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AAN LEDEN, JEUGDLEDEN, OUDERS VAN JEUGDLEDEN EN 

DONATEURS  
VAN DE KORFBALVERENIGING NOVA 

 

Hiermee nodigt het bestuur u hartelijk uit tot het bijwonen van de 

 

JAARLIJKSE ALGEMENE LEDENVERGADERING 

 

Clubhuis Casa Nova 

WOENSDAG 9 september 2015 

Aanvang 20.00 uur 

 

Het bestuur verzoekt u vriendelijk om, indien u aan deze uitnodiging geen gehoor 

kunt geven, dat schriftelijk te laten weten aan het secretariaat 

(nova.bilthoven@knkv.nl of Postbus 148, 3720AC Bilthoven) en zo mogelijk een 

machtiging af te geven aan een stemgerechtigd lid (zie hieronder). Deze kunt u ook 

afgeven bij Birgit Rademakers, Bremlaan 38, Bosch en Duin. Bij onvoldoende 

stemgerechtigde leden kunnen er conform de statuten geen rechtsgeldige besluiten 

genomen worden.  

 

Met vriendelijke groeten en graag tot ziens op woensdag 9 september 2015 in 

het clubhuis. 

 

Het bestuur. 

 
 ------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 

 

 
Ondergetekende  : ………………………………………………………… 

machtigt hierbij  : ………………………………………………………… 

op te treden als zijn / haar vertegenwoordiger tijdens de Ledenvergadering van NOVA 

op 9 september 2015. 

 

 

 

Datum: 

 

 

 

 

Handtekening: 

 

  

Uitnodiging 
 

mailto:nova.bilthoven@knkv.nl
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1. AGENDA 
 

Opening 
 
  1.  Vaststellen agenda 

 
  2.  Ingekomen stukken en mededelingen 

 
  3.  Vaststellen notulen ledenvergadering  

3 september 2014 
 

  4.  Bespreking verantwoording bestuur  

 
  5.  Bespreking balans en 

exploitatierekening 
 

  6.  Verslag kascommissie en goedkeuring 
financieel verslag / Benoeming nieuwe 

kascommissie 
 

  7.  Decharge bestuur / Bestuursverkiezing 
 

  8.  Bespreking begroting 2015/2016 
 

  9.  Vaststellen contributies 2015/2016 

 

  10.  Rondvraag 
 

  11.  Sluiting 

TOELICHTING AGENDA 

 

AGENDAPUNT 2 
De ingekomen stukken en mededelingen 
worden door de voorzitter 
bekendgemaakt. 
 
AGENDAPUNT 5 

De balans per 30 juni 2015 staat op 
pagina 10-11 en de exploitatierekening op 
pagina 12. 

 
AGENDAPUNT 6 
De huidige kascontrolecommissie bestaat 
uit Wim Schoon en Marcel Groenewold 

met Roely Kuus als reservelid. Statutair 
dient de Algemene Ledenvergadering twee 
leden te benoemen. Tevens heeft de 
praktijk geleerd dat het praktisch is ook 
een reservelid te benoemen. 
 
AGENDAPUNT 8 

De begroting treffen jullie aan op pagina 
14. 
 
AGENDAPUNT 9 

Vaststellen contributie met een toelichting 
op pagina 15. 

 
AGENDAPUNT 10 
Rondvraag 
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3.VASTSTELLEN NOTULEN 3 SEPTEMBER 2014 
 
¼ van het aantal stemgerechtigden moet aanwezig zijn of een machtiging hebben afgegeven. 
Er zijn 159 stemgerechtigden (boven de 16jr) – ledenvergadering is geldig bij een totaal aan 40 
leden/machtigingen. Er zijn 31 handtekeningen en 12 machtigingen.  
De vergadering is rechtsgeldig volgens de statuten. 

 
 

Opening 
Er zijn genoeg aanwezigen om te kunnen besluiten. Nieuwe bestuurskamer is succesvol verbouwd. Proficiat 
voor het certificaat van de Kantinecommissie. Wij zijn blij dat wij alle activiteiten kunnen organiseren door de 
vrijwilligers. Wij zijn blij met de geboortes van Jens Frank , Daan Berger, Fenne Baas, Noah v. Rooijen, Timo 
van Rheenen, Levi Verhaaf,  Noud de Weerdt en we staan even stil bij het overlijden van Mevrouw Anna 
Schoon Versteegh, Angelique Verkruijssen en de vader van Saskia ter Braak. Minuut stilte. 
 

  1.  Vaststellen agenda 
 Vragen/opmerkingen: niet 
 
  2.  Ingekomen stukken en mededelingen 

13 afmeldingen en geen ingekomen stukken. 
  3.  Vaststellen notulen ledenvergadering 4 september 2013 

Vragen over vorig verslag? Nee. Notulen worden vastgesteld. 
 

  4.  Bespreking verantwoording bestuur  
Blz7, Bert de Rijk: Te weinig info via website, daardoor geen interesse bij leden. Geen communicatie 
over de selectie. Ook niet bij de Kantinecommissie.  
Er is hard gewerkt aan de bestuurskamer, de kantine renovatie staat gepland voor medio november. 

 

  5.  Bespreking balans en exploitatierekening 
Het eigen vermogen is iets minder door de verbouwing. Extra inkomsten waren er door 
sponsorinkomsten, Raboclubkasactie, vriendenloterij, de kantine draait goed door bijv. WK.  
Kosten scheidsrechters, 4000 euro boete. Er komt een actieplan, het kan niet meer vrijblijvend. 
Senioren spelregelcursus, 2 tot 3 personen per team moeten bondsscheidsrechters worden. Verplichting.   
Wietske: Wie bepaalt wie dat wordt? Antwoord:  Het team, als dat niet lukt de vereniging.  
Jorg: Wat doet de bond met dat geld? Dat weet de vereniging niet.  

Bert: Evt. TZ laten fluiten en daarvoor betalen? Antwoord: Wij willen dit zelf kunnen regelen, bovendien 
krijgen wij hiervoor wedstrijdpunten in mindering. Nova 4 speelt geen wedstrijdkorfbal maar 

breedtekorfbal omdat we dan minder scheidsrechters moeten leveren. 
Wim: Vrijblijvendheid moet eraf, het kan niet anders meer. Er zijn maar een aantal mensen die zelfs op 
zondag moeten fluiten. Deze taak moet verdeeld worden. Dus geen vrijblijvendheid meer. Nadenken 
over de consequentie als een team niet meewerkt.  

Laura: Zou liever een eigen scheidsrechter/teamlid betalen dan zelf fluiten. De boete is 82 euro per 
keer.  
Nici: Laura zou bijv. als begeleider mee kunnen gaan. Er zijn meer taken dan alleen fluiten. 
Voorzitter: Belangrijk is ook het sportieve element, anders kunnen er geen wedstrijden meer gespeeld 
worden.  
Frank Rigters en Nici: Steun langs de kant helpt wel.   
Voorzitter: Andere verenigingen zijn ook zoekende, met deze verplichtingen. Bijv. sommige 

verenigingen hebben een scheidsrechters-clubje, zij verdienen hier geld mee. 
Roely: Er zijn ook begeleiders nodig die mogen opleiden. Bij Nova is dat alleen Roely, of waarnemers, er 
zijn dus meer taken. 
Maurice: weten wij eigenlijk wat mensen tegenhoudt? Antwoord: Mensen hebben wedstrijden, of vinden 

het eng.  
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Andreas: Jeugdtrainer bijv. is ook een belangrijke functie, ik kijk naar een groep, ik laat de jeugdtrainers 
niet fluiten. Spelende leden die niets doen moeten wij persoonlijk aanspreken. Zei het in geld of door de 
verplichting.  

Arne: Wedstrijdkorfbal fluiten buitenshuis is een grote stap. Tegenwoordig wil men geen tijd daarvoor 
besteden.  
Voorzitter: Maar dit hoort bij het verenigingsleven.  
Jorg: Moet je zelf gefloten hebben om de opleidingstaak te kunnen doen, of de waarneming? 
Roely: Dat moet uitgezocht worden, wat de voorwaarden voor de verschillende taken zijn. 
Wim: Misschien moeten de verenigingen de bond eens aanspreken op de hoeveelheid mankracht die zij 

vereisen. Beoordelen, waarnemers en scheidsrechters zijn vereist en tellen mee voor de boetes. 

Wietske: Waar is het plan?  
Arie: Als de vergadering instemt met het verplicht stellen, dan gaan we verder met de uitwerking 
hiervan.  
Wietske: Weet men dat het dit jaar 4000 euro kost?  Antwoord: Ja, dat zou men kunnen weten, staat op 
de site.  
Vraag aan vergadering: Stemmen jullie ermee in om mensen actiever in te lichten, via website, via 
team, aanvoerders? Gaat de vergadering instemmen in deze lijn, dus een verplichting op te leggen? 

Vergadering: JA. 
 
Bert: Exploitatierekening: Attent erop zijn om de neveninkomsten op pijl te houden. 
Nevenactiviteiten leveren opbrengsten, door loterijen bijv. Aandachtspunt voor de begroting volgend 
jaar, scheidsrechters moet opgelost, prioriteit!  
 

  6.  Verslag kascommissie  

Bert de Rijk & Marcel Groenewold (reserve: Wim Schoon) en goedkeuring financieel verslag / 
Benoeming nieuwe kascommissie Nieuwe kascommissie.  
Decharge verleent: JA. 
 
Kascommissie volgend jaar Marcel Groenewold en Wim Schoon.  
(Reserve Roely Kuus)  

 
  7.  Decharge bestuur / Bestuursverkiezing 

Birgit Rademakers gaat de taken van Saskia overnemen. Akkoord vergadering. 
Afscheid Roely Kuus, zij heeft veel gedaan, bedankt voor al deze jaren. 
Afscheid Frank Rigters, heeft veel ideeën, bedankt voor je enthousiasme. Annabelle van der Weerdt 
neemt zijn taken over. Akkoord vergadering. 
Tjeerd vd. Weerd heeft al eerder zijn taken moeten neerleggen wegens gezondheidsredenen. Bedankt 

voor je inzet. TC heeft één aanspreekpunt in het bestuur nodig, mag volgens statuten. Voorstel Fred van 
Ettikhoven. Akkoord vergadering. 

Algemene zaken zijn vacant, deze vallen nu onder de taken van de voorzitter. Akkoord vergadering. 
Voorzitter   Arie Anninga 
Penningmeester  Nancy de Rooij 
Secretaris   Birgit Rademakers 

Technische Commissie Fred van Ettikhoven 
Communicatie  Annelies Kreuger 
Nevenactiviteiten  Annabelle van der Weerdt 

  
  8.  Bespreking begroting 2014/2015 

Om de begroting rond te krijgen is er een contributieverhoging, aangezien we minder leden hebben. 
Geen bijzonderheden.  

 Vragen? Lustrum gaat uit het reserve jeugdpotje. Kantinecommissie gaat overleggen over nieuwe 
keuken. Instemming vergadering akkoord. 

 

  9.  Vaststellen contributies 2014/2015 
5% verhoging, vergadering akkoord. 
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  10.  Rondvraag 

Jorg: Waar zijn de leden gebleven? De jeugd loopt terug. Antwoord: Hier is de TC mee bezig om dit te 

veranderen.  
Tjitske: Dit is een landelijk probleem. Andere opvoedmanier. Gescheiden ouders, veel werkende ouders. 
Maurice: BSO kinderen zijn geïnteresseerd, samenwerking met kinderopvang, misschien een idee. 
Tjitske: Gemeente regelt weinig, (combinatiefunctionaris: Sebastiaan Klok)  
Roely: contact met hem weer aanhalen. Hier wordt een plan voor bedacht. 
 

Geen vragen meer. 

 
  11.  Sluiting 

21.15 u wordt de vergadering gesloten. 
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4.VERANTWOORDING BESTUUR 
 

Het bestuur heeft dit jaar maandelijks in 
een goede sfeer en constructief 
vergaderd. Ook hebben verschillende 
bestuursleden vergaderingen van KNKV en 
de regioclubs, de gemeente De Bilt en de 

Biltse Sportfederatie bijgewoond. Met 
eerder genoemde organisaties is in meer 
en mindere mate contact geweest. 
Het bestuur bestond het seizoen 

2014/2015 uit:  
Arie Anninga  - voorzitter 
Birgit Rademakers  - secretaris 

Annabelle v.d. Weerdt  - Vice-voorzitter  
     Nevenactiviteiten 
Nancy de Rooij  - penningmeester 
Jorg van Rooijen  - korfbal technisch 
Annelies Kreuger     - communicatie 

Vergaderingen/bijeenkomsten 

Er zijn dit seizoen maandelijks 
bestuursvergaderingen geweest. Van elke 
vergadering zijn notulen opgemaakt. 
Naast de NOVA-vergaderingen zijn 
vergaderingen belegd door het Koninklijk 

Nederlands Korfbalverbond (zowel 
regionaal als district) en de Biltse Sport 
Federatie. Bij veel van deze externe 
vergaderingen is NOVA vertegenwoordigd. 
Ook bij familiegebeurtenissen en recepties 
hebben wij iets van ons laten horen door 

middel van een brief of bezoek. 

Ledenbestand 
Het ledenbestand geeft per 1 juli 2015 het 
volgende beeld:  
 

Senioren 56 leden 
Junioren 29 leden 
Aspiranten 29 leden 

Pupillen 33 leden 
Kangoeroes 4 leden 
Jeu de Boules 18 leden 
Niet-spelende leden 56 leden 

Totaal 225 leden 
 
Poststukken 
De ongeveer 450 poststukken die dit 
seizoen grotendeels via de mail binnen 
kwamen, werden ingeschreven, verwerkt, 

afgehandeld, doorgegeven aan 
belanghebbenden binnen NOVA. Er zijn 
ongeveer 100 poststukken verstuurd, 
waarvan deels als reactie op ingekomen 
stukken. 

 

Website en Digitale Nieuwsbrief 
Afgelopen jaar bestond de communicatie 
commissie uit de volgende leden: Birgit en 
Lisa Rademakers, Laura van Rooijen, 
Maurice Lindenaar en Annelies Kreuger. 

Maurice is halverwege het seizoen 
toegetreden en brengt leuke en 
vernieuwende ideeën met zich mee! Zo is 
er al een sportmiddag bij de BSO 

georganiseerd om meer leden te werven. 
En goed nieuws, we hebben weer een F1 
komend seizoen! 

Wat ons ook opviel is dat er meer input 
geleverd werd vanuit de teams, meer 
wedstrijdverslagen met veel 
enthousiasme. Erg leuk! We hopen dan 
ook dat dit blijft aanhouden. 
Punten waar we mee aan de slag kunnen 

is dat sommige leden het vervelend 
vinden dat een nieuwsbericht pas na de 
Nieuwsbrief op de website terecht komt en 
zo minder of niet gelezen wordt. Ook 
bleek dat er af en toe een gebrek aan 
herkenbaarheid is, bijvoorbeeld bij het 

promoten van het kampioenschap van 

Nova. Uiteraard nemen we tips mee en 
gaan we kijken hoe we dit kunnen 
verbeteren. Een mogelijkheid is om, 
wanneer er een belangrijk nieuwsbericht 
is, een tweede nieuwsbrief te sturen op 
bijvoorbeeld vrijdag. Ook willen we vragen 
om zoveel mogelijk input te leveren vanuit 

de leden. Veelal is het bij de 
communicatie en ook kantinecommissie 
niet bekend. Overigens is dit een punt 
waar we komend seizoen mee aan de slag 
gaan. 
Als commissie zijn we niet van alles op de 

hoogte en blijven we afhankelijk van de 

input van derden. Zo zullen we een link 
gaan maken voor het 
wedstrijdprogramma. Dit wijzigt zo 
regelmatig, dat nooit de laatste versie 
online staat. Door een actieve link te 
gebruiken voorkomen we dit probleem. 

Na enkele jaren bestuur ga ik (Annelies 
Kreuger) het stokje overgeven aan Laura 
van Rooijen. Ik zal nog actief blijven in de 
commissie aangezien we aan de slag 
willen met een nieuwe website. Bedankt! 
 
Jaarverslag Sponsorcommissie 

Ook dit jaar ontving NOVA weer veel steun 

van haar sponsors. Niet alleen op 
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financieel vlak, maar ook in natura of 
advies.  
De renovatie van ons clubhuis was 
bijvoorbeeld niet mogelijk geweest zonder 
de ondersteuning van diverse sponsors 

zoals: Schildersbedrijf Van den Berg, 
Oniro Meubelstoffen, Van Raaij 
Electrotechniek, Constructiebedrijf 
Verschuur en Vocking interieur bv. Ook 
konden we weer een nieuwe sponsor 
begroeten: Ford Broekhuis De Bilt. Naast 
een bord langs het hoofdveld, ontvangt 

Nova ook een bijdrage van Ford Broekhuis 
als onze leden in de Biltse vestiging aan 
de Laan van Weltevreden een auto 
aanschaffen, schade laten herstellen of 
onderhoud laten doen. NOVA is dit jaar 
extra tevreden met de samenwerking met 

De Vriendenloterij. Naast de flinke - 
doorlopende - bijdrage op basis van 
meespelende leden aan de loterij, kwam 
er een flinke meevaller uit onverwachte 
hoek. Onze vrijwilliger Nici van der Werve 
werd door De Vriendenloterij gekozen als 
dé vrijwilliger van de maand. Deze 

verkiezing resulteerde voor NOVA in een 

cheque van 2.000 euro om de keuken te 
renoveren. Ook deed NOVA weer mee aan 
de Raboclubkasactie. Ondanks het feit dat 
er meer verenigingen meededen dan ooit, 
mochten we een cheque van 1.161, - euro 
in ontvangst nemen. Tot slot is nog 

noemenswaardig dat supermarkt 
Hoogvliet zowel de schoolkorfbal-dag, als 
het ontbijt van het lustrumfeest sponsorde 
en dat door Van der Laan Groente en Fruit 
en Koeleman Accountants & 
Belastingadviseurs B.V. de touringcar, 

shirts en spandoeken voor het NK voor de 
B1 mogelijk werd gemaakt. 
 

Stichting Inzameling Oud Papier 
(SIOP) 
Ook het afgelopen jaar heeft een groep 
van 23 vrijwilligers weer gezorgd voor 

duizenden euro’s aan extra inkomsten 
voor NOVA. Zij deden dit door maandelijks 
de kliko’s met oud papier te legen. 
De groep wisselt een beetje van 
samenstelling, dit jaar hebben er 
ongeveer 8 vrijwilligers bedankt voor de 
eer, maar zijn er ook weer acht nieuwe 

mensen bereid gevonden om te helpen. 
 Ook is de indeling van de wijken 
veranderd waardoor onze wijk nu groter is 
geworden. Daar staat tegenover dat we na 

afloop niet meer hoeven te helpen in de 
zogenaamde “verzamelwijk”. 

Samenvattend, SIOP was succesvol in het 
afgelopen jaar en er is geen reden om aan 

te nemen dat dit volgend jaar anders zal 
zijn. 
 
Nevenactiviteiten 
Het afgelopen jaar zijn er weer 

verschillende activiteiten georganiseerd. 
Het jaar stond vooral in het teken van het 
lustrum. De Jeugdfeestcommissie heeft 
voor een ontbijt en een leuke 
spelletjesochtend gezorgd, Birgit 
Rademakers en Nici van der Werve 
hebben een Jeu de Boules middag 

geregeld. Mede door de hulp van vele 
bakkers en baksters kon er daarna een 
heerlijke High Tea geserveerd worden. De 
dag sloten we af met een knallend feest 
die door de Goed Idee Commissie was 
georganiseerd. De leuke zwart wit foto's, 

die in de kantine waren opgehangen, 
gaven een goede indruk van de afgelopen 
25 jaar. Helaas is de opkomst voor de 
jeugdavonden, zoals een disco- of 
filmavond, niet zo groot. Komend jaar 
gaat de Jeugdfeestcommissie bedenken 
wat ze hieraan kunnen veranderen. Het 

ontbijt van het Lustrum was een groot 

succes en we gaan kijken om dit volgend 
jaar te organiseren, om zo het nieuwe 
seizoen te starten. Binnen de Goed Idee 
Commissie nemen Inge, Sanne, Leslie en 
Kim afscheid. Bedankt voor jullie inzet van 
de afgelopen tijd. Gelukkig zijn er 3 

meiden die volgend seizoen aan willen 
sluiten. Dit zijn Meral, Tessa en Rianne. 
Welkom. 
 
Jeugdkamp 
Begin april zijn we met een groot deel van 

de Nova jeugd vertrokken richting 
Doornspijk voor het jaarlijkse jeugdkamp. 
Ook dit jaar was er weer een grote groep 

leiding met een hoop nieuwe gezichten. 
Het kamp is goed verlopen dankzij de 
inzet van de leiding en het grote 
enthousiasme van de kinderen. De spellen 

waren een succes, soms een kleine 
hapering in de planning, maar dat kon de 
pret niet drukken. Een echte spooktocht 
kon niet achterblijven op dit piratenkamp. 
Het kamphuis lag middenin het bos en 
nabij een grote zandverstuiving. Een 
prima locatie voor een mooie prijs. Het 

huis hebben we voor komend jaar weer 
vast kunnen leggen. 
Afgelopen jaar was voor ons (Marieke en 
Ellen) het laatste jaar als hoofdleiding. We 

zijn erg blij dat Manon Veltman en Karen 
Nauta het stokje van ons over willen 

nemen. Succes meiden! 
Rest ons nog de sponsoren te bedanken 
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voor hun steun, Hoogvliet Bilthoven voor 
de levensmiddelen en Van der Laan voor 
het heerlijke fruit en groente. 
 
Jeugdfeestcommissie  

Afgelopen seizoen heeft de JFC de 
volgende activiteiten georganiseerd: 
31 oktober 2014 Halloween ( erg weinig 
animo) 
28 november 2014 Sinterklaas(altijd heel 
leuk ) 
20 november 2014 Kerst-gala 

6 maart 2015 jeugdavond ( is niet 
doorgegaan ivm het naderende jubileum ) 
21 maart 2015 jubileum ( JFC heeft het 
ochtend programma georganiseerd tot en 
met de D.) 
Alle activiteiten zijn betaald door de 

jeugdleden zelf met uitzondering van de 
cadeautjes voor Sinterklaas (gedeclareerd 
via penningmeester). Voor het ontbijt op 
de jubileum dag is Hoogvliet sponsor 
geweest. 
Verder is bij de JFC Wesley Spronk 
gestopt. 

Per 1 januari 2016 zal Helma van Wijk 

gaan stoppen bij de JFC 
 
Gehandicapten collecte 
Ook dit jaar is door de NOVA-jeugd weer 
de collecte gelopen voor de gehandicapten 
Sport. Hartelijk dank aan de jeugdleden 

voor hun inzet. 
 
Grote clubactie  
Zoals elk jaar heeft Nova meegedaan aan 
de Grote Clubactie. Dit jaar hebben we 
589 loten verkocht. De netto opbrengst 

was € 1.264,00. Ondanks dat het 
enthousiasme van de kinderen elk jaar 
minder wordt en wij  helaas ook minder 

jeugdteams hebben dan andere jaren, zijn 
we niet ontevreden met de opbrengst. 
 
Algemene Zaken 

Beheer en onderhoud accommodatie/ 
materialen: 
Afgelopen jaar werden deze zaken weer 
gecoördineerd door Wim Schoon, Henk 
van Heeringen, Maikel van Raaij en Erik 
Jansen. 
In samenwerking met een aantal 

vrijwilligers, waaronder Aart Elberts, Peter 
Baas en Wim Sinke werden diverse 
werkzaamheden verricht. 
Helaas heeft Aart moeten aangegeven te 

moeten stoppen. 
Werkzaamheden: 

Ter voorkoming van legionella, werden de 
waterleidingen 2x per jaar doorgespoeld. 

Er is onderhoud aan CV/Boilers/Ketel 
uitgevoerd. 
Brandblussers zijn gecontroleerd. 
Mede door hulp van Alex Oelderik, diverse 
leden (senioren teams) en de A1 en B1 is 

er onderhoud uitgevoerd aan perken, 
terras en Jeu de Boules banen, kantine en 
opslagruimtes,  
Verder zijn de rolluiken, de verlichting en 
het sanitair onderhouden en het 
schilderwerk van de korfbalpalen 
uitgevoerd. 

De kantine is op een zeer smaakvolle 
wijze gerenoveerd.  
De keuken zal dit najaar opgeknapt 
worden. Hiervoor heeft Nova van de 
Vriendenloterij €2.000,00 gekregen. (Via 
de vrijwilligers actie). Daarnaast heeft de 

penningmeester extra financiële middelen 
gereserveerd om de keuken op te 
knappen. Jannes Aalders heeft een 
autocad ontwerptekening voor de keuken 
gemaakt. Er worden nu offertes 
opgevraagd bij diverse 
keukenleveranciers.  

Wim Schoon en Ton Thiers zijn bezig een 

meerjaren onderhoudsplan voor de 
opstallen op te stellen. Hierin wordt 
inzichtelijk gemaakt welke 
onderhoudsmaatregelen op de korte, 
middellange en lange termijn noodzakelijk 
zijn. Dit beheerplan geeft tevens inzicht 

welke financiële middelen nodig zijn.  
Kunstgras en grasveld; Het bestuur is 
door de gemeente en Irene Beach 
benaderd met de vraag of Nova bereid is 
om een stuk gras in te leveren voor de 
Beach Volleybal. Het bestuur staat hier 

onder voorwaarden positief tegen over. 
Voorwaarden zijn o.a. dat Nova de kantine 
niet wil “delen”. Nova minimaal 2, maar 

gezien het aantal teams 3 
kunstgrasvelden (nieuwe afmetingen) wil 
en de gemeente de parkeerstrook 
meeneemt in het plan. Op dit moment is 

nog niets concreet te melden.  
 
Jaarverslag kantinecommissie 
Als eerste is de kantinecommissie blij met 
alle hulp die iedereen geboden heeft. 
Zonder al deze vrijwilligers kan de kantine 
niet draaien. We hopen volgend jaar weer 

beroep te kunnen doen op een ieder. 
Naast een aantal vaste activiteiten, 
feestavonden, kampioensfeesten, 
tienentoernooi en alles wat we vergeten te 

noemen, hebben we in het najaar een 
wijnproefavond gehouden. Daardoor zijn 

er nieuwe wijnen in het assortiment 
gekomen. 
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Verder zal het een ieder niet zijn ontgaan 
dat de kantine met behulp van velen is 
opgeknapt. 
We hopen het komend jaar de keuken 
onder handen te kunnen nemen, dankzij 

o.a. een bijdrage van de Vriendenloterij. 
 
Jaarverslag Technische Commissie 
De technische commissie bestond uit: 
Wietske Aalders, Michelle Reus, Inge van 
Eck, Aranka Akkermans en Sanne van 
Kouterik. Omdat Fred van Ettikhoven door 

ziekte niet kon doorgaan, heeft Jorg van 
Rooijen zijn positie als verantwoordelijk 
bestuurslid overgenomen. Gedurende het 
seizoen zijn de taken van de vroegere 
senioren-TC, jeugd-TC en vertrekkend 
hoofdcoördinator Marcel Jairam aan de 

verschillende TC-leden toegewezen. Een 
schema is beschikbaar op de website van 
Nova. Nova speelde het afgelopen seizoen 
met 6 seniorenteams, 2 A-teams, 2 B-
teams, 3 C-teams, 2 D-teams, 1 E-team 
en 1 F-team. Volgend seizoen zullen er vijf 
seniorenteams zijn.  

Nova 1 werd getraind door Wouter van 

Brenk. In de zaal lukte het niet om te 
promoveren, op het veld werd wel het 
kampioenschap behaald en daarmee 
promotie naar de tweede klasse verdiend. 
Nova 2 werd getraind door Maik van 

Kouterik. Het team werd in de zaal 
zevende in de reserve tweede klasse en 
op het veld tweede in de reserve derde 
klasse. Nova 3 werd getraind door Erik 
Jansen en kwam uit in de reserve derde 

klasse. Nova 4, 5 en 6 hadden geen 
trainer en speelden breedtekorfbal. Nova 
A1 werd getraind door Maurice Lindenaar 
en speelde in de tweede klasse. De 
contracten met de betaalde trainers (Nova 
1, 2 en A1) zijn voor een jaar verlengd. 
Erik Jansen heeft laten weten volgend 

seizoen niet meer als trainer van Nova 3 
beschikbaar te zijn. De volgende ploegen 
werden kampioen: Nova D2 in de zaal, 
Nova 1, Nova A2 (najaarscompetitie), 
Nova B1 (2x), Nova C2 (najaar), Nova C3 
(najaar) en Nova D2 (voorjaar) op het 

veld. Vanwege het kampioenschap in de 
eerste klasse heeft Nova B1 deelgenomen 
aan het NK in Tilburg. Ze werden daar 
zevende. We hebben ondanks de inzet van 
onze scheidsrechters niet het volledige 
aantal opgelegde wedstrijden kunnen 
fluiten. Voor het nieuwe seizoen resulteert 

dat in een sportieve sanctie van 3 

wedstrijdpunten in de zaal en een 
financiële boete. De boetes voor veld en 
zaal zijn wel lager dan in het vorige 
seizoen. 
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5. BALANS PER 30 JUNI 2015 
 

Algemeen 

 
2014/2015 is in financieel opzicht een heel mooi seizoen geweest voor Nova. Vrijwel de 
gehele exploitatierekening heeft de begroting, zoals deze vorig jaar is opgesteld, keurig 
gevolgd. 
 
Positieve uitzondering hierop zijn de inkomsten uit de kantine. In de begroting werd reeds 
uitgegaan van een verdere stijging van de inkomsten, maar het resultaat over dit seizoen 

heeft deze verwachting zelfs ruim overtroffen. Hulde voor het enthousiaste team dat hiervoor 

heeft gezorgd! 
De inkomsten uit het ophalen van oud papier zijn inmiddels een vaste waarde in de 
exploitatie geworden. Ondanks dat de maandelijkse planning en organisatie hiervan een hele 
klus is, verdient ook dit een groot compliment! 
Helaas is er een dalende beweging ontstaan van de contributie inkomsten. Dit heeft 
voornamelijk met het dalende aantal jeugdleden te maken. Dit dient een aandachtpunt voor 

de komende jaren te zijn. 
 
Een andere positieve noot, heeft betrekking op de kosten van de scheidsrechters. Deze zijn 
fors lager dan begroot voor dit seizoen. Het scheidsrechterskorps heeft weliswaar het 
maximaal aantal wedstrijden gefloten, maar helaas toch niet voldoende om ervoor te kunnen 
zorgen dat er helemaal geen boetes meer worden verkregen. Tevens heeft een verlaging van 

de boetes per wedstrijd door de KNKV gezorgd voor de verlaging van de kosten in de 
exploitatie. 
 

Voor de geplande verbetering van de keuken is onder de kosten van periodiek onderhoud 
een reservering opgenomen. 
 
Het seizoen 2014/2015 is financieel dus zeer stabiel verlopen en zeer mooi afgesloten met 

zelfs een positief resultaat. 
 
 
Verantwoording 
De verantwoording in de exploitatierekening geschiedt op basis van opbrengsten en kosten 
die betrekking hebben op het betreffende verenigingsjaar. De opbrengsten en kosten via de 
exploitatierekening verantwoord, hebben een grote mate van zekerheid van optreden.  

 
 
 
Balans 

   30-06-2015  30-06-2014 

Opstallen (verzekerde waarde)   442.900  442.900 
Inventaris   5.880  5.880 
Korfbalmateriaal   1.800  1.800 
Kantine (voorraad en wisselgeld)   1.400  1.400 
Shirts / voorraad representatie   333  333 
Te ontvangen contributie   0  314 

Overige vorderingen   1.939  1.950 
Vooruitbetaalde bedragen   37  558 
Geldmiddelen   34.494  30.774 

Totale activa   488.783  485.909 

      
Eigen vermogen   449.700  449.700 
Algemene reserve   30.071  21.897 
Te betalen kosten   4.690  8.175 

Vooruit ontvangen bedragen   4.322  6.137 

Totaal passiva   488.783  485.909 
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Toelichting op de balans 

De opstallen zijn opgenomen tegen de verzekerde waarde.  
Inventaris, korfbalmateriaal, kantinevoorraad en shirts zijn voornamelijk voor hun geschatte 
waarde opgenomen. 
 
 
Onder de overige vorderingen zijn opgenomen 

De te ontvangen bijdrage uit de Vriendenloterij over het 2e kwartaal en de te ontvangen 
vergoeding voor de inzameling van oud papier over het 2e kwartaal. 
 
Onder de vooruitbetaalde bedragen zijn opgenomen 
Vooruitbetaalde gemeentelijke belastingen en overige exploitatiekosten. 

 
Onder de nog te betalen kosten zijn opgenomen 

De laatste termijn contributie, de afrekening inzake de scheidsrechters en de afrekenstaat 
van de KNKV en overige exploitatiekosten. 
 
Onder de vooruit ontvangen bedragen is opgenomen 

 Vrienden van NOVA; dit betreffen gelden van de Vrienden van NOVA welke een 
bestemming zullen krijgen in het verenigingsjaar 2015/2016; 

 Vooruit ontvangen sponsorgelden voor meerdere jaren. 

 

Algemene reserve 
Het verloop van de algemene reserve over het boekjaar 2014/2015 is als volgt: 
 

ALGEMENE RESERVE  Toelichting 

     Voor de komende jaren is er een 
bedrag beschikbaar voor: 

 vervanging van het dak ad 
€ 10.000 

 vervanging van ketels/boilers ad 
€ 4.000 

 een nieuwe keuken ad € 7.000 
Specifieke reserves zijn aangehouden 
ten behoeve van de jeugd, 

voortkomend uit inkomsten loterijen 
en andere acties t.b.v.de jeugd (circa 
€ 4.200). 

Stand per 30 juni 2014   21.897  

 
Mutaties 

    

 Exploitatieresultaat boekjaar  2.586 
 

  

 Dotatie t.b.v. keuken  7.000   
     
 Verbouwing clubhuis   

(1.412) 

  

   8.174  

     

Stand per 30 juni 2015  30.071  
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EXPLOITATIEREKENING 2014/2015 
 
Inkomsten  Rekening 

2014/2015 

 Begroting 

2014/2015 

 Rekening 

2013/2014 

 Toelichting 

Contributie  36.031  36.800  36.729  Dalend aantal jeugdleden 
 

 
Hogere marge, beter inkoopbeleid 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Minder teams wedstrijdkorfbal, 
lagere boetes 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Laag verbruik, teruggaaf Ecotaks 

Reservering keuken € 5.000 

 

Subsidie gemeente  519  550  547  

Grote clubactie  1.264  1.000  1.037  

Kantine  15.401  13.500  12.512  

Sponsoring  3.046  3.500  5.171  

Vriendenloterij  2.807  3.500  3.760  

Rente  201  300  274  

Oud papier  4.570  4.500  4.549  

Diversen  4.231  4.000  4.413  

Totaal inkomsten  68.070  67.650  68.992  

        

Uitgaven        

Korfbal        

KNKV  12.664  13.950  13.854  

Scheidsrechters 2.122  5.000  5.504  

Zaal/veldhuur/training 28.314  28.500  31.255  

Vergader-/reiskosten  429  600  551  

Korfbalmateriaal  457  555  383  

Subtotaal  43.986  48.605  51.547  

        

Bestuur        

Telefoon/porti  688  750  690  

Representatie  266  250  257  

Drukwerk  224  200  212  

Website  47  100  47  

Vrijwilligersbijdragen  810  750  780  

Abonnementen   637    645  632  

Overige kosten  410  450  444  

Subtotaal  3.082  3.145  3.062  

        

Nevenactiviteiten        

Senioren  87    500  (285)  

Jeugd  69  500  462  

Toernooien  25   (200)  (427)  

Jubileum  1.123  0  0  

Kampioenen  610  600  329  

Subtotaal  1.914  1.400  79  

        

Accommodatie        

Energiekosten  4.035  7.500  7.488  

Periodiek onderhoud  8.070  3.000  2.910  

Verzekering/belastingen 4.397  4.000  4.690  

Subtotaal  16.502  14.500  15.088  

        

Totaal uitgaven  65.484  67.650  69.776  

        

Saldo lopend boekjaar 2.586  0  (784)  
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7. DECHARGE BESTUUR / BESTUURSVERKIEZING 
 

Volgens het bij de statuten vastgestelde rooster of op eigen verzoek zijn aftredend 

als bestuurslid: 
 
Korfbal Technisch:  Fred van Ettikhoven  
(halverwege seizoen vervangen door Jorg van Rooijen) 
 
 
Communicatie  Annelies Kreuger 

Penningmeester   Nancy de Rooij 

 
Het bestuur vraagt de vergadering voor toestemming om de volgende bestuursleden aan te 
stellen: 
 
Communicatie  Laura van Rooijen 
Penningmeester  Pieter Keuning 

 
 
 
Bestuurssamenstelling seizoen 2015/2016 
 
Als de vergadering akkoord gaat met deze samenstelling zal het bestuur in het seizoen 

2015/2016 als volgt zijn: 
 
Voorzitter: Arie Anninga 

Vice-voorzitter/ Nevenactiviteiten 
Secretaris:  

Annabelle van der Weerdt 
Birgit Rademakers 

Penningmeester: Pieter Keuning 
Communicatie: Laura van Rooijen 

Korfbal Technisch: Jorg van Rooijen 
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8. BESPREKING BEGROTING 2015-2016 
 

Inkomsten  Begroting 

2015/2016 

 Rekening 

2014/2015 

 Begroting 

2014/2015 

 Toelichting 

 

 

Inkomsten 

 

Het bestuur stelt voor de 

contributie voor spelende 

en niet-spelende leden 

voor het boekjaar 

2015/2016 ongewijzigd te 

laten.  

De contributie inkomsten 

zijn lager begroot door een 

terugloop van het aantal 

jeugdleden. 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

        

        

Contributie  34.369  36.031  36.800  

Subsidie gemeente  0  519  550  

Grote clubactie  1.200  1.264  1.000  

Kantine  14.500  15.401  13.500  

Sponsoring/Adv.  2.750  3.046  3.500  

Vriendenloterij  2.500  2.807  3.500  

Rente  250  201  300  

Oud papier  4.500  4.570  4.500  

Diversen  3.500  4.231  4.000  

Totaal inkomsten   63.569   68.070   67.650  

        

Uitgaven 

  

     

        

Korfbal        

KNKV  13.750  12.664  13.950  

Scheidsrechters 2.350  2.122  5.000  

Zaal/veldhuur/training 29.824  28.314  28.500  

Vergader-/reiskosten 500  429  600  

Korfbalmateriaal  600    457  555  

Subtotaal   47.024   43.986   48.605  

        

Bestuur        

Telefoon/porti  700  688  750  

Representatie  250  266  250  

Drukwerk  225  224  200  

Website  50  47  100  

Vrijwilligersbijdrage  275  810  750  

Abonnementen  645  637  645  

Overige kosten  450  410  450  

Subtotaal   2.595   3.082 

 

  3.145  

        

Nevenactiviteiten        

Senioren  150  87  500  

Jeugd  150  69  500  

Toernooien  (250)  25  (200)  

Jubileum  0  1.123  0  

Kampioenen   500   610   700  

Subtotaal   550   1.914   1.500  

        

Accommodatie        

Energiekosten  5.400  4.035  7.500  

Periodiek onderhoud 3.500  8.070  3.000  

Verzekering/belastingen 4.500  4.397  4.000  

Subtotaal   13.400   16.502   14.500 

 

 

 

Totaal uitgaven   63.569   65.484   67.650  

        

Saldo lopend boekjaar 0  2.586  0  
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9. VASTSTELLEN CONTRIBUTIES 2015/2016 

 

Inkomsten 

 
Contributie 
Indeling naar leeftijdsgroep geschiedt vanaf 1 juli op basis van de leeftijd per 1 oktober 
(bondspeildatum).  
 
Het bestuur stelt voor de contributie voor leden voor het boekjaar 2015/2016 te handhaven. 
 

 Per jaar Per kwartaal 

Senioren  264 66,00 

Junioren  190 47,50 

Aspiranten  160 40,00 

Pupillen  140 34,50 

Kangoeroes  62 15,50 

Jeu de Boules  64 16,00 

Niet spelend  50 12,50 

 
 

 
Uitgaven 
 
Korfbal 
Het grootste deel van de uitgaven is gerelateerd aan het korfballen. Met name deze kosten 
blijven mede door rijks- en gemeentebesluiten toenemen. Vanuit het Masterplan Arbitrage 

moeten we meer scheidsrechters en beoordelaars opleiden en aanleveren. Hiervoor zijn 

nieuwe investeringen begroot. 
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Voor het seizoen 2015/2016 is de samenstelling van commissies als volgt  

(aanpassingen nog mogelijk): 

 
Korfbaltechnisch Nevenactiviteiten Algemene zaken Secretariaat Financiële zaken Communicatie 

Bestuurslid Bestuurslid Bestuurslid Bestuurslid Bestuurslid Bestuurslid 

Jorg van Rooijen Annabelle v.d. Weerdt Arie Anninga Birgit Rademakers Pieter Keuning Laura van Rooijen 

  (Vice-voorzitter) (Voorzitter) (Secretaris) (Penningmeester)   

            

TC Goed idee Accommodatie Ledenadministratie Contributie-inning Communicatie 

Wietske Aalders Meral Gulsen Wim Schoon Birgit Rademakers Pieter Keuning Annelies Kreuger 

Andreas Schippers Sigrid Ruigendijk Maikel van Raaij     Laura van Rooijen 

Inge van Eck Tessa van der Laan Peter Baas   Sponsoren Lisa Rademakers 

Sanne van Kouterik Rianne van der Meijden Aart Elders   Frank Rademakers Birgit Rademakers 

Michelle de Reus   Willem Sinke   Annemiek van der Ploeg Maurice Lindenaar 

Aranka Akkermans Tienentoernooi  Ad hoc:   Andrew van der Weerdt   

  Nancy de Rooij Raymond Bédorf       

Trainer/coach NOVA 1 Martine Kreuger Materialen:   Kascommissie 2016:   

Wouter van Brenk   Wim Schoon       

  Oud Papier  SIOP         

Trainer/coach NOVA 2 Rienk van der Ploeg Kantine   Reserve:   

Maik van Kouterik   Nici van der Werve       

  Jeugdfeest Gerdi Hoep       

Trainer/coach NOVA 3 Annabelle v. d. Weerdt Gerrie Baas   Grote Clubactie:   

 Bianca Baas Marlies Veltman   Helen Wennekes   

  Helen Wennekes Ellen Schoon       

Trainer NOVA A1: Helma van Wijk Niels van Vogelpoel       

Maurice Lindenaar Steven Bakker         

    Jeu de Boules        

Jeugdcoördinatoren: Paaskamp Henk van Heeringen       

A – Steven Bakker Manon Veltman         

B – Gert van Kempen Karen Nauta         

C – Inge van Eck           

D – Colinda Kalkhoven Schoolkorfbal         

E/F –Dennis van der Werve Manon Veltman         

  Niels Vogelpoel         

Oefenwedstrijden: Rianne vd Burgt         

  Helen Wennekes         

Scheidsrechters:           

Vincent Baas Koppeltoernooi         

Martine Kreuger           

Andreas Schippers          

            

Wedstrijdformulieren:           

Jacco van Heeringen          

 


