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VERSLAG JAARVERGADERING 2019  
 

Aanwezig vanuit het bestuur: Co Schouten (voorzitter), Ilja Groot (secretaris), Annie Sinnige 

(penningmeester), Judith Kalwij (lid), Imka Ursem (lid) 

Aanwezige leden, ouders, vrijwilligers en overige belangstellenden: Maxim Ursem, Shannen 

Ursem, Ingrid Besseling, Marion Vlaar, Amber Bruin, Marcel Bruin, Kees Sneek , Eva 

Zwagerman, Zoë v/d Schaaf, Anouk Ursem, Kim Stoop. 

Ontvangen afberichten: Esther Verkooijen, Sharon van Straalen, Denise Groot 

 

Co opent de jaarvergadering. Het bestuur is blij met de grote opkomst, voor Meteoor 

begrippen. Het bestuur wil tijdens de jaarvergadering graag verantwoording afleggen over 

waar zij het afgelopen jaar voor de vereniging mee bezig is geweest en met de leden 

belangrijke aandachtspunten voor de komende periode delen.  

Bestuurswijzigingen 
Co bedankt Kim Stoop, die aan het eind van het seizoen 2018-2019 is gestopt als secretaris 
voor het bestuur.  Ilja Groot heeft het stokje van Kim overgenomen. Kim is gelukkig nog wel 
actief in de TC. 
 
Astrid Rogge heeft aangegeven einde van dit seizoen de stoppen met de ledenadministratie 
en het wedstrijdsecretariaat. Zij maakt geen deel uit van het bestuur, maar deze taken zijn 
wel cruciaal voor het functioneren van de vereniging. Co doet een oproep aan de 
aanwezigen: als je iemand weet die hierin iets kan betekenen voor de vereniging, laat het 
graag horen! 
 
Notulen jaarvergadering vorig jaar 

De notulen van de jaarvergadering van vorig jaar worden uitgedeeld, er wordt een korte 

leespauze ingelast.  

Er wordt gevraagd naar het actieplan i.h.k.v. de vrijwilligersproblematiek, dat vorig jaar is 

aangekondigd. Het bestuur licht toe dat zij heeft het afgelopen jaar in beeld heeft gebracht 

voor welke activiteiten er vrijwilligers worden gezocht. Alle leden/ouders hebben hierover 

een brief gehad en er is een vrijwilligersmarkt georganiseerd. Er zijn gelukkig een aantal 

gaten opgevuld, maar voor een aantal cruciale plekken is nog geen invulling gevonden. De 

vereniging leunt veel op dezelfde mensen. Dit komt later nog aan de orde. 

De notulen van de jaarvergadering van vorig jaar worden akkoord bevonden. 
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Jaarverslag seizoen 2018-2019 

Co leest het jaarverslag voor en geeft her en der een toelichting. 

In reactie hierop geeft Shannen Ursem aan dat ze vanuit het bestuur de waardering heeft 

gemist voor de (behoorlijke) financiële opbrengst van het mixtoernooi. Het bestuur geeft 

aan dat de waardering er wel degelijk is. Het is begrijpelijk en goed dat Shannen dit 

benoemt. 

Er worden vragen gesteld over de laatste scheidsrechters-indeling. Er zijn verschillende 

verwachtingen en het is niet duidelijk waarom bepaalde keuzes zijn gemaakt. Hier wordt op 

een ander moment verder nog in klein verband over gesproken.  

Kascontrole  

Ilse Bleeker en Marion Vlaar hebben de kascontrole gedaan, bedankt hiervoor! Marion geeft 

aan dat ze er een hoop wijzer van is geworden en zal ook volgend jaar de kascontrole doen. 

Ilse heeft het inmiddels twee jaar  gedaan. Zoë v/d Schaaf biedt zich aan om volgend jaar 

met Marion samen de kascontrole te doen.   

Financieel jaaroverzicht. 

Annie licht het financieel jaaroverzicht toe.  

De constructie met de Stichting wordt toegelicht. 

Duidelijk is dat de jaarlijkse speculaasactie en het ophalen van oud papier veel geld voor de 

vereniging oplevert. Er worden vragen gesteld hoe het werkt als een vereniging niet 

voldoende mensen levert voor het ophalen van oud papier: de betreffende vereniging krijgt 

minder geld, omdat Roele dan mensen moet inhuren. Gesignaleerd wordt dat inhuur door 

Roele niet altijd lijkt te gebeuren, maar dat oud papier soms blijft staan voor de volgende 

keer. Een andere  vereniging die dan aan de beurt is, moet dus extra veel papier ophalen. 

Aan Cock Bleeker zal worden gevraagd om dit signaal mee te nemen naar de jaarlijkse 

oudpapier-vergadering. 

Voor 2019-2020 heeft Meteoor een flink begrotingstekort. Vanuit de TC komt de opmerking 

dat de kosten voor de huur van de sporthal waarschijnlijk lager zullen uitvallen dan begroot. 

De vereniging blijft kritisch op zaalhuur, probeert hier zo efficiënt mogelijk mee om te gaan. 

Huur van de Oranjehal is bij een hele zaal goedkoper dan De Weijver, maar het verschil 

wordt wel kleiner. De clausule dat VVS-teams bij slecht weer voorrang hebben op het 

gebruik van de Oranjehal, is uit het contract en dat is fijn voor ons.  

Mededelingen en voorstellen 

- voorstel contributieverhoging 

In verband met het gat in de begroting zal de reguliere contributieverhoging van 

5 euro per jaar onvoldoende zijn. We moeten nog goed kijken hoeveel 
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contributieverhoging er nodig is, maar een schatting is dat dit richting de 15 euro 

zal gaan. Het bestuur gaat dit verder uitwerken en brengt een voorstel naar de 

leden.  Een aantal aanwezigen vinden 15 euro extra wel veel. Er is een vergelijking 

gemaakt met andere verenigingen. Leden van Meteoor betalen in verhouding 

minder contributie. Dit geldt zeker voor leden van DS1.  

 

Er wordt gevraagd of er voorafgaand aan de automatische incasso van de 

contributie nog een melding vooraf komt. Dit is inderdaad gedaan, het is in een 

van de nieuwsbrieven vermeld. 

 

Ook wordt gevraagd of het gemeld is dat de contributie dit jaar omhoog zou 

gegaan. De jaarlijkse verhoging van € 5,- is een besluit van de ledenvergadering 

geweest in het verleden.  

 

- vrijwilligersproblematiek 

De vrijwilligersmarkt van vorig jaar heeft onvoldoende inzet van nieuwe 

vrijwilligers voor de vereniging gebracht. Vorig jaar is aangegeven dat een 

verplichting  dat ieder lid (of ouder) zich actief inzet voor de vereniging een 

laatste optie zou zijn, maar het lijkt er op het toch nodig is om die kant op te 

gaan. Dit wordt gesteund door de aanwezige leden.  Het bestuur denkt erover om 

dit mogelijk volgend seizoen in te voeren. 

Bij het bestuur leven ideeën dat deze inzet ook ‘afgekocht’ zou kunnen worden. 

De aanwezige leden zijn hier kritisch over. 

De grootste noodzaak m.b.t. de inzet van leden/ouders is gericht op deelname 

aan commissies of bijzondere taken. Bijvoorbeeld de sponsoring heeft dringend 

aandacht nodig, maar vanaf komend seizoen dus ook de ledenadministratie en 

het wedstrijdsecretariaat. 

Er wordt een idee aan gedragen om per team een keer na een wedstrijd met de 

ouders gezamenlijk om tafel te gaan en uit te leggen wat er nodig is aan bijdrage 

voor de vereniging. Mogelijk dat een dergelijke, meer persoonlijke benadering, 

meer vrijwilligers voor de juiste plekken oplevert.    

De suggestie komt om ook de Walking Handball hierin mee te nemen. Misschien 

dat daar mensen zijn die het leuk vinden en de tijd hebben hiervoor. Het bestuur 

geeft aan dat dit niet aan de orde is. Dit jaar is voor de Walking Handball een 

opstartjaar, we gaan daar nu niet actief mensen benaderen. 
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Rondvraag 

Kim Stoop biedt zich aan om de coördinatie voor deelname aan de  

Gemeenschapsveiling voor komend jaar op zich te nemen. Het bestuur neemt dit 

aanbod van harte aan. Bij het bestuur is nog een naam bekend van een persoon die 

kan worden benaderd om hieraan mee te helpen. Geopperd wordt om van de 

opbrengst trainingsballen aan te schaffen. Het bestuur neemt dit in overweging. 

Er wordt ingebracht of we als vereniging niet meer aan de ballenverkoop kunnen 

verdienen. Door groot in te kopen met korting, en zonder korting door te verkopen.   

Co bedankt iedereen voor de aanwezigheid en zijn/haar inbreng en sluit de 

jaarvergadering. 


