene Kroon, Ingrid Hagenaars, Dorien Verbruggen en Jelle Mul 

 
15. Bespreking beleid 

 

Bespreking algemeen beleid 
• Ronald stelt voor om de focuspunten te updaten, beachveld ook hier vervangen door 

vrijwilligersbeleid 
• Levi informeert naar de zin over vrijwilligersbeleid en hoe de te varen koers inzake 

vrijwilligersbeleid bepaald gaat worden.  
Bestuur geeft aan dat een eerste stap een brainstorm inzake vrijwilligersbeleid in te 
vullen. 

• Levi komt met concreet voorbeeld/voorstel: “Selectieleden moeten niet achter de bar, 
want voor bardiensten kunnen ook andere mensen gebruikt worden” 
Kelvin geeft aan dat dit iets is wat besproken kan/moet worden, maar dat dit niet het 
moment is om iets als dit nu te gaan herschrijven. 
Levi kan zich hier in vinden maar geeft aan dat het punt vrijwilligersbeleid wel urgent 

is en goed opgepakt moet worden. 
 

• Pien geeft aan dat veel kinderen niet zichtbaar zijn op de website zijn omdat de 
standaardinstelling “afgeschermd” is. Mogelijk een oproep doen aan ouders om dit te 
wijzigen in de app? 

- Eric geeft aan dit op de radar staat. 
 

• Levi benoemt dat alle informatie ook op de website vindbaar moet zijn (geeft als 
voorbeeld een poll inzake het clubgebouw die nu alleen op Facebook vindbaar was). 
- Kelvin geeft aan dat dit destijds moeilijk/niet-snel-realisbeer was op de website. Een 

vergelijkbaar vraagstuk zal in de toekomst ook op de website gedeeld worden. 
 

• Monique vraagt of de handdoekjes in de wc ook onder algemeen beleid vallen, ze zijn 
vies.  
- Kelvin geeft aan dat dit punt al op de actielijst van het bestuur staat.  

 
• Johan K. informeert naar de status van de akoestiek in de kantine 

- Kelvin geeft aan dat de akoestiek medio November verbeterd word, vertraging door 
personele wijzigingen binnen BSO en coronamaatregelen. 
 

Bespreking technisch beleid 
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1. Pien geeft aan dat de selectiecommissie geen toezeggingen moet doen aan mensen 

over het invallen in Teams, of dat degene die invallers regelt hierover geïnformeerd 
dient te worden. 
Jelle/Emese geven aan dat er geen toezeggingen gedaan moeten worden, 

 
2. Brainstorm selectieprocedure jeugd 

Jelle licht toe:  “Gaat specifiek over het selecteren in de F en de E, de 4-tallen. Op dit 

moment staan er in het beleid een aantal factoren waarop geselecteerd wordt, daar 
kunnen we goed mee uit de voeten. 
 

Van nature zijn we geneigd om te splitsen op basis van kwaliteit en minder op basis 
van vriendjes/vriendinnetjes. Binnen TC was er discussie of op deze jonge leeftijd wel 
op kwaliteit geselecteerd dien te worden, kan soms ook interessant zijn om meer te 

husselen op niveau zodat “zwakke” kinderen meegetrokken worden door beter spelers 
zodat niveau op D meer gelijk is. 

Mogelijk gevolg is dat het niveau van de “betere” spelers mogelijk minder snel 
ontwikkeld, maar anders heb je dit niveauverschil in de D (want daar zijn 8-tallen). TC 
is benieuwd hoe de vereniging hier over denkt.” 

 
- Levi: Hoofdargument is dat je nu in D/C/B het niveau nog “omhoog” aan het trekken 
bent, dus kan je beter het niveau voor iedereen iets hoger maken. 

- Annick: Hier is onderzoek naar geweest, hieruit blijkt dat dat husselen op jonge 
leeftijd geen effect op presteren op latere leeftijd (onderzoek naar jeugd bij 
topkorfbalclubs) 

- Jaco: Ik kijk er ouderwets naar, je moet de “goeie” uitdagen om het leuk te houden. 
- Dorien: Mogelijk gaan mensen niet weg als ze als op jonge leeftijd met mindere 
spelers spelen. 

- Ingrid: Risico dat mindere spelers niet meer worden aangespeeld indien je gaat 
husselen. 
- Pien: Indien we weten dat we slechts 1 D team hebben, dan moeten we dit zeker 

doen, want krijg je de klap niet in de D. Maar als je weet dat je 4 D teams gaat 
krijgen, is wellicht talent belangrijker. 
- Robin: Als trainer van de E1/E2 proberen we de ene keer bewust te husselen en de 

andere keer juist bewust onderscheid in kwaliteit te maken. 
- Robin: Voorbeeld: Nieuw meisje in E2 boekt heel snel progressie, ik heb het idee dat 

dit o.a. komt omdat ze ook met E1 traint. 
- Levi: We trainen natuurlijk al gemengd dat moet ook zeker blijven gebeuren, maar 
ook in wedstrijden zo spelen geeft mogelijk extra ervaring. 

 
Enige discussie over hoe KNKV competities indeelt, Jelle licht deze systematiek toen 
(punten voor individuele spelers). 
 
- Jelle: Zal altijd een mix van alle aspecten blijven, maar het gaat dus echt om een 
zeer geringe wijziging die we hier willen bespreken. 

 
Kelvin sluit het agendapunt --> kan dit eventuele verwerken in nieuw 
beleid/uitvoering. 

 
16. Aanvulling diverse commissie 

 
• Vrijwilligers coördinator  - Vacature niet vervuld 
• Hoofdtrainer - Wordt gewijzigd van Dirk in Johan 
• Selectiecommissie senioren - Thera hier ook bij 
• Contributies - Wordt gewijzigd Toos in Mark  
• Technische commissie – overig lid - Vacature niet vervuld 
• Coördinator kledinglijn - Vacature niet vervuld 

 
17. Rondvraag 

 
• Johan: Is het nog noodzakelijk dat de bestuurskamer op slot zit? 

Emese: Ja, hangt in sleutelkistje. 
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Kelvin: We werken aan een oplossing. 

 
• Jaco: De Boei coronaproof, ik hoor geruchten. Wat is de stand van zaken? 

Kelvin: Ventilatiesysteem wordt aangepast, naar verwachting kunnen we trainen. We 
wachten beleid van KNKV af. 
 

• Jaco: Plan van gemeente met fietspad, is daar al meer over bekend? 
Kelvin: Zijn in overleg met gemeente, ontwerp moet nog worden gemaakt. Gemeente 

wil vaart maken maar er wordt nog geen vaart gemaakt. 
 

• Jaco: Jeux-de-boules vereniging lid klaagt over vieze kleedkamers. 
Kelvin: Vraagt om naam en rugnummer. 
 

• Jaap: Geen vraag, wil wat zeggen. Ik ga jullie missen als bestuur, maar wat ik 
vanavond ook weer gezien is een hele mooie samensmelting van mensen die iets 
regelen en betrokkenen. Ik heb er alle vertrouwen. 
Vereniging: APPLAUS 
 

• Pascal: Wil graag applaus voor alle vrijwilligers van deze vereniging. 
Vereniging: APPLAUS 

 
• Kelvin (aan Robin): Hoe vond je het? 

Robin: Ja, leuk!  

 
18. Bonuspunten van Eric 

 
• Zonnepanelen 

2,5 jaar geleden gestart, investering van 17,5K. Na aftrek subsidies en schenkingen 

bedroegen de kosten 11K. 
Initiële verwachte terugverdientijd was 7 jaar, terugverdientijd ging al naar 5-6 jaar. 

Maar werkelijke besparing is nog fors hoger --> naar verwachting binnen 4-5 jaar 
terugverdiend. 
 

• Jubilieumlogo 
Eric onthult het jubilieumlogo, iedereen vind het heel mooi! Ingrid deel flyers uit op 

1,5 meter. 
 

19. Sluiting. 

De voorzitter bedankt iedereen voor zijn input en sluit de vergadering. 
 

Actiepunten: 

o Aan de slag met de focuspunten 
o Nadenken/besluit nemen over contributie van midweek en wedstrijden/trainen in de 

zaal 

o Finale kosten verbouwing specificeren in financieel jaaroverzicht. 
o Proberen te voorkomen dat kinderen op afgeschermd staan in sportlink 

o Handdoekjes bij de wc in de kantine (schonere oplossing) 
o Nadenken over toegankelijkheid van bestuurskamer (nu aparte sleutel) 

 

Besluiten: 
o Beach niet langer een focuspunt 
o Vrijwilligerswerving een nieuw focuspunt 

o Geen contributieverhoging 
o Dechargeverlening bestuur 
o Geen contributieverhoging 

o 50% van het positieve resultaat wordt gedoteerd aan de reservering groot onderhoud, 
de overige 50% wordt gedoteerd aan de algemene reserve. 

o De conceptbegroting wordt door de ledenvergadering vastgesteld 

o Benoeming Mark en Brenda als bestuursleden 
o Benoeming selectie en jeugdselectiecommissie 
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11 A.  Jaarverslag ledenadministratie 2020: 
      
Datum opstellen: 11 maart 2021 
 
Overzicht aantal leden per 1 jan. 2021  
(categorie is bepaald op basis van leeftijd op peildatum, niet op basis van indeling door 
selectiecommissie)  

 
Categorie   M  V  Totaal     

Senioren (spelend)  16   18  34  
Senioren NS met kaart  7  5  12 
Senioren Korfbal Fit  3  9  12 

Senioren Midweek  7  12  19 
Bondsleden NS   7  3  10  
A jeugd  (Junioren)  0  7  07  

B/C jeugd (Aspiranten)  5  13  18 
D/E/F jeugd (Pupillen)  22  19  41 
Kangoeroes   3  3  06 

Overig    18  15  33 
 
Totaal    88  104  192 (was 183) 

 
 
 

Hierbij een overzicht van de aan- en afmeldingen van de periode januari 2020 t/m 31 december 2020: 
 

 
Nieuwe leden: (+17)     Afmeldingen: (-8) 
Voornaam Achternaam Categorie  Voornaam Achternaam Categorie 

Inge  Lensen  Overig lid  Sam  Hurkmans Overig lid 
Eline  Versteeg Midweek  Dylan  Bras  Senioren 
Sandra  Fokkens Midweek  Manon  Dankelman Midweek 

Deena  Dankelman Senioren  Ruby   Kuiper  Overig lid 
Teun  d Boer  B/C jeugd  Stijn  v Bemmel A jeugd 
Melody  Veldkamp Kangoeroes  Romy  Bach  D/E/F jeugd 

Keet  v Wijk  Kangoeroes  Ilona   v Oosbree A jeugd 
Leonardo Verbruggen Kangoeroes  Henk  Strubbe  Overig lid 
Liz  Zaal  Kangoeroes   

Tim  v Wijngaarden D/E/F jeugd     
Amélie  Spaargaren D/E/F jeugd 
Ruben  Olarte Rueda D/E/F jeugd 

Arthur  Olarte Rueda D/E/F jeugd 
Caelius  Hermens D/E/F jeugd 

Lucas  Hoogeboom Kangoeroes 
Kai  v Wijk  D/E/F jeugd 
Niek  v d Bosch Kangoeroes 
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Overige wijzigingen: 
Lisa  Brouwer Overig lid (einde lidmaatschap per 31-5-2021) 
Menne  Takes  Overig lid (einde lidmaatschap per 31-5-2021) 
Jadey   Bach  Overig lid (einde lidmaatschap per 31-5-2021) 

Danique Pauw  Overig lid (einde lidmaatschap per 31-5-2021) 
Isabelle  Bouwmeester Overig lid (einde lidmaatschap per 31-5-2021) 
Coen  Verlaan  NS+ 

Eva  Hemelaar Senioren 
Arjan  Lommers Senioren 
Thera  Huizinga NS+ 

Ria  Bos  Overig bondslid 
Angela  Kooijman Midweek 
Arjan  Kroon  NS+ 

Susanne Kroon - d Wit NS+ 
Dirk  v d Vliet Midweek 

Bud  v d Vliet Overig lid 
 
 

Reeds ontvangen opzeggingen (na 1 januari 2021): 
Astrid  Mulckhuyse Korfbalfit  
 

Reeds ontvangen aanmeldingen (na 1 januari 2021): 
Jannie  Bouthoorn Overig lid 
 

Met vriendelijke groet, 
 
Pien Koedijk 

Ledenadministratie De Vinken 

 
11 B. Jaarverslag Technische Commissie seizoen 2020-2021: 

 
De technische commissie 
De technische commissie (TC) is verantwoordelijk voor de uitvoering van het technische beleid. 

Hieronder zijn de aandachtsgebieden van de TC, inclusief vertegenwoordiger weergegeven:  

• bestuurslid technische zaken,   Emese Kroon 
• vertegenwoordiger wedstrijdzaken,   Jelle Mul 

• vertegenwoordiger trainingscoördinaat,  Levi Kroon en Johan Kroon 

• vertegenwoordiger scheidsrechterszaken,  Tom Vis en Pascal Hoogeboom 
• vertegenwoordiger selectiecommissie,  Dorien Verbruggen, Jelle Mul, Peter Kooijman 

• vertegenwoordiger jeugd    Dorien Verbruggen 
• coördinator beheer (spel-) materiaal.  Peter Kooijman 

• voorzitter /secretaris.    Levi Kroon 
• overig lid.      (VACATURE)  
 

Meedenken 
De TC heeft een maandelijkse vergadering, waarin alle technische zaken van onze vereniging 

besproken worden. Dit omvat onder andere de planning van wedstrijden, communicatie met de knkv, 
trainers, scheidsrechters, trainingstijden en natuurlijk ook korfbalmateriaal. Over het algemeen wordt 
gedurende het veldseizoen op de dinsdag vergaderd en tijdens het zaalseizoen op de maandag. Wil je 

een keertje meedenken over de kernzaken van onze vereniging en heb je misschien wel interesse om 
TC-lid te worden? Kom een keertje langs bij de vergadering! 
 

Trainers 
De selectie van de Vinken stond het seizoen 2020/2021 onder leiding van Johan Kroon. Na een super 
goed begin staat het 1e bovenaan in de veldcompetitie. Helaas hebben er in verband met Corona 

daarna geen wedstrijden meer plaatsgevonden. Johan bedankt voor je inzet!  
Voor het seizoen 2021/2022 wordt Sabrina Kooijman de nieuwe hoofdcoach van de Vinken. Sabrina is 
een oude bekende van de vereniging. Ze kwam als pupil in de Vinkenjeugd en heeft uiteindelijk 229 

wedstijden in het vlaggenschip gespeeld. We wensen haar veel succes! 
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Daarnaast mogen we tevreden zijn met een flinke reeks van (jeugd)trainers, die de verschillende 

leeftijdsgroepen de eerste beginselen en de fijne kneepjes van de korfbalsport bijbrengen. 
 
Scheidsrechters 

Binnen een korfbalvereniging zijn wedstrijden de hoofdzaak. In een seizoen worden er ongeveer 150 
thuiswedstrijden gespeeld. Deze staan (bijna) allemaal onder leiding van een scheidsrechter van onze 
eigen vereniging. We zijn dan ook super trots op scheidsrechters die elke week weer hun best doen 

om het mogelijk te maken dat we met zijn allen wedstrijden kunnen spelen.  
   
Algemeen   

De TC buigt zich voortdurend over het spelniveau van onze (jeugd-) teams. Elk seizoen wordt in 
samenspraak met de leden van de selectiecommissie de teamindeling bepaald en wordt gekeken op 
welk niveau dit team het best tot zijn recht zal komen. In het verlengde hiervan streeft de TC in 

samenspraak met diverse anderen naar nieuwe aanwas van (jeugd-) leden. Het doet ons goed te zien 
dat we het afgelopen seizoen weer veel (nieuwe) leden hebben mogen verwelkomen! 

 
Diversen 
Naast sportieve prestaties is plezier, zowel op als naast het veld, natuurlijk essentieel voor de 

korfbalbeleving in onze vereniging. 
 
We hopen dat volgend seizoen Corona onder controle is, zodat we weer volop kunnen genieten van 

de trainingen, wedstrijden en de gezelligheid rond ons clubhuis. 
 
Heb je vragen of tips? Neem gerust contact op met één van de TC leden.    
 
Emese, Levi, Dorien, Jelle, Johan, Tom, Pascal of Peter 

 
11C. Jaarverslag Selectiecommissie senioren 2020-2021:  
 
Het jaar begon met de volgende personen, 
Ria Bos , Mark de Haan, Thera Bach , Peter Kooijman en Marcel Sint Nicolaas. 

 
We begonnen de voorbereiding goed met een toernooi in Den Haag. Johan Kroon was hoofdcoach 
en  ondanks dat het niveau erg bij elkaar lag konden we een altijd lastige  beslissing nemen. 

De teams werden samengesteld en toen 1 helft veld spelen. 
 

Toen sloeg het Coronavirus weer om zich heen. 
Tot op heden , 10 Maart 2021 zijn we nog niet herstart. 
 

Hopelijk kunnen we dit jaar nog wel doen. 
Het staat nu wel vast dat Marcel Sint Nicolaas officieel stopt met de selectiecommissie. 
 

Wel zal hij de SC nog helpen voor de selectie van het seizoen 2021/2022. 
 
Met vriendelijke groeten, de Selectiecommissie. 

 

11D. Jaarverslag Selectiecommissie jeugd 2020 : 

Ondanks dat wij dit jaar weinig hebben mogen korfballen hebben zich toch een groot aantal nieuwe 
jeugdleden zich aangemeld. Deze hebben allemaal een plekje in de teams gekregen. Ook zijn we 
alweer druk aan de slag om na te denken over de nieuwe teams van volgend jaar, denk jij met ons 

mee? 

Na veel jaren een grote toevoeging te zijn aan de jeugdselectiecomissie heeft Helene aangegeven te 
stoppen. Zij geeft graag haar stokje over aan een enthousiasteling die dichter bij de kinderen en hun 

ouders staan. Herken jij jezelf hierin en wil jij graag ons team versterken. Je bent van harte welkom! 

Met vriendelijke groet, de selectiecommissie jeugd. 
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Dorien, Ingrid en Jelle. 

11E. Jaarverslag Jeugdcommissie 2020: 
 

De jeugdcommissie heeft geen verslag aangeleverd omdat er geen activiteiten zijn geweest als gevolg 
van Corona. 
 

11F. Jaarverslag Pupillen-kangoeroecommissie 2020: 
 
Een heel rustig jaar voor de pupillen kangoeroe commissie doordat het door de corona maatregelen 
heel lastig werd om groepsactiviteiten te organiseren. We willen nu de trainingen weer zijn begonnen 
en de maatregelen zijn versoepeld weer avonden gaan organiseren. Wanneer de eerste komt is nog 
niet bekend, maar houd daarvoor de website in de gaten. 
  
Lijkt het jou leuk om mee te helpen met het organiseren van deze avonden neem dan contact op met 
Emese of Jelle. Hoe meer mensen helpen bij deze avonden hoe gezelliger voor de kinderen. 
 

11G. Jaarverslag aspirantencommissie 2020: 
 

Na de drukbezochte aspirantenavonden van vorig seizoen, hebben wij helaas dit seizoen niet veel 
kunnen doen. De Aspirantencommissie heeft wel plannen voor activiteiten als de kantine weer open is 
en als de lockdown wat minder is om deze ook uit te voeren. Wel heeft de aspirantencommissie dit 

jaar Robin Troost toegevoegd als nieuwe kracht binnen deze commissie. 
 
Met vriendelijke groet, 

Pascal Hoogeboom 
 

11H. Minikampcommissie 2020: 
 
Het minikamp van dit jaar moest helaas door corona in een andere vorm plaatsvinden. Gelukkig heeft 

dit er niet voor gezorgd dat het minder gezellig was. Er was het afgelopen jaar geen overnachting, 
maar ondanks dat hebben we verder alle activiteiten van minikamp gewoon kunnen doen. Door alle 
activiteiten op ons eigen vinkenterrein te laten plaatsvinden is het goed gelukt om aan alle toen 

geldende maatregelen te voldoen. Met de opkomst van 36 kinderen konden we weer zeer tevreden 
zijn, door het ontbreken van de overnachting hadden we besloten om ook de kangoeroes dit jaar uit 
te nodigen.  Al met al was het voor ons uiteindelijk weer een geslaagd minikamp. Het heeft ons weer 

nieuwe ideeën gegeven voor de aankomende jaren. Voor dit jaar gaan de voorbereidingen weer 
beginnen. In welk vorm dit jaar minikamp zal plaatsvinden is op dit moment nog de vraag. We zullen 
er alles aan doen om een zo leuk mogelijk minikamp te organiseren waarbij we hopelijk weer in de 

kantine kunnen overnachten. 
 
Lijkt het jou leuk om te helpen met minikamp maar ben je daar nog nooit voor gevraagd? Neem dan 

contact op met Emese of Jelle, extra handjes kunnen we bijna altijd wel gebruiken. 
 

11I. Jaarverslag Communicatie 2020: 
 
Met een seizoen waarin amper wedstrijden worden gespeeld zou je kunnen denken dat er weinig te 
communiceren valt, maar niets is minder waar. De afgelopen maanden hebben we genoeg info en 

mooi nieuws kunnen delen over onze club, zowel intern als extern. 
 

Online: website en sociale media 
Online zijn er weer nieuwe stappen gezet dit jaar, mede met dank aan Eric en Jerom. In het voorjaar 
2020 is onze nieuwe website live gegaan, sindsdien is er veel gebeurd. Niet alleen is de site 

doorlopend goed gevuld met nieuws, er is ook verder doorontwikkeld en er zijn nieuwe functies in 
gebruik genomen. De zichtbaarheid van sponsoren is verbeterd, er is geëxperimenteerd met banners 
voor extra exposure van acties en evenementen en we maken inmiddels veelvuldig gebruik van de 

mogelijkheid van online formulieren: voor inschrijving bij activiteiten en het bestellen van artikelen 
zoals jubileum goodies en de Vinkeveen agenda. De formulieren zijn makkelijk deelbaar via onze 
sociale mediakanalen, hebben zo ook een goed bereik en geven mooie resultaten. 
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De Vinken deelt regelmatig nieuws via sociale media. Met inzet van Facebook (ruim 800 volgers) en 
Instagram (inmiddels bijna 500 volgers) bereiken we niet alleen leden, maar ook een sociaal netwerk 
binnen o.a. onze gemeente. Naast het delen van eigen nieuws benutten we hier ook kans om lokaal 

nieuws en nieuws van sponsoren extra te belichten.  
 
Een andere manier van communiceren heeft dit jaar noodgedwongen zijn intrede gedaan: live verslag 

van wedstrijden via ons YouTube kanaal, omdat publiek vanwege corona niet weer welkom was. Het 
was even puzzelen, maar het resultaat mocht er zijn! Op deze manier hebben we toch de 
kampioenswedstrijden van een aantal jeugdteams kunnen zien en konden we ook de wedstrijden van 

Vinken 1 bekijken. Het YouTube kanaal heeft inmiddels 96 abonnees.  
 
Nieuwsbrief 

Een primair communicatiemiddel om leden op de hoogte houden van alles wat reilt en zeilt binnen de 
vereniging is de nieuwsbrief. Dit seizoen is er gemiddeld 2x per maand een nieuwsbrief uitgestuurd. 

In de eerste maanden met veel nieuws over corona, trainingen en wedstrijden, maar ook in lockdown 
hebben we de regelmaat erin gehouden met nieuws over jubileumactiviteiten, TC ontwikkelingen en 
bestuursnieuws. De nieuwsbrief wordt goed gelezen met een openingspercentage rond 60%, het 

doorklikpercentage schommelt tussen 20% en 30%, met als hoogtepunt dit jaar de jubileum 
afterparty. Momenteel wordt de verzendlijst van onze nieuwsbrief opgeschoond.   
 

Externe publicaties 
Doelstelling is als vereniging ook met regelmaat de pers op te zoeken. Met wedstrijdinfo rondom 
Vinken 1, kampioenen, activiteiten en nieuws omtrent trainingswisselingen, jubileum en verbouwing. 

Voor het schrijven van persberichten zijn we blij dat we nog regelmatig een beroep mogen doen op 
Jaap Meulstee. Ondanks dat er al lange tijd geen wedstrijden zijn gespeeld, hebben we met berichten 
over de verduurzaming van ons clubgebouw, de Vinkeveen agenda, ons jubileum en de nieuwe 

hooftrainer diverse keren in de lokale pers gestaan. Zo houden we De Vinken actueel.  
  
Op het Vinkentouw 

In het najaar hebben we, na een aangepaste coronaversie in juni 2020, weer een dik nummer van 
ons magazine kunnen maken. Met veel dank aan Jaco Kroon voor de mooie vormgeving en o.a. Jaap 
Meulstee, Cees Verrips en Marieke van Roosendaal voor tekst en redactie is het weer een mooi 

nummer geworden met een gevarieerd aanbod. Uiteraard ook met dank aan de vele adverteerders die 
de uitgave van ons magazine mogelijk maken. Dit voorjaar staat de 2e editie van dit seizoen op de 

planning, waarin veel aandacht voor ons jubileum. 
 
Brenda van Dasler 

 
11J. Jaarverslag Grote Clubactie 2020: 
 

Dit jaar zijn er 648 loten verkocht, ruim 100 loten meer dan vorig jaar! Dat betekent meer dan 1500 
euro. Het geld gaat gebruikt worden voor de jubileumactiviteiten die hopelijk plaats kunnen gaan 

vinden dit jaar. De kinderen en het team wat het beste verkocht hebben worden binnenkort verrast 
tijdens de training, we zijn jullie niet vergeten! Zowel de kinderen als de senioren hebben bijgedragen 
aan deze royale verkoop, bedankt weer! Tot volgend jaar!  

 
Groet, Lisa 

 

11K. Jaarverslag sponsorcommissie 2020: 
 
De commissie is in het afgelopen jaar twee keer bij elkaar geweest. Minder dan in eerdere jaren en de 
sessie in november 2020 was, zoals veel andere activiteiten, een digitale bijeenkomst. De 
kernactiviteiten concentreerden zich net als in eerdere jaren rond de diverse partijen die de vereniging 

financieel steunen: de hoofdsponsor, de shirtsponsors, de korf- en bordsponsors en de adverteerders 
(in het gedrukte blad en op de Vinken site). 

 
De commissie werkt met een jaarschema, maar in het voorbije jaar gingen zaken anders dan anders, 
zoals de eindejaars actie om de trouwe sponsors op een symbolische manier te bedanken. Als gevolg 
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van de lockdown maatregelen (‘blijf thuis’) is die actie per maart 2021 nog niet afgerond en wachten 

we op een geschikt moment om de attenties te verspreiden. 
 
Veel sponsoren zijn de Vinken al jaren trouw. Sponsors houden is daarom een heel belangrijk 

onderdeel van het werk van de sponsorcommissie. In ruil voor de financiële bijdrage van de sponsors 
is het belangrijk dat de vereniging een tegenprestatie levert. In de vergadering kwamen zaken langs 
als: staan alle advertenties in het blad? Komt het logo van alle adverteerders terug op de nieuwe 

Vinken website? Zien de shirts er goed uit? Hebben de reclameborden misschien eens een goede 
sopbeurt nodig? Het antwoord op die laatste vraag (ja!) leidde er in juni 2020 toe dat vier leden van 
de sponsorcommissie lieten zien dat ook mannen uit de voeten kunnen met een emmer met sop.  

 
Speciaal onderdeel in het programma is de jaarlijkse Vinkeveen Agenda. De huis-aan-huis verkoop 
kon in november 2020 niet gedaan worden, maar er kwam een prachtig alternatief: verkoopstands bij 

het winkelcentrum Zuiderwaard en bij de Albert Heijn. 
Hopelijk kunnen de teams snel weer het veld in met de fraaie nieuwe shirts. Bijzondere vermelding: 

Partycentrum De Vink is ‘aangetrokken' als shirtsponsor in deze moeilijke tijd. 
Nog een opvallend punt: een team van De Vinken (samenwerking tussen bestuur en 
sponsorcommissie) is erin geslaagd om een donatie van de Rabobank te realiseren ter dekking van de 

verbouwingskosten van het clubhuis. Liefst 15.000 Euro is de bijdrage!  
 
Commissieleden: 

De wisseling van de rol van penningmeester (Mirjam heeft het stokje overgedragen aan Mark) 
onderging ook de Sponsorcommissie een wijziging. Eind 2020 besloot Jaco Kroon een stapje terug te 
doen. We zullen Jaco’s inspirerende inbreng missen! We zijn nog in overleg over de invulling van de 

coördinerende rol binnen de commissie.  
 
De samenstelling is nu: 

· Peter Lommers is creatief en heeft veel connecties. Op het veld is hij niet meer actief, maar in 
deze commissie des te meer.  
· Mark de Haan. De nieuwe ‘linking pin’ met het bestuur. Hij vervult op de achtergrond heel 

belangrijk werk: factureren en bewaken dat het geld ook binnenkomt! 
· Jos Voorbij. Na een korte gewenningsperiode heeft hij zich, profiterend van zijn grote ervaring, 
ontwikkeld tot een succesvol sponsor contactpersoon. Het zichtbare bewijs: al die nieuwe shirts! U 

heeft een contact? Jos maakt er een enthousiaste sponsor van! 
· Gideon Leeflang, Bert van Diemen, Mirjam Landwier en Bas Vis helpen mee met bedenken, 

vormgeven en uitvoeren van de ideeën.  
 
Namens de sponsorcommissie, 

Bas Vis 
Maart 2021 
 

 

11L. Jaarverslag kampcommissie 2020: 
 
Zoals bij iedereen wel bekend was er geen bezoek aan Bladel dit jaar. Na lang wikken en wegen 
hebben we besloten dat het kamp in een andere vorm moest plaatsvinden. Uiteindelijk is besloten om 
2 kampdagen te organiseren, waarbij we ons best hebben gedaan om het kampgevoel zoveel 
mogelijk in te proppen. De eerste kampdag op 12 juli waren er 18 opgaves en op de 2de kampdag op 
30 augustus waren dit er 17. Zoals gezegd hebben we zoveel mogelijk ons best gedaan om toch het 
kampgevoel te creëren. Dit hebben we gedaan door kampspellen te spelen, te volleyballen, door het 
dorp wandelen en natuurlijk afsluiten met een kampvuur. De 2de dag stond uiteindelijk in het thema 
jeugdherinneringen, hierbij kwam iedereen verkleed als jeugdidool of jeugdheld waar iedereen meteen 
elkaar nog een beetje beter kon leren kennen.  
 
Als leiding waren we uiteindelijk tevreden met de uiteindelijke uitwerking van de dagen. Voor dit jaar 
kunnen we helaas nog geen duidelijkheid geven over de precieze invulling. We willen hierbij voor het 
maximaal haalbare gaan, waarbij we de veiligheid van iedereen kunnen garanderen.  

 

 
11M. Interne Zaken 2020:  
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2020, een raar jaar, dat samen te vatten valt met: veel gebeurd, weinig gebruikt. 

  
Ons Vinkennest heeft dit jaar aan de buitenzijde een ware metamorfose ondergaan! De meeste 
kozijnen en deuren waren aan vervanging toe en na veel overleg met alle leden is ervoor gekozen om 

alle kozijnen en deuren te vervangen door beter geïsoleerde varianten. Hierbij is gelijk van de 
mogelijkheid gebruik gemaakt om de ramen in kantine waar mogelijk door te trekken naar de grond, 
zodat we zoveel als mogelijk natuurlijk lichtinval hebben kunnen realiseren. Aan de zijde van veld 2 is 

er zelfs een extra ingang gerealiseerd middels een nieuwe schuifpui. Ook deze is volledig voorzien van 
glas tot op de grond voor de lichtinval en deze heeft er tevens voor gezorgd dat veld 2, de speelhoek 

en het beachveld veel meer betrokken worden bij de kantine. Een mooie ontwikkeling. 
  
Het vervangen van de kozijnen en deuren bleek voor diverse leden een aanleiding om ook de 

buitenmuren en dakrand aan te willen pakken. Met vereende krachten is er afgelopen zomer door vele 
vrijwilligers hard gewerkt aan het reinigen, coaten en schilderen. Met een mooie grijze kleur als fraai 
resultaat. Hartelijk dank aan de vele vrijwilligers die hieraan bij hebben gedragen, we kunnen hier 

weer vele jaren mee vooruit! 
  
Door de intrek van de BSO in 2019 is er ook aandacht gekomen voor de akoestiek. Voor het dagelijkse 

gebruik als werkomgeving bleek de akoestiek niet te voldoen. Via de BSO kwam het voorstel om dit te 
verbeteren door het aanbrengen van akoestische panelen. Na uitgebreid overleg over de uitvoering 
zijn deze naadloos ingepast met een veel prettigere akoestiek als gevolg. 

  
Jammer is dat we in 2020 niet in de gelegenheid zijn geweest om alle vernieuwingen en aanpassingen 
uitgebreid te vieren en te gebruiken tijdens de vele jaarlijkse feesten. Die waren er dit jaar helaas 

niet. 
  

Nogmaals bedankt voor jullie inzet en op naar een nieuw jaar met hopelijk veel meer gebruik van ons 
Vinkennest! 
Groet, Eric 
 

11N. Schoolkorfbalcommissie 2020:  
 

Zie verslag wervingscommissie. 
 

11O. Klaverjas commissie 2020:  
 
Geen verslag ontvangen. 
 

11P. Samenwerking BSO 2020: 
 

Door een wijziging van de Gemeente De Ronde Venen in de verruiming van de mogelijkheden om 
sportaccommodaties te verhuren aan onder andere een kinderopvangorganisatie is door het bestuur 
in seizoen 2018-2019 ingezet op een huisvesting van een kinderopvang in het clubgebouw en 

omliggend sportterrein. Na een intensief voortraject is vanaf 18 februari 2019 is onze accommodatie 
ook een locatie voor de BSO Vinken, een samenwerking met kinderopvangorganisatie KMN Kind & Co. 
 

BSO Vinken is een sport BSO waar kinderen van 7 tot 12 jaar worden opgevangen. Kinderen kunnen 
er heerlijk binnen spelen, maar zij zullen voornamelijk buiten spelen en sporten. BSO Vinken is 
aanwezig gedurende 40 weken (in de basis zonder schoolvakanties) op de maandag-, dinsdag- en 

donderdagmiddag vanaf 14.00 tot 18.30 uur. Kind&Co heeft diverse aanpassingen in overleg met KV 
de Vinken in het clubgebouw doorgevoerd. Aanpassingen in de toekomst zullen in overleg worden 

gerealiseerd. 
 
De overeenkomst tussen kinderopvangorganisatie Kind&Co en KV De Vinken betreffende de 

samenwerking ten behoeve van BSO Vinken is opvraagbaar bij het bestuur. In de overeenkomst is 
een huishoudelijk reglement toegevoegd, waarin de gebruiksregels zijn vastgelegd. De samenwerking 
wordt jaarlijks geëvalueerd. De overeengekomen huurperiode loopt van 16 februari 2019 tot en met 

15 februari 2022. 
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Na 15 februari 2022 is sprake van automatische verlenging (mede wederzijdse instemming) met een 

gelijke periode van3 jaar. Na deze periode zal de overeenkomst telkens met een jaar worden 
verlengd. De huurprijs is exclusief servicekosten (elektra, gas, water data e.d.). Van de huurprijs 
wordt jaarlijks 25% overgemaakt naar Gemeente de Ronde Venen. De afgesproken servicekosten 

dekken naar verwachting de gemaakte kosten voor het aanvullende gebruik van het clubgebouw 
door BSO Vinken. Indien nodig kunnen er aanvullende servicekosten in rekening gebracht worden op 
basis van nacalculatie. 

 
Vanuit de uitgevoerde evaluatie in november 2020 zijn de volgende punten besproken: 

• Zowel KV De Vinken als KMN Kind&Co is tevreden over de samenwerking, dit uit zich in 
veelvuldige communicatie tussen de leidsters van BSO Vinken/ clustermanager regio Utrecht 
Noord en betrokken bestuursleden. 

• Corona heeft weerslag op kinderopvang, minder opvang door ouders thuis werken. 
Wachtlijsten lopen terug. Binding wordt belangrijker. In de regiocluster BSO Vinken is dit 

redelijk stabiel. 

• De additionele huursom van € 1.000,- voor jaargang 2 uit de huurovereenkomst is niet van 
toepassing. In jaargang 3 wordt huurprijs conform de overeengekomen huurovereenkomst 
geïnd. 

• Basisscholen hebben door de corona-pandemie aangepaste eindtijden, Kind&Co anticipeert op 
veranderende tijden, gaat eerder starten, De Vinken heeft geen bezwaar en zegt eerdere 
openingstijden toe. 

• In goed overleg tussen KV De Vinken en Kind&Co zijn akoestische panelen aangebracht 
tussen de balken van het plafond, de leidsters alsmede de gebruikers van de accommodatie 

zullen hier het profijt van merken bij heropenstelling van het clubgebouw.  

• De zandbak dient jaarlijks te worden ververst, Kind&Co neemt dit op zich (eis vanuit de GGD). 
• In algemene zin zijn er op maandag circa 10 kinderen, dinsdag circa 24 kinderen en 

donderdag circa 15 kinderen (door corona is voornamelijk sprake van noodopvang geweest en 
is er een beduidend minder aantal kinderen aanwezig geweest). 

 
Met vriendelijke groeten, 

Kelvin Hoogeboom 
 

11Q. Verslag wervingscommissie 
 
Eind augustus is de wervingscommissie van start gegaan met het organiseren van activiteiten gericht 

op werving van nieuwe jeugdleden, maar zeker ook gericht op het behoud van onze huidige leden. 
Een groot gemis dit seizoen is het traditionele schoolkorfbaltoernooi voor groep 4 t/m 8, dat vanwege 
corona niet georganiseerd kon worden. Ter compensatie hebben we de maanden september en 

oktober gebuikt voor alternatieve activiteiten. 
 

Trainingsdag jeugd 

De laatste dag van de zomervakantie zijn we gestart met een open trainingsdag voor de F- t/m C- 
jeugd, waarbij ook vriendjes en vriendinnetjes welkom waren. Onder leiding van Johan heeft de jeugd 
in 2 groepen een fantastische start van het seizoen gehad. In totaal zijn er 9 kinderen mee komen 

trainen, uit deze groep is ook 1 nieuw pupillenlid gekomen. 
 

Schoolkorfbal groep 1, 2 en 3  

Voor kinderen uit groep 1, 2 en 3 is op een zaterdagochtend wel een speciale open training 
georganiseerd, waarvoor kinderen van alle scholen in Vinkeveen en Wilnis zijn uitgenodigd. Maar liefst 
30 kinderen deden mee aan deze gezellige dag. Na afloop kregen de kinderen een tas van de 

wervingscommissie, met o.a. een flyer van De Vinken om mee te komen. Een succesvolle activiteit, 
n.a.v. deze ochtend hebben zijn er 3 nieuwe kangoeroes lid geworden. 

 
Vriendjes en vriendinnetjestraining  
Op woensdag 30 september is “vriendjes & vriendinnetjes training” georganiseerd voor de F-, E- en D-

jeugd. Vooraf kregen alle kinderen een uitnodigingskaartje mee om aan een vriendje of vriendinnetje 
te geven. Dat leverde een grote opkomst op. Aan het einde van de avond kregen alle vriendjes en 
vriendinnetjes een waardebon mee naar huis, om vier keer gratis mee te trainen. 

 
Korfbal clinics op de basisscholen en bij BSO Vinken 
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Om schoolgaande kinderen toch in contact te laten komen met korfbal, gaf een klein groepje 

enthousiaste Vinkentrainers dit najaar korfbal clinics op alle basisscholen in Vinkeveen en Wilnis. Met 
hulp van Dorien Verbruggen hebben ook de kinderen van BSO Vinken een korfbal clinic gehad. Alle 
kinderen die meededen aan een clinic kregen ook de waardebon mee om vier keer gratis mee te 

trainen.  
 

Nieuwe jeugdleden tot het moment van schrijven: 

Kangoeroes: Keet, Leonardo, Liz, Niek, Lucas, Melody. 
Pupillen: Tim, Teun, Amelie, Kai, Ruben, Arthur, Caelius, Julia 

 

Peuterspeelochtend  
Vorig seizoen deden we een eerste voorzichtige poging om een activiteit voor peuters op te zetten, 
een uurtje spelplezier voor kinderen samen met een ouder. Dat was zeer succesvol, bovendien blijkt 

er onder ouders van kinderen in deze leeftijd een grote behoefte te zijn aan sport- en spelactiviteiten. 
Om dit gat in te vullen organiseerden we eind september de tweede peuterochtend, nu op ons eigen 

Vinkenveld. Ook nu was er weer veel animo, 25 peuters deden mee. Helaas hebben we hier na het 
ingaan van de 2e lockdown geen vervolg aan kunnen in de zaal. Doelstelling is nog steeds om van de 
peuterspeelochtend een vaste, terugkerende activiteit maken.  

 
Behoud: selectietraining en lasergamen 
Het zaalseizoen was kort, toch hebben we in deze periode aan het behoud van onze leden gewerkt. 

De selectie heeft zich ingezet om een zaterdag speciale trainingen te geven aan de F t/m A-jeugd. 
Goed voor de binding tussen de jeugd en de selectie, de reacties waren heel positief.  
Op de laatste zaterdag voor de lockdown hebben we in de Boei een lasergame dag georganiseerd 

voor de F t/m A jeugd. In verschillende groepen mocht alle team ruim een uur met elkaar lasergamen 
in een donkere zaal vol met schuilobjecten. Voor de Kangoeroes was er een speciale lichtjestraining. 

 

Op de planning 
Met het abrupte einde aan het zaalseizoen wachten we nu af wat onze mogelijkheden op het veld nog 
zijn. Zodra de maatregelen het toelaten pakken we de peutertrainingen op en kijken we ook naar de 

mogelijkheden om een klein scholentoernooi te organiseren voor groep 7 en 8 op het beach veld.  
 
Namens de wervingscommissie 

 

11R. Verslag jubileumcommissie 
 
De Vinken bestaat 60 jaar! En dat moet gevierd worden! 
Eind 2019 is de jubileumcommissie vol goede moed gestart om het Vinken jubileumjaar goed neer te 

zetten. En dat had uiteraard volledig gelukt als we niet te maken hadden gekregen met een virus dat 
ons al meer dan een jaar in de greep houdt. 
 

De eerste voorbereidingen 
De eerste vergaderingen die we hebben gehad waren ‘gewoon’ in de kantine en toen zijn alle grove 

lijnen uitgezet. Fijn toch eigenlijke hè... samen vergaderen in de kantine. Dan komen toch de beste 
ideeën naar voren. Het zijn de gewone dingen die we nu moeten missen. Gelukkig hadden we de 
kaders al uitgezet en konden we er tijdens de online meetings prima over door praten en de taken 

verdelen. Steeds met het virus in het achterhoofd, maar nog geen idee dat we daar ook in ons 
jubileumjaar nog zo veel mee te maken zouden hebben. 
 

Twee feestjaren! 
Bij de start van het nieuwe seizoen, net na het moment van het flyeren en dus de eerste officiële 
aankondigingen, begonnen de eerste echte twijfels. We waren net gaan communiceren met de eerste 

events en niet lang daarna hebben we moeten besluiten om de organisatie van Oud en Nieuw te 
moeten stoppen en over te hevelen naar 31 december 2021. Niet wetende dat dat ook zou gaan 
gelden voor de culinaire verrassingstocht en het spectaculaire grote clubkamp. En inmiddels is het 

zover dat we besloten hebben om het gehele programma van 2021 te verplaatsen naar 2022. 
Uiteraard heel erg jammer, maar of we nou de 60ste of de 61ste verjaardag vieren... ach wat maakt 
het uit. We hebben dan net zo veel lol en tegen die tijd waarderen we de ‘live’ events nog veel meer 

en hebben we er zo lang naar uitgekeken, dat het vast niet meer stuk kan. 
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De verjaardag van De Vinken 

Was dat het dan? Laten we het er bij zitten? Nee natuurlijk niet! We verzinnen gewoon wat anders 
met de mogelijkheden die er wel zijn. En zo zijn we aan de slag gegaan met een online event. En op 
welke dag dan de echte verjaardag van De Vinken, op 14 januari, kun je dat nou beter vieren? Zo 

gezegd, zo gedaan. We kunnen stiekem verklappen dat het best een enorme organisatie was, maar 
het de avonden vergaderen en voorbereiden meer dan waard was. We kijken terug op een geweldige 
avond vol lol, gekkigheid, leuke filmpjes en terugblikken, officiële momenten, goede techniek, leuke 

gesponsorde prijzen, veel aanwezigen, gezellige bingo, geinige quizvragen en de nog veel grappigere 
foto’s die werden ingestuurd. Een avond waarop de saamhorigheid echt voelbaar was en we weer 
even dicht bij elkaar waren. Wat een top avond, al zeggen we het zelf. Dat durven we inmiddels wel, 

want de reacties waren gelukkig lovend.  
 
Feestpakketten 

Wat het event mede een enorm succes heeft gemaakt is de investering in de communicatie die we 
vooraf hebben gedaan. Vele aankondigingen zijn er vooraf gedaan en er is een leuke after-movie 

geplaatst. Ook de feestpakketten die zorgvuldig zijn samengesteld, ingepakt en bezorgd, hebben er 
voor gezorgd dat niemand meer om dit event heen kon. Wat een leuke actie en een goede 
samenwerking binnen de jubileumcommissie! 

 
Merchandise 
Naast het organiseren van de events, hebben we als jubileumcommissie ook nagedacht over een 

blijvende herinnering in de vorm van kleding en gadgets. Uiteraard met het idee dat we iedereen snel 
in De Vinken hoodie, met de paraplu, de rugzak en de dopper langs de lijnen zouden zien staan. We 
hopen er op dat dat nog steeds snel kan. De items zijn in ieder geval met zeer veel succes bedacht en 

uitgewerkt. We hebben een mooi en vrolijk jubileumlogo en passende merchandise. Op dit moment is 
de bestelling gedaan, krijgen we de spullen binnen en worden deze binnenkort uitgereikt. We zijn er 
erg blij mee! 

 
Retro pub/clubquiz 
Om het digitale jaar nog even voort te zetten, hebben we besloten om nog een online event te 

organiseren. De vorige keer lag de focus op alle leden, van jong tot oud. Nu kijken we meer naar de 
groep volwassenen, aangezien de kinderen en de jong-volwassenen al weer lekker op het veld mogen 
huppelen. We organiseren op 29 mei een retro pub/clubquiz night, waarbij we de combinatie zoeken 

tussen een traditionele pubquiz en leuke vragen over 60 jaar De Vinken. Oftewel een avond vol met 
gezelligheid en hopelijk weer een groot aantal deelnemers. Een avond om al lekker naar uit te kijken. 

Wij hebben er zin in! 
 
Groeten de jubileumcommissie  

 
Emese, Eric, Finn, Ingrid, Jerom, Johan, Levi, Mariska, Monique, Romy 
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15A. Algemeen beleid KV De Vinken seizoen 2021/2022: 
Grootste wijzigen ten opzichte van vorig seizoen zijn grijs gearceerd. 

 
A.  Algemeen - inleiding 
Het bestuur presenteert voor de jaarvergadering de plannen voor het nieuwe seizoen, voortbouwend 

op het beleid van voorgaande jaren. We willen een beleid dat haalbaar is, maar waarmee we ook weer 
kunnen groeien. Niet alleen in ledental, maar ook in kwaliteit. En dat zonder onze gezellige clubsfeer uit 
het oog te verliezen. Kortom, we willen werken aan een gezonde vereniging met een sterke basis voor 

de toekomst. 
 

Doelstelling:  
Voorrang heeft alles wat met korfbalzaken te maken heeft (de technische zaken). We willen een gezonde 
vereniging blijven in alle opzichten; werving van nieuwe leden, maar zeker ook behoud van onze huidige 

leden. Om financieel gezond te blijven, proberen we onze huidige sponsoren te behouden en gaan we 
verder met het aantrekken van nieuwe sponsoren. Ook komend seizoen moeten we weer bewust met 
onze financiën omgaan. Dit betekent dat wij ook bij het renoveren van het clubgebouw geen financiële 

risico’s nemen. Maar vooral willen we dat iedereen zich betrokken voelt bij De Vinken, zowel onze leden, 
als sponsoren, als de Vinkeveense gemeenschap, de adverteerders en supporters, etc. Daarnaast wordt 
er een plek geboden aan een sociaal vangnet tegen vereenzaming van senioren/ouderen 

(klaverjasavonden/jeu-de-boules/darten) of te voorzien in een onderkomen (beschikbaar stellen van 
clubgebouw ter gebruik van andere (sport)verenigingen of organisaties). 
 

Hoe willen we dit bereiken? 
Om te kunnen groeien in ledental is naast het werven van leden het behoudt van leden van het 
allergrootste belang. Hiervoor zullen wij onze leden zoveel mogelijk kwaliteit moeten bieden. Vandaar 

dat wij het kader van onze vereniging goed willen begeleiden en opleiden. Het opleiden beperkt zich 
niet tot trainers maar ook scheidsrechters en scheidsrechterbegeleiders c.q.- beoordelaars zullen 

opgeleid moeten worden. Dit om te voldoen aan de kwaliteitseisen die het KNKV stelt.  Het bestuur 
streeft ernaar om zoveel mogelijk leden bereid te vinden om vrijwilligerswerk te gaan doen voor de 
vereniging.  Daarnaast zullen wij gebruik blijven maken van de speciale kwaliteiten die onze leden 

bezitten. Deze kwaliteiten kunnen op diverse gebieden liggen. Te denken valt aan organisatietalent, 
creatievelingen, schrijvers, maar ook handige jongens/meisjes en financiële of commerciële talenten. 
 

Focuspunten 
Door inzet van een grote groep vrijwilligers, die zich met hun speciale kwaliteiten inzetten voor de 
vereniging door middel van commissies, wordt gewerkt aan de doelstelling van de vereniging. Voor de 

(belangrijkste) commissies is een beleid geschreven, waarmee we onze doelstellingen kunnen halen. 
Daarnaast heeft het bestuur aanvullende ‘focuspunten’ opgesteld om de vereniging te sturen op de 
doelstelling De ‘focuspunten’ zijn voor een langere periode vastgesteld, zodat deze punten gebruikt 

kunnen worden als een langere termijnvisie: 
o Korfbalbeleving bij de jeugd 
o Werving 

o Vrijwilligersbeleid 
Daarnaast worden toezeggingen vanuit Jaarlijkse Algemene Ledenvergaderingen (JAV) opgepakt en 

geëvalueerd.  
 
Door de toenemende vraag naar kwaliteit zijn er steeds meer vrijwilligers nodig om alle taken op te 

pakken, het is voor de vereniging een uitdaging om de beschikbare vrijwilligers te vinden en de juiste 
te benaderen. 
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B. Sponsorcommissie 

 
Doelstelling: 
Nieuwe sponsors aantrekken en de huidige sponsoren behouden. 

 
Speerpunten komend seizoen: 
a) uitbreiding van het aantal adverteerders, bord- en shirtsponsors 

b) intensiveren contact sponsors 
c) ontwikkeling ClubTV (sponsoring via televisie in clubgebouw) 
 

Hoe: 
a) Komend seizoen zullen diverse potentiële sponsors benaderd worden met het verzoek tot 
plaatsing van een bord langs ons kunstgrasveld, om shirtsponsor te worden of om op andere wijze onze 

vereniging te steunen. Leden (werk- en vriendenkring) kunnen daarbij een belangrijke rol spelen. 
b) Het is een must dat we goed contact houden met de huidige sponsors en dat de sponsors een goed 

gevoel hebben over/bij De Vinken. Daarnaast moeten ze het gevoel geven dat ze door De Vinken 
gewaardeerd worden.  Dit doen we in eerste instantie door de sponsors één keer per jaar (feestdagen 
in december) met een kleine attentie te verrassen. Daarnaast moeten we onze sponsors waar mogelijk 

in het krantje/ magazine, op de website en in de plaatselijke pers naar voren brengen. Maar ook moeten 
we De Vinken als een actieve en positieve vereniging naar buiten blijven brengen. Zie ook onder D. 
Communicatie. 

c) Door recente ontwikkelingen op het gebied van presenteren van sponsors op de televisie in het 
clubgebouw door gebruik te maken van ClubTV. ClubTV wordt aangeboden als aanvulling op het 
gekozen pakket voor de nieuwe vormgeving van de website door Sportlink. Bestaande en potentiele 

sponsors worden benaderd of er behoefte is aan deze zichtbaarheid aan onze leden en bezoekers in het 
clubgebouw 
 

 
C.  Jeugdzaken 
 

Doelstelling: behouden van de huidige jeugdleden, werven van nieuwe leden, ouders betrekken bij 
de vereniging, publiciteit (over de jeugd) in de lokale kranten verzorgen, communicatie met de andere 
commissies verzorgen en de jeugd zelf betrekken bij de vereniging. Daarnaast dient de 

naamsbekendheid van KV De Vinken in Vinkeveen en omstreken te worden verhoogd. 
 

Hoe willen we dit bereiken? 
Om de doelstelling te bereiken wordt voornamelijk gewerkt in het door het bestuur opgestelde 
focuspunten: ‘korfbeleving bij de jeugd’ en ‘werving’. Een toelichting op de uitgevoerde activiteiten in 

zal worden gepresenteerd op Jaarlijkse Algemene Vergadering (JAV).   
 
Behouden van huidige leden en werven van nieuwe leden in algemene zin 

Naast het verzorgen van leuke en leerzame trainingen en enthousiaste begeleiding tijdens wedstrijden, 
waarvoor de Technische Commissie verantwoordelijk is, kunnen wij door het organiseren van diverse 
activiteiten de vereniging extra aantrekkelijk maken en zo onze huidige jeugdleden behouden en nieuwe 

leden werven. Jeugdleden behouden we door naast het korfballen de jeugd nevenactiviteiten aan te 
bieden. Voor iedere leeftijdscategorie wordt er ~4 maal per jaar een feestavond/-ochtend/-middag 
georganiseerd, met een thema dan wel een activiteit. Tevens organiseren we het minikamp voor de 

jongste jeugdleden en een kampweek gedurende de zomer voor aspiranten en junioren. 
 
Voor zowel het behouden van huidige leden als het werven van nieuwe leden organiseren we verder 

nog het schoolkorfbaltoernooi. Daarnaast worden er bij de kangoeroes ~3 keer per jaar open 
thematrainingen georganiseerd om jonge leden te werven. Deze trainingen worden door middel van 

flyers en poster gepromoot op de basisscholen. 
 
Betrekken van ouders van huidige leden 

Ook de ouders willen we meer betrekken bij de vereniging. Dit doen we door aan het begin van het 
seizoen een ouderavond te organiseren, waarbij we de ouders wegwijs maken binnen de vereniging. Er 
wordt verteld wat we van hen verwachten en natuurlijk ook wat ze ook van ons kunnen verwachten. Er 

is extra aandacht voor ouders die voor het eerst kennismaken met de vereniging. Zij ontvangen een 
informatiepakket met het informatieboekje en een uitgebreide brief waarin alles beschreven staat wat 
ouders dienen te weten als hun kind gaat korfballen.  
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Team van de week 
Ook in het nieuwe seizoen is het belangrijk dat de jeugd zich betrokken voelt bij de vereniging.  Een 

goed middel hierbij is het team van de week. Hiermee wordt de jeugd betrokken bij het eerste team 
van De Vinken.  Ook de ouders van onze jeugdleden zijn aanwezig om deze wedstrijd te bekijken, 
waardoor zij ook direct de sfeer van de vereniging proeven. 

 
BSO Vinken 
Sinds februari 2019 komt een grote groep kinderen van de leeftijd 7 tot 12 jaar bijeen in een 

buitenschoolse opvang. Van deze groep kinderen is bekend dat sommige lid zijn van een 
sportvereniging. Echter wordt door de aanwezigheid van de kinderen, welke nog niet lid zijn van een 
sportvereniging of neigen naar andere sportkeuze, het eerste contactmoment met de korfbalvereniging 

verkleind. Voor de kinderen van BSO Vinken geldt dat het toegestaan is om aansluitend mee te kunnen 
trainen bij de jeugdteams (in overleg met ouders). Daarnaast is het mogelijk om door leden van de 

korfbalverengiging sportclinics aan te bieden tijdens opvanguren van BSO Vinken.  
 
D.  Communicatie 

Een aantal zaken vallen onder het kopje communicatie, ook wel als PR (Public Relations) aangeduid.  
In willekeurige volgorde gaat het hierbij om: 
- de website 

- de redactie/het krantje/magazine 
- externe publiciteit (plaatselijke/regionale pers, sociale netwerken) 
- interne communicatie 

 
Communicatie heeft onder andere te maken met ‘hoe verkopen we onszelf’. Aan sponsoren, aan de 
media, aan nieuwe leden, aan dorpsgenoten, maar ook aan onze eigen leden. Eigenlijk is communicatie 

niet alleen een taak van de commissies, maar van ons allemaal. We willen de communicatie aan de 
eisen van deze tijd proberen aan te passen. Samenwerking met de overige commissies is daarbij 
essentieel en ondersteuning van alle leden onontbeerlijk! 

 
Website 
Doelstelling: 
De leden op de hoogte brengen van de noodzakelijke (wedstrijden, vertrektijden, trainingstijden, etc.) 
maar ook van de minder noodzakelijke korfbalzaken (verslagen, standen, interviews, etc.) 

De website up-to-date houden, daar waar nodig uitbreiden en zo mogelijk nog aantrekkelijker maken 
voor de leden en andere belangstellenden.  
 

Werkwijze: 
De website zal up-to-date gehouden worden. Zij zijn en blijven echter ook afhankelijk van de berichten, 
verslagen en foto’s die ze van de leden aangeleverd krijgen. 

 
Via de website verstrekken we alle belangrijke informatie. Daarnaast geldt de website als basis van onze 
digitale informatie. Regelmatig willen we deze informatie aan de leden aanbieden. Hierbij is evenwel 

een grote zelfstandigheid van de oudere leden en ouders van jeugdleden belangrijk. Je moet de 
informatie ook zelf tot je willen nemen. 
 

De redactie/het krantje/magazine 
Doelstelling:  
De leden met enige regelmaat (minimaal twee maal per jaar), via een gedrukt magazine ‘Op het 

Vinkentouw’ op de hoogte brengen van niet direct wedstrijd gerelateerde korfbalzaken en 
verenigingsnieuws (nevenactiviteiten, nostalgie, verslagen, interviews, etc.) 

 
Werkwijze: 
Op aangeven van de eindredacteur krijgt een deel van ons vrijwilligerskader het verzoek om kopij aan 

te leveren voor het gedrukte krantje. Deze kopij wordt verzameld en aangevuld met passende foto’s. 
Daarna zal de vormgeving (via Jaco Kroon) zijn beslag krijgen en aangevuld met de door de 
sponsorcommissie aangeleverde advertenties van onze sponsoren ontstaat een voor alle betrokkenen 

aantrekkelijk verenigingsmagazine. 
 
Externe publiciteit 
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Doelstelling: aandacht voor De Vinken in de plaatselijke/regionale pers en via sociale netwerken. 

 
Werkwijze 
Van thuiswedstrijden van het eerste sturen we zoveel mogelijk een verslag naar de plaatselijke/regionale 

pers. Daarnaast doen we verslag van speciale nevenactiviteiten (bij voorkeur te verzorgen door de 
commissies zelf) alsmede een aantal verslagen per jaar van de overige gesponsorde teams. Deze 
verslagen plaatsen we tevens op de website.  

Nieuws en activiteiten worden ook gedeeld via sociale media. Bij heel speciale gebeurtenissen nodigen 
we de regionale pers ook uit zelf aanwezig te zijn.  
 

Interne communicatie 
Met enige regelmaat (minimaal eens per maand) verstuurt het bestuur een digitale nieuwsbrief naar 
alle leden en andere betrokkenen.  

Dankzij het gemak van de moderne communicatiekanalen vergeten we soms dat deze niet voor 
iedereen bereikbaar zijn en niet door iedereen gebruikt worden. Interne communicatie van 

verenigingsactiviteiten dient daarom zo breed mogelijk plaats te vinden. In iedere geval via de 
website, nieuwsbrief, team app en ons magazine. 
 

In aanvulling wordt gebruik gemaakt van Facebook, Twitter, Instagram, directe mail etc.  
We hechten eraan dat de leden voor wat betreft berichtgeving voorzichtig zijn en hun best doen om 
schade aan de goede naam van de vereniging te voorkomen. Het gaat dan niet alleen over informatie 

van en over De Vinken zelf, maar ook over de wijze waarop de leden zich uitlaten over de vereniging 
of bepaalde situaties. Om dit te ondersteunen zijn er richtlijnen voor social media opgesteld welke te 
vinden zijn op de website van de vereniging. 

 
E. Beachkorfbal 
Sinds 2016 beschikt De Vinken samen met de Vinkeveense volleybalvereniging Atalante over een 

beachveld op het sportpark. Dit veld is eigendom van de verenigingen en wordt ook door hen 
onderhouden. 
 

Doelstelling 
Zo veel mogelijk leden en niet-leden in aanraking laten komen met, en het ondersteunen bij het 
beoefenen van, beachkorfbal en op deze manier hun binding met de vereniging en de sport te 

vergroten. 
 
Hoe willen we dit bereiken? 
Om de doelstelling te bereiken wordt voornamelijk gewerkt in het door het bestuur opgestelde 
focuspunt: ‘beachveld’. Een toelichting op de uitgevoerde activiteiten in zal worden gepresenteerd op 

Jaarlijkse Algemene Vergadering (JAV).  De activiteiten zullen worden gecoördineerd door een 
beachcommissie met leden van De Vinken en Atalante. Door de beachcommissie zijn in ieder geval de 
volgende activiteiten benoemd:  

 
• Het beachveld toegankelijk maken tijdens de veldperiode van een korfbalseizoen, zodat 

trainers gebruik kunnen maken van het beachveld (uitoefenen beachkorfbal en andere 
donorsporten)  

• Minimaal tweemaal per jaar vanuit de vereniging een toernooi op het beachveld organiseren. 

• Het beachveld (tegen een onkostenvergoeding) ter beschikking stellen aan andere 
verenigingen, scholen, bedrijven en particulieren. 
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15B. Technisch beleid KV De Vinken seizoen 2021/2022:   
Er zijn enkele wijzigingen doorgevoerd ten opzichte van het huidige beleid, zie grijs gearceerd 
of rode teksten. 
 

1 Algemeen 

1.1 Inleiding 

Bij De Vinken vinden wij het belangrijk dat al onze spelende leden genieten van het in competitieverband 

spelen van het korfbalspel. Om dat te bereiken zijn er regels opgesteld.  Deze regels vormen de kaders 
voor afspraken tussen de technische commissie, bestuur, selectiecommissie, wedstrijdsecretarissen, 

scheidsrechter, materiaalbeheerders en de trainers. 

1.2 Werkwijze 

De technische commissie is als gedelegeerde taak vanuit het bestuur belast met het uitvoeren van het 

technische beleid voor zowel de korte als lange termijn. De uitvoering van het beleid wordt door de 
Jaarlijkse Algemene Vergadering beoordeeld. Op basis van gewijzigde inzichten, ervaringen of door 
gewijzigde regelgeving van het KNKV kan de technische commissie jaarlijks beleidswijzigingen 

voorstellen. De Jaarlijkse Algemene Vergadering beslist over het wel of niet aanpassen van technisch 
beleid. De technische commissie komt maandelijks bij elkaar waarbij belangrijke delen van de 
vergaderingen (verspreid over het seizoen) voornamelijk gewijd zullen zijn aan het evalueren van 

bestaand beleid en het formuleren van strategisch en toegespitst technisch beleid. Facultatief kunnen 
derden uitgenodigd worden om een bepaald onderwerp nader uit te diepen. 

1.3 Samenstelling 

De technische commissie bestaat bij voorkeur uit: 
Bestuurslid technische zaken     Emese 
Vertegenwoordiger wedstrijdzaken    Jelle 

Vertegenwoordiger trainingscoördinaat   Levi 
Vertegenwoordiger scheidsrechterszaken   Pascal & Tom 

Vertegenwoordiger selectiecommissie    Dorien & Jelle 
Vertegenwoordiger jeugd (problemen in teams met spelers)  Dorien 
Coördinator beheer (spel-) materiaal    Peter 

Voorzitter / Secretaris     Levi 
Overige lid       VACATURE  
 

2 Visie, strategie en doelstellingen 

2.1 Visie & doelstellingen 

De Vinken heeft als vereniging korfbalprestaties als hoofddoel en maakt recreatief sporten ook mogelijk. 

Elk lid is dus welkom en krijgt de kans om zich sportief te ontwikkelen.   De doelstelling van De Vinken 
is om de selectieteams in een zo hoog mogelijke wedstrijdklasse in te delen. De niet-selectieteams 
worden door de KNKV ingedeeld in een passende poule in de breedteklasse. 

2.2 Strategie 

Er wordt onderscheid gemaakt tussen selectieteams en recreatieve teams. Bij recreatieve teams staan 
spelplezier en sociale aspecten voorop. Selectieteams zullen de beste voorwaarden krijgen om 

korfbalspelers op te leiden, maar aan de spelers en trainers worden ook hogere eisen gesteld. De nadruk 
bij de jeugdselectieteams ligt op het opleiden van het individuele talent, met als einddoel het bereiken 

en versterken van ons eerste team. 

3 Selectiezaken 

3.1 De selectiecommissie 
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De selectiecommissie meldt aan de technische commissie het aantal spelende leden. De technische 

commissie bepaalt hoeveel teams daarvan gemaakt worden. Tevens kan de TC een uitspraak doen hoe 
de verdeling van het aantal dames en heren in de teams gewenst is. Een selectiecommissielid doet niet 
mee in het selectieoverleg als het gaat om partner, directe familie of eigen kinderen. Bij het wijzigen 

van het aantal teams in één leeftijdsklasse, informeert de SC de TC, en bepalen de TC en de SC in 
overleg, welk team wordt teruggetrokken of welk verzoek er aan het KNKV wordt gedaan naar aanleiding 
van het opgeven van een extra team. Dit besluit wordt zo nodig ook besproken in het bestuur en de 

leden worden via het clubblad, website en dergelijke geïnformeerd.  

Een team bestaat in principe uit maximaal 6 dames en 6 heren. Een uitzondering kan gemaakt worden 
doordat spelers niet wekelijks inzetbaar zijn of door een overschot van een bepaalde sekse. Spelers die 

alleen meedoen aan of veld- of zaalcompetitie komen ook in aanmerking voor alle teams. De 
selectiecommissie selecteert bij de teamsamenstelling voor de selectieteams sterkte, met in acht neming 
van de geldende trainingsregels. Bij gelijke sterkte komen andere aspecten aan de orde, zoals (in 

willekeurige volgorde): trainingsopkomst, leeftijd, sociale wenselijkheid etc. Als dat zich voordoet zal het 
een en ander met de belanghebbenden worden gecommuniceerd. Bij de jeugd word bij zowel de 

selectieteams als niet selectieteams geselecteerd op sterkte als op andere aspecten (vb. potentie 
jeugdspelers, sociale aspecten en eventuele trainingsarbeid).  

 Indien er sprake is van een nieuwe selectieronde van een selectieteam, is het mogelijk dat een speler 

van een selectieteam, naar een niet-selectieteam gaat. Voor aanvang van het seizoen en bekendmaking 
van de selectie hebben de hoofdtrainer en de SC -overleg over de invulling van de selectieteams. Aan 
de hand van dit overleg wordt de selectie bepaald. In principe bepaalt de hoofdtrainer welke spelers en 

speelsters in het eerste team worden opgesteld; tenzij de volledige seniorenselectiecommissie het hier 
unaniem mee oneens is. Voor het samenstellen van trainingsgroepen afwijkend van de 
teamsamenstelling kan de TC aan de selectiecommissie verzoeken op andere criteria dan sterkte te 

selecteren. 

3.2 Talenten/vervroegd overgaan 

Spelers moeten de mogelijkheid hebben zich te ontplooien. Tevens dienen zij tegen zichzelf in 

bescherming genomen te worden. Iemand mag hooguit één leeftijdsgroep hoger (voor vast) worden 
ingedeeld. De invalbeurten waarbij een leeftijdsgroep wordt overgeslagen dienen uiterst terughoudend 
te worden gehanteerd. De uiteindelijke keuze is aan de speler. 

Het is te overwegen om bij een beperkt aantal spelers/speelsters van eenzelfde sterkte combiteams met 
leden van buurverenigingen samen te stellen. 

3.3 Nieuwe spelers tijdens seizoen 

Het tijdens een seizoen beschikbaar komen van nieuwe c.q. terugkerende spelers kan gevolgen hebben 
voor de teamsamenstelling. Daarbij geldt als hoofdrichtlijn dat iedereen die wil spelen ook moet kunnen 

spelen. 

De nieuw beschikbaar gekomen spelers dienen o.a. aan de SC aan te geven, wanneer men (weer) denkt 
te gaan trainen c.q. spelen. Zij kunnen dan voorlopig trainen in de trainingsgroep van het team waarvan 

de selectiecommissie denkt dat ze op dat moment mee kunnen komen. In overleg met trainers en SC 
kan hiervan worden afgeweken. Bij overgang van competitie (veld, zaal) dient men dan door de SC 
definitief te worden ingedeeld. In overleg (met TC en betrokken trainers) kan de SC daarbij kiezen om 

oefenwedstrijden als selectiewedstrijden in te zetten. 

3.4 Midweekteam 

Bij voldoende belangstelling wordt er de mogelijkheid geboden voor een midweekteam. De 

thuiswedstrijden worden zo mogelijk op de woensdag gespeelt. Het midweekteam komt uit in de 
breedtesport, waardoor deze spelers eventueel in kunnen vallen in de reguliere competitie.   

3.5 Wildcard 

Selecteren van selectieteams zal in principe plaatsvinden op het 2 keer trainen. In geval van een te 
beperkte groep geschikte spelers die bereid is om 2 keer per week te trainen, kan er in specifieke 
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gevallen gekozen worden om goede spelers, die in principe niet de verplichting wensen aan te gaan, toe 

te voegen aan de selectie: de zogenaamde “wildcard”. De wildcard wordt gegeven in overleg tussen de 
TC, SC en betreffende trainer 

3.6 Moment van bekendmaking 

Bij de jeugd wordt de teamindeling voor het nieuwe seizoen bekend gemaakt aan het einde van het 
(lopende) seizoen. Bij de A1 kan er ook selectie plaatsvinden, waardoor de bekendmaking pas aan het 
begin van de competitie bekend is.  

Bij de senioren (selectie) vindt de uiteindelijke bekendmaking uiterlijk plaats aan het begin van de 
competitie. Het moment van bekendmaking en de manier waarop dit gedaan wordt, wordt bepaald in 
het overleg met de SC en hoofdtrainer voor aanvang van de competitie.   

4 Trainingszaken 

4.1 Frequentie 

S1, S2 en A1 moeten de mogelijkheid hebben om twee keer per week te trainen, ook in de zaal 

(eventueel gebruik maken van VLC hal). De hoofdtrainer van S1 is één keer per week verantwoordelijk 
voor een gezamenlijke training van S1 en S2, waarbij hij geassisteerd wordt door de trainer(s) van S2. 

De tweede training wordt door de trainer aan het eigen team gegeven. In overleg tussen de TC, de 
hoofdtrainer en de trainer van S2 kan van deze trainingsverdeling worden afgeweken. 

Streven voor niet-selectieteams is de mogelijkheid om twee keer te trainen. S1 en S2 zijn verplicht twee 

keer per week te trainen (zie voor uitzondering paragraaf 3.5 Wildcard). Indien hiervan incidenteel wordt 
afgeweken, beslissen de trainers met de SC wat de consequenties daarvan zijn. 

4.2 Trainingstijden 

In principe zullen de trainingstijden liggen tussen: 

Kangoeroes   10.00 - 11.00 (zaterdag) 
Pupillen (DEF-jeugd)  17.00 - 20.00 (uitzondering F-jeugd tot 19.00) 

Aspiranten (BC-jeugd)  18.00 - 21.00 (uitzondering C-jeugd tot 20.00) 
Junioren (A-jeugd)  18.00 - 22.00 
Senioren   19.00 - 23.00 

Vinkenfit   20.00 - 22.00 

Het streven is om vaste trainingsdagen te hebben. Op het veld zijn deze in principe maandag en 
woensdag. In de zaal zijn deze maandag, woensdag en donderdag. 

Hier kan in onderling overleg van worden afgeweken. Dit ter voorkoming van overbelasting van de 
trainers, die dan meer dan twee avonden aan trainen/trainen geven kwijt zouden zijn en ter verbetering 
van alle sociale contacten binnen de vereniging. De Technische Commissie gaat ervan uit dat ieder traint 

op het tijdstip dat voor zijn/haar team een training is vastgesteld. 

4.3 Minimumleeftijden 

Kinderen mogen, vanaf hun vierde jaar deelnemen aan de kangoeroetrainingen. Kinderen kunnen vanaf 
hun zesde jaar ingedeeld worden in een competitieteam. 

4.4 Accommodatie en materiaal 

De Vinken streeft ernaar om zoveel mogelijk zaaluren in te kunnen plannen, zodat er door alle teams 
twee keer per week getraind kan worden. Indien nodig en mogelijk, wordt er een tweede zaal gehuurd. 

Elk team moet één korf en één goede bal per tweetal beschikbaar hebben. Materiaalbeheerders zijn 

verantwoordelijk voor het beheer en aankoop van materiaal. 

5 Wedstrijdzaken 
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5.1 Reserves en invallers 

In principe komen de reserves/invallers uit een lager team. Uitzondering hierop als de trainer/coach in 
overleg met de SC vinden dat de spelers uit het lagere team hier nog niet aan toe zijn.  Bij niet-
selectieteams vallen zo veel mogelijk niet-selectiespelers in en is het streven om te rouleren met 

invallers. Bij selectieteams vallen de beste spelers uit de andere selectieteams of uit het eerstvolgende 
niet-selectieteam in. 

Voor alle teams geldt dat men gevraagd mag worden om reserve te zitten bij een ander team ten koste 

van het spelen in het eigen team. Dit gebeurt in overleg met het wedstrijdsecretariaat, de betrokken 
trainers/coaches en de desbetreffende speler. De speler neemt hierin altijd het definitieve besluit. 

Invallen vanuit een hoger naar een lager team mag, mits voldaan wordt aan de reglementen van het 

KNKV, wanneer dat de enige manier is om een team compleet te laten spelen en nadrukkelijk niet om 
een team te versterken. 

Jaarlijks maakt de selectiecommissie afspraken met het wedstrijdsecretariaat over het met invallers 

compleet maken van teams en het vragen om als reserve bij een team aanwezig te zijn.  Voor het 
wisselen binnen een wedstrijd is de trainer/coach altijd de beslisbevoegde, waarbij er in principe vanaf 

de B-jeugd op sterkte gewisseld wordt. Het is belangrijk om reserve zitten te stimuleren; bij de jeugd 
willen we de invallers in principe altijd speeltijd geven. 

5.2 Schorsingen 

Bij een schorsing van een wedstrijd zal een speler van S1 bij S2 mee moeten trainen. Tijdens 
vaktrainingen kan het daardoor voorkomen dat de betreffende speler even niet aan dit onderdeel van 
de training kan deelnemen. 

5.3 Verzorging 

Onze vereniging heeft zo mogelijk een aparte verzorger. De verzorger is aanwezig bij wedstrijden van 
S1 en indien mogelijk op trainingsavonden. Ieder lid kan in overleg en volgens het hiertoe opgestelde 

contract (bij blessures) gebruik maken van de diensten van de verzorger. Leden dienen zelf zorgt te 
dragen voor de betaling van de (verband-)materialen/artikelen. De aanschaf is mogelijk via de verzorger. 

5.4 Sponsorshirts 

Het is voor de spelers, speelsters en coaches verplicht om voor, tijdens en na de wedstrijd de toegekende 
sponsorkleding (wedstrijdkleding, trainingspak/jack en inschietshirts) te dragen. Voor het gebruik van 
de sponsorkleding vragen we in bepaalde gevallen een borg aan de betrokken spelers en speelsters. 

6 Trainerscoördinatie 
 

6.1 Selectie van jeugdtrainers 

Het streven is om twee trainers per team in te delen. Op selectieteams (van aspiranten, junioren en 
senioren) staat minimaal één ervaren trainer en wanneer beschikbaar een talentvolle jonge trainer. Een 

trainer zit in principe maximaal drie jaar bij dezelfde spelers. 

6.2 Opleiden van trainers 

De Vinken streeft ernaar om met enige regelmaat een KNKV-trainerscursus aan te bieden. De vereniging 

leidt zelf ook actief trainers op, bijvoorbeeld door jonge trainers te koppelen aan ervaren trainers. 
Daarnaast zullen er enkele keren per jaar clinics gegeven worden door ervaren trainers, al dan niet 
gekoppeld aan trainersbijeenkomsten. Hierbij richten we ons op zowel didactische en pedagogische 

vaardigheden, als de technische en tactische kanten van het trainersvak. Minimaal één keer per jaar 
organiseren de trainersbegeleider en trainerscoördinator een bijeenkomst voor jonge, beginnende 
trainers.  Vanuit de TC wordt een trainersbegeleider aangesteld voor de (jonge) jeugdtrainers. Deze zal 

zich actief bezighouden met de vertaalslag van het beleid naar de trainingen en coaching. Het 
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takenpakket bestaat uit het begeleiden van trainers, het bewaken van de ontwikkeling van de spelers 

en het fungeren als aanspreekpunt namens de TC. 

6.3 Spelsysteem Blauwe Draad 

‘De Blauwe Draad’ beschrijft de basis voor het tactische spel van KV De Vinken en dient ter ondersteuning 

van de loopbaanontwikkeling die in het TOP (Trainers Opbouw Plan) beschreven staat. We willen spelers 
beter opleiden door te spelen in één spelpatroon. Hierdoor kan men makkelijker van team wisselen en 
hoeft niet jaarlijks een ander patroon aangeleerd te worden. 

Uiteraard moeten de selectieteams ook andere aanvals- en verdedigingstactieken kunnen toepassen. Bij 
de jeugd zal de nadruk moeten liggen op het beheersen van een goede basistechniek en -tactiek. 

6.4 TrainingsOpbouwPlan (TOP)  

De Vinken beschikt over een (digitaal) TrainingsOpbouwPlan (TOP). Daarin staat aangegeven welke 
kwaliteiten spelers op welke leeftijd moeten hebben. Tevens beschikt De Vinken over een aanvullende 
‘Blauwe Draad.’ Zie 6.3. 

7 Scheidsrechterszaken 

7.1 Belang 

Het doel van prestatief korfbal is om de selectieteams in een zo hoog mogelijke wedstrijdklasse van hun 
leeftijdscategorie in te delen. Door regels en afspraken vanuit het KNKV zijn wij als vereniging verplicht 
om een x aantal scheidsrechters en scheidsrechtersbeoordelaars te leveren per ingedeeld team in de 

(hoge) wedstrijdklassen. Het is dus van het grootste belang dat onze vereniging genoeg scheidsrechters 
c.q. beoordelaars heeft, die zowel binnen als buiten de vereniging wedstrijden kunnen fluiten c.q. 
beoordelen. 

7.2 Scheidsrechter coördinator 

De Vinken heeft een aangewezen scheidsrechterscoördinator. Deze persoon regelt het scheidsrechter 
programma van het veld- en zaalseizoen. De scheidsrechterscoördinator zorgt voor intensieve 

communicatie over en weer met de jeugdwedstrijdleiders, cursisten, scheidsrechtersbeoordelaars, 
algehele leiding en bondsscheidsrechters. Tevens zorgt de scheidsrechterscoördinator voor goede 
begeleiding en handhaving van de kwaliteit onder de eigen scheidsrechters. 

7.3 Begeleiden 

Het is belangrijk om (nieuwe/jonge) scheidsrechters vanuit onze eigen vereniging goed te begeleiden. 
Dit wordt gedaan door ervaren scheidsrechters die wedstrijden komen kijken van de nieuwe/jonge 

scheidsrechter. Door het geven van tips en tops in de rust en na de wedstrijd, waarbij zelfreflectie van 
de scheidsrechter ook belangrijk is, kan het niveau en zelfvertrouwen van de nieuwe/jonge 
scheidsrechter bevorderd worden.  Van alle spelende leden en coaches van onze vereniging wordt 

verwacht dat zij na afloop van de wedstrijd de scheidsrechter bedanken. Dit in het kader van ‘Sportiviteit 
en Respect’ een initiatief op basis van waardering, gastvrijheid en wederzijds respect richting de 

scheidsrechters binnen de korfbalsport. 

8 Opleidingsplan 

8.1 Algemeen 

De Vinken streeft ernaar om eventueel in samenwerking met buurtverenigingen cursussen aan te bieden 
en te promoten. Deze cursussen zijn wisselend gericht op: 

• Scheidsrechter 

• Scheidsrechterbeoordelaar 
• Korfbaltrainer 

Deze cursussen kunnen eventueel in eigen beheer gegeven worden indien een KNKV-opleiding niet 
mogelijk is. Ook de nazorg dient dan goed gepland en verzorgd te worden. Na afloop van de cursus 
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zullen de cursisten gestimuleerd worden om het geleerde in praktijk te brengen. Cursussen worden door 

de vereniging betaald. 

8.2 Opleiden 

Elk spelend lid (senioren, A- en B-jeugd) dient in het bezit te zijn van het Masterzdiploma. Iedereen 

heeft zelf de mogelijkheid om dit diploma te halen. Tevens bieden we avonden aan om het diploma in 
groepsverband te halen. 

Alle spelers uit de A-jeugd ingezet om (af en toe) wedstrijden te fluiten bij de jongste jeugd. Op die 

manier maken zij kennis met het scheidsrechtersvak en kunnen zij ontdekken of zij zich verder willen 
laten opleiden op dit gebied. 

Het moet ongeveer om de twee jaar mogelijk zijn om (jeugd)leden op te leiden tot scheidsrechter. 

Scheidsrechters met de juiste capaciteiten worden daarna ingedeeld als scheidsrechter voor de 
selectieteams. 

Na een aantal jaren fluiten van selectieteams binnen de vereniging, moet het mogelijk zijn om je verder 

op te laten leiden als scheidsrechter voor de wedstrijdsport bij de junioren en senioren.  

Hierdoor ontstaat de bevoegdheid om wedstrijden buiten onze vereniging te gaan fluiten.  Volgens het 

beleid van de Technische Commissie zijn alle senioren en junioren moreel verplicht om trainer, coach, 
scheidsrechter of scheidsrechtersbeoordelaar te zijn. 

  



34 

15. Takenstructuur Korfbalvereniging De Vinken 
 

Onderstaand schema geeft een overzicht van diverse functies en taakgebieden binnen onze club met 
de daarbij betrokken personen. Hiermee geven we inzicht in de namen van de mensen, die voor enig 

taakgebied aanspreekbaar zijn. Een overzicht dat nooit helemaal af is. Telkens veranderen mensen van 
taakgebied of worden bepaalde taken weer door andere gedaan. 
 

J.A.V........................................ ALLE LEDEN 

Kiest: bestuur, selectiecommissie en kascommissie.  
Vervolgens bepaalt het bestuur de rest van de taakverdeling. Deze is nu de volgende: 

 
BESTUUR  
Voorzitter (2022) ...................... Kelvin Hoogeboom 

Secretaris (2021) ...................... Ronald Mul 
Penningmeester (2023) ............ Mark de Haan 
Technische zaken (2022) .......... Emese Kroon  

Jeugdzaken (2023) ................... Annick Stokhof 
Interne zaken (2021) ................ Eric Kortz  

Externe zaken (2022)………… ...  Brenda van Dasler 

 

KASCOMMISSIE: 

Leden 2020 .............................. Rutger Woud en Reni Lommers 
Reserve  Gideon Leeflang 

 

SELECTIECOMMISSIE    
Senioren:  ................................ Ria Bos, Marcel StintNicolaas, Thera Bach, Peter Kooijman en Mark de 

Haan 

Jeugd:  .................................... Helene Kroon, Ingrid Hagenaars, Dorien Verbruggen en Jelle Mul 
 

Secretaris: 
Archief (gedelegeerd) ............... Jaap Meulstee 
Ledenadministratie (gedelegeerd) Pauline Koedijk 

 
Penningmeester: 
Contributies (gedelegeerd)  ....... Mark de Haan  
Adv samenstelling/opmaak........ Jaco Kroon 

Sponsorcontracten  .................. Mirjam Landwier/Mark de Haan 
Grote Club Actie (gedelegeerd) . VACATURE 

 
Technische zaken: 

Technische Commissie: 

• bestuurslid technische zaken   Emese Kroon 
• vertegenwoordiger wedstrijdzaken  Jelle Mul 

• vertegenwoordiger trainingscoördinaat  Levi Kroon en Johan Kroon 
• vertegenwoordiger scheidsrechterszaken Tom Vis en Pascal Hoogeboom 

• vertegenwoordiger selectiecommissie  Dorien Verbruggen, Jelle Mul, Peter  
     Kooijman 

• vertegenwoordiger jeugd   Dorien Verbruggen 

• coördinator beheer (spel-) materiaal  Peter Kooijman 
• voorzitter /secretaris      Levi Kroon 

• overig lid      (VACATURE)  
 
Kledinglijn ..........................   Mark de Haan (financieel) en [VACATURE] (organisatorisch)  
Korfbal-Fit  ..........................   Johan Kroon 

Materiaal …...........................  Peter Kooijman 
Oefenwedstrijden/toernooien.. VACATURE 

Scheidsrechterszaken ...........  Tom Vis en Pascal Hoogeboom 
- externe wedstrijden:  ...........  Peter Hagenaars 

- eigen wedstrijden ................. net voldoende   
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Shirtjes senioren .................... aanvoerders  

Trainingscoördinator ............... Levi Kroon & Johan Kroon 
 
Wedstrijdsecretariaat ................Ria Bos (sen.+jun), Pauline Koedijk (pup + asp) 

 
Trainers 
Selectie .................................... Johan Kroon 
Overige trainers  ...................... zie trainingsschema 

Jeugdtrainers .......................... zie trainingsschema 

 
Interne zaken: 
Feestcommissie ........................ Rutger Woud, Romy Bras en Jerom Stokhof. 

Kaarten (commissie) ................. Claudia Pauw, Peter Pauw en Henriëtte vd Linden 
Mini-maxi-mix .......................... Iris den Boer & Kelvin Hoogeboom  
Bar en kantine……………………… . Antoon van Breukelen, Rutger Woud en Jerom Stokhof  

Klusteam ................................. Gert Langelaar, Cor Verlaan, Peter Kamminga en Antoon van 
Breukelen 

Jubilieumcommissie……………….. Romy Bras, Mariska Meulstee, Finn Kroon, Jerom Stokhof, Levi 
Kroon, Johan Kroon, Monique Kroon, Emese Kroon, Ingrid 
Hagenaars, Eric Kortz 

 
Jeugdzaken: 
Jeugdcommissie ....................... Annick Stokhof, Monique Kroon en Ellen Stokhof  

Schooltoernooicomm ................ Annick Stokhof, Brenda van Dasler en Carolien Klompenberg 
Pupillen-/Kangoeroecomm. ....... Jelle Mul en commissieleden 

Aspirantencie ........................... Pascal Hoogeboom, Tom Vis en Robin Troost 
Schutterstoernooien ................. Emese Kroon & Jelle Mul (jeugd) 
 ............................................... Mariska Meulstee en Susanne Kroon (sen en jun) 

Kampen (commissie) ................ Jelle Mul & kampstaffers 
Mini-Kamp (commissie) ............. Jelle Mul en Emese Kroon 

 
Externe zaken: 

Pers/ Media .............................. Brenda van Dasler 
Wervingscommissie: ................. Annemarie, Susanne, Annick, Levi en Brenda 
Website Technisch .................... Jerom Stokhof (Eric Kortz) 

Website Redactie…………………… Brenda van Dasler 
Sponsorcommissie .................... Peter Lommers, Jos Voorbij, Gideon Leeflang, Bert van Diemen en 

Mirjam Landwier.  

(Ondersteuning van: Mark de Haan) 


