
Agenda  

Algemene Ledenvergadering Kalinko 

22 november 2021 om 21:00 

Via Microsoft Teams 

Aanwezigen: Frank Pronk, Richard Kolk, Frans Hamelink, Gerard van Dop, Rafke Jongen, 

Kees Roos, Dana The, Iris Verheul, Aletta Eikelboom, Thijs Mulder, Josine Rawee, Maarten Schuurman, Lisa van 

de Gevel 

1) Opening en welkom, geopend om 21:05 

Thijs heet iedereen welkom op de ALV. Daarnaast geeft hij uitleg over wat er op de agenda staat en 

hoe mensen vragen kunnen stellen: door het opsteken van een hand binnen teams of voor de camera. 

2) Verslag van vergadering 2020 

Niemand heeft iets aan te merken op het verslag van 2020. Dus bij deze is het verslag ingestemd. 

3) Bestuur aftreden en voordracht 

Dit heeft vorige ALV plaatsgevonden, is nogmaals kort laten zien. 

4) Financiën 

A. Goedkeuring cijfers 2019/2020 obv advies kascommisie 

Geen op of aanmerkingen, de kascommissie heeft de cijfers goedgekeurd. 

B. Voorlopig resultaat 2020/2021 

Besproken, geen op of aanmerkingen. 

C. Akkoord gevraagd op begroting 2021/2022 

Frank legt de begroting uit. De zaalhuur is dit jaar gestegen, dat komt omdat er een factuur 

van vorig seizoen meegenomen moet worden in dit boekjaar. Het grootste gedeelte van 

de posten is hetzelfde gebleven, er zijn geen grote bedragen veranderd. Maarten vraagt 

zich af wat er momenteel gereserveerd is voor het lustrum. Frank geeft aan dat er 

momenteel 4500 euro is gereserveerd voor het lustrum. Er is een mogelijkheid om meer 

uit het eigen vermogen te halen.  

D. Akkoord voor het contributie voorstel 

Frank legt het contributievoorstel van het bestuur uit. Om de contributie met 7,50 te 

verhogen en hiervoor krijgen alle leden dan een lustrumshirt. Kees geeft aan dat AJ sports 

een stuk reclame op het shirt heeft en dat dit vrij groot is. Iris gaat uitzoeken hoe dit precies 

zit en komt hierop terug. Het voorstel is aangenomen aangezien er 10 van de 14 mensen 

voor het voorstel zijn.  

E. Benoeming van de kascommissie 

5) TC: Terugblik 2020-2021 

Gerard ligt het onderdeel toe. Geeft aan dat het operationeel een raar jaar was, normaal gestart maar 

uiteindelijk zijn de competitie en trainingen gestopt. Uiteindelijk veel alternatieve trainingen 

aangeboden. Gerard geeft aan dat er een nieuwe indeling is gekomen binnen de TC, zodat de taken 

per persoon beter te overzien zijn. Hierbij is specifiek gelet op de prestatiesport en breedtesport en 

daarnaast ook het doorstromen van de jeugd. Gerard geeft daarnaast aan dat momenteel een groot 

deel van de TC is ingevuld. Ook wordt er dit jaar meer gefocust op het verbeteren en professionaliseren 

van de trainers.  



6) Wedstrijdzaken 

Aletta licht de wedstrijdzaken toe. Geeft aan dat alle afdeling mooi gevuld zijn momenteel. Aletta blikt 

daarnaast terug op het vorige seizoen, dat helaas na een paar speelronden de competitie stopgezet is. 

Daarnaast geeft ze aan dat er wordt uitgebouwd op het fluiten door ouders voor de jeugdteams, op 

dit moment zijn er bij 17 van de 23 jeugdteams ouders opgestaan deze taak op te pakken. 

7) M&C, Sponsering en IT 

Iris blikt terug op het afgelopen seizoen. Vooral de website en de nieuwsbrief zijn aangepast. Geeft 

daarnaast aan dat we momenteel geen sponsorcommissie hebben en dat we daardoor veel inkomsten 

mislopen. Ook geeft ze aan dat de nieuwsbrief meer wordt bekeken. Omtrent de vooruitblik gaat er 

gefocust worden op een verbeterslag omtrent de AVG en het zoeken naar leden voor de 

sponsorcommissie. Richard vraagt zich af wat we in het verleden ophaalde qua sponsoren. Iris geeft 

aan dat ze zo niet de cijfers bij handen heeft, maar dat er vroeger wel betere sponsor deals waren.  

8) Operationele zaken 

Thijs licht dit onderdeel toe aangezien Ard momenteel op vakantie is. Activiteiten zijn momenteel 

moeilijk te organiseren, vanwege corona. Daarnaast is er het nieuwe ballenplan, om te zorgen dat er 

altijd ballen in de zaal zijn. Daarnaast ligt hij het lustrum toe. Ook de kantine wordt kort toegelicht, hier 

is nog niemand voor gevonden. De gemeente benadert het commercieel waardoor het momenteel 

nog geen optie is.  

9) Vrijwilligerszaken 

Thijs geeft aan dat dit nu goed loopt en dat op de website te zien is wie er goed bezig zijn en welke 

teams niet goed bezig zijn. Nathan heeft dit opgebouwd, maar iemand moet dit nu over gaan nemen 

vanaf 1 januari. Thijs geeft daarnaast aan dat de hoop is dat er de aankomende periode voor de open 

vacatures mensen op gaan staan. Kees Roos geeft aan dat hij wel een mail wil sturen naar de ouders 

van zijn team om ze uit te dagen een nieuwe functie op zich te nemen. Vincent geeft aan wat doen we 

nu met nieuwe leden? Thijs geeft aan dat we het zoals Utrecht kunnen doen en alle leden kunnen 

vragen om een functie op zich te nemen.  

10) Rondvraag 

Rokus wordt erelid met 13 stemmen voor.  

De vergadering is gesloten om 21:54.  


