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Bericht van verhindering: geen.

1. Opening door Arie
Arie opent de vergadering en heet een ieder welkom, in het bijzonder de ereleden Oene
de Haan en Wiekie Mulder.
Mulder
2. Notulen
en vorige ledenvergadering (26 november 2014)
Er zijn geen op of aanmerkingen over de notulen van 27 november. De notulen worden
hierbij vastgesteld
astgesteld door de vergadering.
Naar aanleiding van de notulen van de vorige vergadering:
Punt 4: Het weggeven van de overtollige jubileumboeken al enkele maanden na het
jubileum werd door het bestuur te vroeg bevonden. Het idee wordt wel meegenomen.
Punt 12:Jan
:Jan Bosma lid van verdienste KNKV, is door WK niets aan gedaan, vanwege het
feit dat dit inmiddels een half jaar geleden was en omdat Jan Bosma al 35 jaar weg is bij
WK.
Punt 12:Het
Het archief is nog niet naar het HIP gebracht. Oene wil het deel van Arie graag
inzien. Hij wil de lijst met ereleden en leden van verdienste, die incompleet in het
jubileumboek staat, graag completeren. Hiervan kan t.z.t. een aanvulling op het
jubileumboek gemaakt worden.
3. Ingekomen stukken en mededelingen KB
• KNKV:Districtbijeenkomst
Districtbijeenkomst 18 mei jl,
• KNKV:Uitnodiging
Uitnodiging bondsraad 20 juni as.
• Arbitrage: uitwerking rompregeling:
rompregeling: Wordt Kwiek heeft ook dit jaar weer aan zijn te
verplichte aantal te fluiten wedstrijden (18)voldaan. Momenteel zorgt voornamelijk
Arie er voor dat deze
deze wedstrijden en de wedstrijden van de overige gefloten
worden totaal ca. 40. Het is essentieel dat daar ondersteuning in komt. Het KNKV
start in september met 1 theorieopleiding waarmee je zowel jeugdwedstrijdleider,
verenigingsscheidrechter
ingsscheidrechter als scheidrechter
scheidrechter kunt worden: KorfbalmasterZ
• KorfbalmasterZ: Het KNKV biedt verenigingen de mogelijkheid om haar leden op
te leiden om uiteindelijk zo jong mogelijk (vanaf 14 jaar) het spelregelbewijs (oude
basisopleiding A en B) te behalen. Hiervoor is een speciale
speciale website gemaakt:
www.korfbalmasterZ.nl De vereniging nodigt de jeugd uit dit hiervoor in
www.korfbalmasterZ.nl,
aanmerking komt en organiseert een spelregelavond. Het examen wordt digitaal
gemaakt.
• Nieuw beleidsplan: Het bestuur gaat de komende tijd met een nieuw beleidsplan
aan de slag. Speerpunt in dit geheel zal de jeugd zijn. We willen de jeugd op een
hoger niveau tillen. Hiervoor zal ook de inspanning van de leden/vrijwilligers
gevraagd worden. Arie gaat naar een inspiratiesessie
inspiratiesessie besturen met een Visie plus
van de KNKV in Gorredijk.
• Accommodatie: Het heeft enige tijd geduurd, maar de financiering is nu geheel
rond. Er is een concept overeenkomst tussen VV Jubbega en de gemeente
opgesteld. Begin juni is hier een overleg over met
me VV Jubbega.
Plaats waar het kunstgrasveld ca 60x100 m komt is het overwoekerde gravelveld
naast het hoofdveld. De realisatie zal nog wel een jaar duren. (Opmerking
vergadering: Harkema heeft een top kunstgrasveld!).
• Een veiliger sportklimaat. WK wil preventief
entief beleid opstellen om de kans te
vergroten om (seksueel) grensoverschrijdend gedrag te voorkomen en op te
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sporen. Een eerste stap hierin is het aanstellen van een
vertrouwenscontactpersoon. Willy de Leeuw is bereid gevonden dit op haar te
nemen. Als we als vereniging een aantoonbaar preventief beleid hebben, kunnen
we gratis Verklaringen Omtrent Gedrag (VOG) aanvragen voor de vrijwilligers die
met onze leden omgaan. Hier gaat het bestuur de komende tijd mee aan de slag.
(Opmerking vergadering: Dit zal ook nageleefd moeten worden bij VV Jubbega ->
bestuur neemt dit mee)
4. Mededelingen TC
• Na een goed seizoen lukt het het 1e niet om in de laatste wedstrijden nog mee te
doen om het kampioenschap, ze worden 2e. Het 2e is stabiel op de 3e plaats
geëindigd. De Midweek is gedeeld kampioen geworden met HHV en de A's zijn
geëindigd in de middenmoot. De A's worden bedankt voor de vele invalbeurten in
het 2e en 1e.
• De selectie blijft intact: er is een dame zwanger en Michel wordt AR. Mariska
stopt.
• A's: Er stoppen 2, nog 8 over, kan aangevuld worden vanuit de B's. Hains en
Yntze stoppen me trainen/coachen.
• Zaaluren 2015-2016: dinsdag en donderdag (18.00-20.00 uur) en 1x in de 2
weken vrijdagavond. De andere vrijdag zal in Nieuwehorne aangevraagd moeten
worden.
5. Mededelingen JC
• Het is een goed seizoen geweest. 2 ploegen bijna kampioen (F1/D2)
• Diverse trainers/coaches stoppen, voor de meeste ploegen inmiddels opgelost. De
B's zijn wel een punt van aandacht. Hier is nog een trainer en een coach nodig,
Laurens traint op vrijdag.
• Voor volgend seizoen: F1, E1 t/m E4, D1 en D2 en C1 en B1. In de zaal op di en do
trainen.
• Bertha en Monica stoppen, er zijn wel nieuwe jeugdcommissie leden nodig.
• Er zijn nieuwe verjaardagskaarten ontworpen door Wietske. De jeugd t/m 12 jaar
krijgt deze. (Vraag van Schelte: nieuwsbrief/ sportblaadje per mail, standaard bij
veel verenigingen) Wiekie en Wietske gaan hiermee aan de slag.
6. Mededelingen EC
• De EC is nog maar een kleine commissie, en krijgt voor de diverse evenementen
ondersteuning van Lianne, Tonny, Willy en Jan Pool.
• Seizoenafsluitend Pjuktoernooi 5 juni as.
7. Rondvraag
• Oene de Haan: Nodigt hierbij bestuur, selectie en diverse commissies uit voor
een brunch op 11 juli in WK-hiem ter ere van zijn 80-ste verjaardag (7 juli)
Opgave via Sieger.
• Laurens: Overgang naar Kunstgras, wat gebeurt er met de paalstandaards?
Die worden overbodig.
• Schelte: Als je in wilt zetten op jeugdbeleid moeten er beter faciliteiten komen
zoals tekenbord, videomateriaal trainingen en wedstrijden. Overleg met trainers
organiseren. Schelte en Feiko willen wel met jeugdtrainers om de tafel.
• Tjepkje: Zou het mogelijk zijn om een jeugdcoördinator en een coördinator voor
de scheidsrechters en jeugdscheidsrechter aan te stellen?
• Algemeen: De sporthal is te warm -> Het MFC is hier al mee bezig.
• Wiekie: Is er al zicht op een nieuwe voorzitter. Het lijstje met namen bestuur is
bijna uitgeput. Helaas heeft ook Margriet Appeldorn aangegeven i.v.m.
gezondheidsredenen eerst niet plaats te nemen in het bestuur. Een ieder die
een kandidaat weet graag doorgeven aan het bestuur.
8. Sluiting
Arie dankt een ieder voor zijn of haar komst en inbreng en sluit hiermee de vergadering.

kenmerk

juni 2015
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