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1. Voorwoord van de voorzitter 
 
Afgelopen jaar was een bewogen jaar. Er zijn binnen het bestuur een aantal veranderingen geweest 

door het stoppen van de voorzitter en vanuit de bond zijn we aan het overgaan naar sportlink. Doch 

hebben wij met het bestuur getracht alle veranderingen op te nemen en gezamenlijk ons clubbie te 

dragen en te zorgen dat alles goed verloopt. Hiervoor wil ik dan ook alle vrijwilligers van de club 

bedanken. Het is fijn dat iedereen betrokken is. Ik wil ook graag alle mensen van het bestuur bedanken, 

we zijn een jonge en fanatieke groep met goede ideeën! Hopelijk kunnen we dit jaar deze weer verder 

vorm gaan geven om de club groter en nog leuker te maken. Het was een bewogen jaar en ik hoop dat 

we komend jaar weer een stapje kunnen maken door te professionaliseren en toch de warmte van de 

club te behouden. 

  



3 
 

Jaarverslag 2016 - 2017 

2. Het verslag van het bestuur 

 

2.1 De voorzitter 

Afgelopen jaar was voor de start als voorzitten. In eerste instantie kreeg ik de boel netjes overgedragen 

van onze vorige voorzitter Patrick Sinning. Deze overgang ging soepel. Daarna kwam ik erachter dat er 

toch wel een boel speelde. Dingen die al een tijd spelen maar ook dingen die gebeurde waarop 

adequaat gereageerd moest worden. Enkele voorbeelden hiervan zijn; de nieuwe sporthal, 

veranderingen bij het RTC, website die niet meer werkte, BV Exercitia ’73 in een huur tenue en nog 

kleine zaken. 

Afgelopen jaar zijn we in hevige discussies geweest met de gemeente omtrent de nieuwbouw van de 

sporthal. Deze discussie volgt nog steeds. Momenteel is de gemeente aan het kijken of onze eisen ook 

gehaald kunnen worden binnen het plan wat al is gevormd. 

Het RTC is gestopt met competitiespelen dit zorgde ervoor dat een boel kinderen geen club meer 

hadden om te spelen. Ik kan met blijdschap melden dat wij een aantal van deze spelers hebben kunnen 

verwelkomen bij deze club en dit heeft geresulteerd in een uitgebreide dameslijn. Het is nu aan de club 

deze te behouden. Goed is om te vertellen dat het lijkt dat dit best goed gaat. Er is een Vrouwen U14 

team en hopelijk met de kerst ook een vrouwen U12 team. 

Afgelopen seizoen hield ineens de website ermee op. Onze secretaris heeft als nood een Weebly 

pagina gemaakt met alle belangrijke informatie. Deze Weebly zorgde ervoor dat we rustig aan een 

nieuwe website konden werken. Deze is in het begin van het seizoen online gekomen. Hopelijk is 

iedereen er blij mee. Tips of aanmerkingen kunnen verwerkt worden. We zijn nog op zoek naar iemand 

die het leuk vindt om hem bij te houden. Deze zal daarnaast ook contact hebben met de dorpsklanken 

en met Harald die de facebook van Exercitia bijhoudt. 

Afgelopen jaar is ook het eerste jaar geweest dat heel Exercitia in een nieuw tenue is gekomen. Dit 

heeft nogal wat voeten in de aarde gehad maar is allemaal gelukt. Ondanks een wisseling van de wacht 

bij Burned hoop ik en verwacht ik in de toekomst een goede samenwerking te houden. 

Joram Wagtelenberg 

Voorzitter BV Exercitia’73 
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2.2 Het secretariaat 

Sinds de Algemene Ledenvergadering op dinsdag 11 oktober 2016 vervul ik de functie als secretaris 

voor BV Exercitia’73. De overdracht met mijn voorganger: Matthias, verliep soepel. Al gauw vond ik 

mijn plek binnen het bestuur en heb ik het werk dat voor mij 

klaarlag aangepakt anno 2017. Zonder ervaring ging ik deze 

uitdaging aan en met tevredenheid kijk ik terug naar een seizoen 

vol veranderingen.  

Om te beginnen deed ik een voorstel om de efficiëntie van de 

interne organisatie (binnen het bestuur) te optimaliseren. Met 

behulp van het programma: Trello, werkt het bestuur van 

Exercitia’73 nu via de scrum methode. Lange notulen van 

bestuursvergaderingen die eerder via de mail werden 

teruggekoppeld, hebben plaatsgemaakt voor een realtime 

besluiten- en actielijst die ieder moment weergeeft wie wat (voor) 

wanneer doet en welke taken er allemaal zijn afgerond.  

Hiernaast maakte ik een opzet voor een archief in de cloud via 

Dropbox. Belangrijke documenten gaan nu niet meer verloren in de 

volle inboxen van de bestuursleden, maar worden overzichtelijk 

bewaard en beheerd zodat het gehele bestuur op ieder moment toegang heeft tot de juiste stukken.  

Niet alleen de organisatie van bestuurszaken is dit seizoen geautomatiseerd. De bond ruilde het 

programma: ISS, waarmee voorheen verenigingszaken zoals bijvoorbeeld de ledenadministratie, 

wedstrijd- en scheidsrechterszaken werden gecoördineerd, in voor Sportlink. Deze verandering viel 

grotendeels buiten mijn takenpakket, maar als contactpersoon met de bond hield ik mijn collega-

commissarissen op de hoogte van de actualiteiten rondom de overgang naar Sportlink.  

Verder las u hiervoor al dat de verenigingswebsite halverwege het seizoen niet meer tot onze 

beschikking bleek. Als noodoplossing heb ik een tijdelijke website ontworpen om de leden van de 

belangrijkste praktische informatie te voorzien. Gelukkig is er sinds september een nieuwe officiële 

website waarop we met trots nieuwe potentiële leden ontvangen en de actualiteiten binnen de club 

op delen.  

Als laatste werd het organiseren van de Sportplaatjesactie in samenwerking met Jumbo Pepping mijn 

persoonlijke project. Alle leden van Exercitia’73 werden gefotografeerd en spaarden hun eigen 

sportplaatje in de maanden februari tot mei. De actie heeft de betrokkenheid van de leden merkbaar 

verhoogd, en was dus zeer geslaagd. Sommige Exercitianen wisten zelfs de hele club te sparen!  

Aankomend seizoen zal ik mij naast mijn bestuursfunctie aansluiten bij de lustrumcommissie en ervoor 

zorgen dat onze vereniging ook volgend seizoen weer de gezelligste basketbalclub van Drenthe is.  

Joline Teisman 

Secretatis BV Exercitia’73 

  

Figuur 1 Overdracht ALV 
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2.3 De penningmeester  

Het resultaat over 2016-2017 is hoger dan begroot. We hadden een begroot resultaat voor seizoen 

2016-2017 van circa € 1.200. Het uiteindelijke resultaat over 2016-2017 is bijna € 4.400. Het eigen 

vermogen is als gevolg van dit resultaat toegenomen naar € 20.950. 

De lasten zijn circa € 1.000 lager dan begroot. Dit heeft met name te maken met minder afgenomen 

uren zaalhuur en minder benodigd materiaal dan was begroot. De baten zijn circa € 2.000 hoger dan 

begroot, met name als gevolg van extra leden en inzet van onze jeugd voor de grote clubactie en de 

extra sponsoracties. 

We zien dat het aantal leden de afgelopen twee jaren weer wat is toegenomen, er wordt hard gewerkt 

aan extra sponsoring voor de club waardoor het resultaat uiteindelijk enorm mee is gevallen. De huur 

is echter afgelopen jaar door de gemeente jaarlijks met 9% verhoogd en ook de bond is het afgelopen 

jaar weer streng geweest een heeft ons de nodige boetes opgelegd. 

We vinden het belangrijk dat we kunnen blijven investeren in trainers- en coachopleidingen en goed 

materiaal daarnaast hebben we afgelopen seizoen iedereen voorzien van een nieuw (huur) tenue. 

Helaas is het nog niet gelukt om voor deze nieuwe tenues ook een mooie (club)sponsor te vinden. 

Het bestuur zal n.a.v. de op de ALV aanwezige cijfers een contributievoorstel doen om de contributie 

te verhogen met inflatie (2,5%) de extra verhoging van € 15 per lid (conform eerdere afspraak voor 3 

jaar) komt daarmee voor het aankomende seizoen te vervallen. 

Het bestuursvoorstel betekent dat wij komend jaar enigszins interen op ons eigen vermogen (we 

gebruiken het resultaat van boekjaar 2016-2017 om geen extra verhoging van de contributie boven op 

inflatie te hoeven doen) tenzij we meer leden weten aan te trekken of extra sponsoring kunnen 

organiseren.  

Susanne Hartlief-Wagtelenberg,  

Penningmeester BV Exercitia’73 
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3. Jaarrekening 
 
  



Afschrijvingsstaat 2016 - 2017 
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De contributie wordt automatisch geïncasseerd in vier termijnen. De eerste termijn wordt rond 20 oktober afgeschreven, de tweede termijn rond 20 
november, de derde termijn rond 20 februari en de vierde, laatste termijn, rond 20 mei. Nieuwe leden dienen een volledig ingevuld machtigingsformulier 
‘automatische incasso’ in te leveren.   



4. Commissies  

 

4.1 Ledenadministratie  

In november ben ik begonnen met de ledenadministratie en dat was voor mij allemaal heel erg nieuw. 

Toen ik begon hadden we nog het systeem ISS. Hierin heb ik mij niet heel erg verdiept omdat we nu 

ondertussen zijn overgestapt naar Sportlink. Dit systeem werkt makkelijker maar heeft ook ontzettend 

veel functies waarvan ik de helft nog niet weet. Mijn doel is dus om daar wegwijs in te vinden. Maar 

ook om een keer bij bijv. Suzanne mee te kijken wat zij doet met de contributie. Zo krijg ik voor mij het 

plaatje wat meer rond en zie ik meer de gevolgen van wat ik in het systeem zet en zie ik meer het grote 

geheel. Dat werkt volgens mij voor iedereen prettig. 

Annemiek Scheij 

Ledenadministrator BV Exercitia’73 
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4.2 Technische commissie  

In het seizoen 2016-2017 is het ledenaantal ten opzichte van het jaar daarvoor licht gestegen. Het 

aantal spelende leden is gestegen van 100 naar rond de 115 verdeeld over 11 teams (inclusief 

instroom). Hiermee is Exercitia nog steeds 1 van de grootste verenigingen van noord Nederland. De 

teams waren dit seizoen goed gevuld met minimaal 8 spelers. Tevens hadden we dit seizoen maar liefst 

2 recreantenteams (niet spelende leden), waarmee het totale ledenaantal rond de 135 spelers was.  

Aandachtspunt blijft het werven van jonge leden. Dit is zeer belangrijk voor de continuïteit van de 

vereniging. Daarom proberen we zoveel mogelijk door het jaarlijks te organiseren 

scholenbasketbaltoernooi en mond-op-mondreclame jeugd enthousiast te maken voor het spelen van 

basketbal. De instroom loopt ieder seizoen goed vol, met als resultaat 2 jongens team en een goed 

gevuld meisjes team!  

Een ander groot aandachtspunt is echter het behouden van jeugdleden die naar andere verenigingen 

vertrekken. Indien dit naar betere verenigingen is zoals het RTC (overigens speelt het RTC vanaf 

komend seizoen geen wedstrijden meer) is dit alleen maar een compliment van onze opleiding. Echter 

zien we vaak nu leden die gaan studeren naar andere verenigingen vertrekken. Dit is een trend die we 

moeten voorkomen om de doorstroom naar de senioren te behouden en de continuïteit van de 

vereniging te waarborgen. Dit wordt een belangrijk aandachtspunt voor het bestuur voor de komende 

jaren. Waarbij een goede opleiding, trainers/ coaches en faciliteiten zeer belangrijk zijn. 

De meeste teams hebben deze competitie naar eigen niveau gepresteerd met prima eindklasseringen. 

Dit seizoen hadden we maar liefst 3 kampioenen! Het meiden u12 team, de mannen u18 en heren 2 

kampioen geworden in hun klasse. Deze hebben dit uiteraard goed gevierd en zijn door de vereniging 

gehuldigd op het eindfeest.  

De reeds door ons ingezette lijn voor wat betreft jeugdbeleid/ begeleiding binnen de vereniging wordt 

voortgezet. Wij als vereniging hebben als doel om het basketbal te verbeteren door zoveel mogelijk 

gekwalificeerde trainers in te zetten op de teams en deze ook op te leiden. Ons beleid is ook dat alle 

trainers van een licentie moet zijn voorzien, maar de prioriteit hierin ligt wel bij de jeugdteams. 

Afgelopen seizoen heeft Patrick Sinning zijn BT3 licentie gehaald. We proberen zoveel mogelijk onze 

trainers te begeleiden en is er vaak een trainersvergadering om zaken door te spreken. Zo organiseren 

we elk seizoen een sessie voor de  trainers om gezamenlijk met alle trainers te praten 'sparren' over 

basketbal. Dit is iets wat we komend seizoen gaan blijven doorzetten, met of zonder een gastspreker. 

Hiervoor hebben wij een concreet plan (playbook) om de  ontwikkeling van trainers/ coaches en van 

de spelers te optimaliseren binnen de vereniging. Zodat er met dezelfde visie en richtlijnen wordt 

getraind en wedstrijden wordt gespeeld, er beter wordt samengewerkt en de uiteindelijke doorstroom 

wordt verbeterd. Tevens zijn we er voor komend seizoen weer in geslaagd om bijna alle teams van 

minimaal 2 trainers te voorzien, zodat er maximale aandacht aan de spelers kan worden gegeven. 

Tevens voldoen we bij elk team aan de minimale licentie-eis. 

Al met al een geslaagd seizoen in sportief en organisatorisch opzicht! Ook wanneer we vooruitkijken 

naar komend seizoen waarin we weer in bijna alle leeftijdscategorieën een team hebben en waarbij 

alle teams voorzien zijn van een trainer/ coach. We lijken ook weer te groeien met het aantal leden en 

teams (12 inclusief de instroom) met een nieuw meiden u18 team door de komst van een aantal 

meiden van andere verenigingen.  

Uitdagingen blijven het opleiden van al onze trainers, het werven van nieuwe jeugdleden en vooral 

ook het behouden van de ´studerende´ jeugdleden voor de doorstroom naar de seniorenteams en 

uiteraard het verbeteren van de basketbal kwaliteiten van onze leden. Persoonlijk is komend seizoen 
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mijn laatste als voorzitter TC en daarom staat dit jaar ook in het teken van de overdracht naar de 

nieuwe voorzitter. 

Arjan Hilbrants 

Voorzitter Technische Commissie BV Exercitia´73 
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4.3 Wedstrijdsecretaris  

Voor de zaalhuur was er in dit seizoen geen probleem. We konden allemaal in de Marsch trainen. De 

zaalhuur voor de zaterdagen kon weer van 12 tot 19 uur worden ingehuurd omdat we met vier 

wedstrijden per competitiespeelronde prima uit de voeten kunnen. 

Binnen de vereniging verloopt de communicatie veel via e-mail. Een niet te onderschatten verlengstuk 

voor de wedstrijdsecretaris. Daarnaast wordt ook netjes op de website en ons eigen prikbord in de 

kantine aangegeven wanneer de wedstrijden zijn en wie de tafelaars en scheidsrechters zijn. Dit jaar 

was er wederom 0x een ´no-show´ op het gebied van tafelen of scheidsrechteren. Een goede zaak. Ik 

denk dat dit mede komt doordat wekelijks een mail wordt gestuurd op de woensdag naar iedereen die 

zaterdag een functie, naast het eigen spelen, heeft te vervullen in De Marsch. 

Ook de communicatie met de zaalbeheerder Ties Polling loopt goed. Door de korte communicatielijnen 

kunnen we vaak snel schakelen, zonder de tussenkomst van de gemeente. Overigens ook voor de 

gemeente niets dan lof voor het meedenken. Het plannen van ons eindfeest bleek wel wat 

problematisch, daar dit vrij laat in het seizoen gebeurde, waren de mooie data al bezet. 

Dit jaar voor het tweede jaar met de nieuwe contactpersoon bij de gemeente; Wojtek Biziuk, gewerkt. 

Alles gaat net even anders dan met zijn voorganger Reny Tahapari. De werkwijze is net als vorig jaar 

anders dan de jaren ervoor. Tot 1 oktober is het laatste moment dat gratis zaalhuur terug gegeven kan 

worden aan de gemeente. Dat is vervelend aangezien het nu voorkomt dat ik niet alle ingehuurd tijd 

nodig heb. Dat kost ons dus geld. Maar daar valt bij de gemeente verder niet echt aan te tornen. De 

zaalhuur is wel weer gewoon met 5% omhoog gegaan en ons is al bericht in een meerjarenplan van de 

gemeente dat ook komend jaar de zaalhuur wederom met dat percentage gaat stijgen. 

Alle reden om scherp zaalhuur in te kopen en bijvoorbeeld goed te inventariseren wie wel en wie niet 

door traint tijdens basisschoolvakanties. Maar dat is dit jaar goed gelukt. Al met al een prima seizoen 

voor de wedstrijdsecretaris. 

Leo Kits 

Wedstrijdsecretaris BV Exercitia´73 
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4.4 Scheidsrechterscoördinator  

Ook dit jaar huurden we weer (externe) scheidsrechters in. We begonnen het jaar met 2 D-

scheidsrechters: Nico Bronsema en Gerard Krook. Eric Stok is helaas gestopt als scheidsrechter. Ook 

Leo Kits is D-scheidsrechter, maar die wordt niet ingehuurd. Gerard en Nico kregen betaald door 

respectievelijk dames 1 en heren 1. Leo floot niet voor geld. Doordat we een overschot aan D-

scheidsrechters hadden, hoefden we geen E-scheidsrechters actief op te voeren. Wel heb ik op de 

reservelijst als E-scheidsrechters nog opgevoerd, Joram Wagtelenberg en Gert Jan Swaving. Reserve 

betekent dat ze niet actief wedstrijden krijgen toebedeeld door de aanschrijver, maar dat ze wel 

mogen fluiten en hun E-licentie behouden.  

Dit jaar is er wederom niemand van onze vereniging op een E-cursus gestuurd. Mede doordat er 

vervelende eisen worden gesteld aan het volgen van een E-cursus. Zo moet de kandidaat in een jaar 

tijd sowieso 10 F-wedstrijden hebben gefloten. Dat halen onze scheidsrechters niet, doordat ik ze 

zoveel mogelijk wisselend aanschrijf. Halverwege het seizoen heb ik meer en meer dezelfde personen 

aangeschreven zodat ze het scheidsrechter-zijn beter onder de knie kregen en in de loop van tijd, wel 

gaan voldoen aan de eis van 10 F-wedstrijden hebben gefloten.  

Dis seizoen is er geen F-cursus gegeven. Mede doordat de groep die een cursus kon doen (als in de 

juiste leeftijd hadden, 15 jaar en ouder) heel klein was. Daarnaast is ook de hele procedure op de schop 

gegaan. Nu moet er eerst via de website van de NBB een spelregelkennistest worden behaald. Daarna 

moeten er wedstrijden worden gefloten waarbij er begeleiding is en uiteindelijk moet de begeleider 

dan de F-cursist (nu heet het BS-2) moet goedkeuren voor het BS-2 diploma. Bij de F-scheidsrechters 

zijn tijdens het seizoen nauwelijks problemen geweest. Het probleem dat er nog steeds is komt door 

de miniwedstrijden, waarvan er 2 gelijktijdig worden gehouden. Daarna is vaak een jeugdwedstrijd 

waar geen scheidsrechters uit te halen zijn. Dan moet ik leden opstellen die pas daarna moeten spelen, 

of fluit ik zelf maar. Er zijn afspraken met het bestuur gemaakt om voor volgend seizoen de ouders 

meer te betrekken bij de jeugdteams, en de mini’s in het bijzonder. 

 Uiteindelijk hebben we dit jaar weer geen scheidsrechters op een E-cursus gekregen. Het probleem is 

de grote antipathie van veel mensen tegen de functie van scheidsrechter. Iedereen begrijpt dat ze er 

moeten zijn, maar niemand wil het oppakken. Gelukkig zijn de eisen voor scheidsrechters al in het 

seizoen 2015-2016 minder streng geworden. Alleen de landelijke wedstrijden van de Tweede Divisie 

heren en alles wat hierboven zit voor heren en dames, moet nog door een D-scheidsrechter worden 

gefloten. De rest mag allemaal met E-scheidsrechters.  

Toch zal ik een manier moeten vinden om scheidsrechters op de E-cursus te krijgen en hopelijk zelfs 

op de D-cursus. Alle tips zijn welkom.  

Leo Kits  

Scheidsrechtercoördinator BV Exercitia´73  

 
  



5 
 

Jaarverslag 2016 - 2017 

4.5 Toernooicommissie 

Gezelligheid staat hoog in het vaandel bij onze vereniging. Mede hierom organiseren we minimaal 

tweemaal per jaar een toernooi voor leden en daarbij horende familie, vrienden en andere 

kennissen: het olieballentoernooi en het eindfeest. In het afgelopen jaar is duidelijk naar voren 

gekomen dat de instroom bij de jongste jeugd toeneemt. Door deze groei zijn we genoodzaakt 

geweest om de U14 leden toe te voegen bij het ‘senioren’ toernooi. Dit ging overigens meer dan 

prima. Bij de jeugd is het recept bekend: kinderen en ouderen spelen fanatiek met- en tegen elkaar 

met altijd een spannende finale. Nadien mag er een koning of koningin vrijeworpen worden 

gehuldigd! Tijdens het olieballentoernooi staan er vanzelfsprekend oliebollen te wachten en tijdens 

het eindtoernooi kunnen de kinderen voor een vriendenprijsje met dank aan Sportcafe de Marsch 

een patat met snack krijgen.  

Bij de senioren (en alles wat tussen de 14 en senior in zit) is het concept niet veel anders. Lekker 

mixen (+ team Hartlief), lekker lachen en vooral lekker ballen. Ook hier is de zaal (na een paar 

mindere jaren) zeer goed gevuld! Na het toernooi is er alle tijd om bij te kletsen, te toosten op het 

kalender- of basketbaljaar en om te strijden in de enige echte Exercitia Pubquiz.  Een quiz over de 

club, de sport, het dorp en daarnaast is een beetje algemene (muziek)kennis vereist. Deze activiteit is 

inmiddels een aantal maal met succes georganiseerd. We zien nog steeds een groei in het aantal 

deelnemers. In december volgt de volgende quiz!   

Voor het nieuwe seizoen is de toernooicommissie op zoek naar nieuwe leden. Voornamelijk leden die 

de mixtoernooien willen organiseren! Interesse? Meld je dan aan bij Harald Hilbrants!  Verder zal 

2018 in het teken staan van het Lustrum! We bestaan al weer 45 jaar en dat gaan we vieren op 26 

mei! Wil je meehelpen organiseren? Meld dit dan bij Gert Jan Hartlief, Michael Kunst, Joline Teisman 

of Harald Hilbrants!  

Harald Hilbrants 

Coördinator toernooicommissie BV Exercitia’73 
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5. Notulen ALV | 10 oktober 2017 
 
Datum: 10 oktober 2017 
Plaats: Sportcafé De Marsch, oude kantine 
Aanvang zaal: 19:30 uur 
 
Afwezig met kennisgeving:  
Joram Wagtelenberg (voorzitter), Arjan Hilbrants (voorzitter technische commissie), Maikel Went 
(kascommissie), Arjan Harms (kascommissie), Patrick Sinning, Leo Kits, Thijs Westmaas, Thijs 
Teisman.  
 
Aanwezig: 
Harald Hilbrants (vice voorzitter), Susanne Wagtelenberg (penningmeester), Joline Teisman 
(secretaris), Michael Kunst (bestuurslid), Coen Venema (bestuurslid), Geert-Jan Hartlief, Valerie 
Hartlief, Bart Jager, Mark Sikkens, Celeste  
 
Vergadering geopend:  
19:40 uur 
 
Mededelingen: 
Afwezigen met kennis worden genoemd.  
De voorzitter excuseert zich via telefoongesprek.  
 
Verslagen ALV 2016 
Geen vragen van de aanwezigen. 
 
Verslagen bestuur en commissies 
Zie jaarverslag 2016 – 2017  
 
Financieel 

Exploitatie 2016-2017 
Zie jaarverslag 2016 – 2017  

 
Verslag kascommissie 
Op maandag 2 oktober 2017 is de kascontrole gedaan. Op een factuur van €30,- Euro klopt 

de kas.  

Verklaring van de penningmeester: Deze factuur komt van Sportcafé De Marsch. Een factuur 

van €30,- Euro is niet betaald geweest. Op een later moment is €30,- Euro te veel betaald, 

maar deze factuur is verloren gegaan.  

Decharge is verleend door de kascommissie.  

Maikel Went is twee jaar oprij lid van de kascommissie geweest. Dit betekent dat hij volgend 
jaar stoppen. Arjan Harms is dit jaar voor het eerst lid van de kascommissie. Hij is volgend 
jaar opnieuw lid van de kascommissie. Het bestuur is opzoek naar één nieuwe vrijwilliger 
voor de kascommissie.  
 

Begroting 2017-2018 
Zie jaarverslag 2016 – 2017  
 
Vaststellen contributie 2017-2018 
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Jaarverslag 2016 - 2017 

Valerie: “De contributie voor de peanuts is te hoog”.  

De contributie voor de peanuts, dames 1 en heren 2 is ten opzichte van vorig seizoen verlaagd.  

 

Celeste: “Is de contributie hoger voor leden die in meerdere teams spelen?” 

De contributie is niet hoger voor leden die in meerdere teams spelen.  

 

De contributie stijgt met 2,5%.  

Leden gaan unaniem akkoord.  
 
 
Geert-Jan: “Hoe zit het met de toekomst van als de zaalhuur met 9% blijft stijgen?” 

Het bestuur onderhoudt nauw contact met de Gemeente Tynaarlo en Sportfederatie EPE. Jan 
Kamman, lid bij Exercitia’73, is onze contactpersoon.  
 
Bestuurswisselingen en kader 
Coen Venema treedt af als bestuurslid.  
Mark Sikkens treedt toe als bestuurslid. Geen bezwaar, decharge is verleend.  
 
Sportlink & ledenverplichtingen  
Vraag Celeste: “Hoe zit het met de scheids- en tafeldienst?” 
 
Voorstel:  
Zoals bekend is, zijn alle spelende leden vanaf 14 jaar verplicht om af en toe de tafeldienst te 
verzorgen. Door de gigantische aanwas aan jeugdleden die jonger zijn 14 jaar (waar we ontzettend 
trots op zijn) wordt het voor onze wedstrijdsecretaris echter steeds lastiger om hiervoor een rooster 
te maken. Ouders van leden die jonger zijn dan 14 jaar vanaf 2018 moeten ook verplicht worden om 
af en toe de tafeldiensten te verzorgen.  
 
Leden gaan unaniem akkoord.  
 
Ouders van leden die jonger zijn dan 14 jaar zijn vanaf 2018 ook verplicht om af en toe 
de tafeldiensten te verzorgen.  
 
Voorstel:  
Er moet een boete komen voor leden die zich te laat uitschrijven bij de club.  
 
Leden gaan unaniem akkoord.  
 
De hoogte van de boete is vastgesteld op €50,- Euro.  
 
Incasso contributie 
Voorstel: Het innen van de contributie moet worden teruggebracht naar 2x of 4x in plaats van 5x.  

Leden stemmen 4x.  

De contributie wordt dit seizoen in 4x afgeschreven.  
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Jaarverslag 2016 - 2017 

 

WVTTK 
Valerie: “Hoe wordt de contributie bekend gemaakt?”  

De contributie wordt bekendgemaakt via de website en via de nieuwsbrief.  

Celeste: “Niet alle ouders ontvangen mails van de club.” 

Tijdens de verplichte tafelcursus op 18 en 19 oktober worden de e-mailadressen van de leden en 

ouders opnieuw geïnventariseerd.  

 
Rondvraag 
Geen vragen van de aanwezigen. 
 

Vergadering gesloten:  
20:26 uur 
 
 
 
 

 

 

 

 


