Verslag voorjaarsvergadering LKC Sonnenborgh 2018
8 maart 2018
Aanwezig: 15 leden, inclusief het bestuur.
1. Opening
Nieuwbakken voorzitter Karel Nijman opent de vergadering en heet de aanwezigen van
harte welkom, in het bijzonder de ereleden Theun Hoekstra, Jan Sytsma, Gerard Roosjen
en Peter Vos en lid van verdienste André Roosjen. Afmeldingen zijn er van Johannes
Westra, Robert Roosjen, Sieds Rienks, Tjeerd van der Kooi, Rienk de Groot en Marcel
Koopstra.
2. Ingekomen stukken en (bestuurs)mededelingen
Voorstel van het bestuur om Feiko Broersma aan te stellen als nieuw (kandidaat)
bestuurslid. Er is enige discussie of een benoeming niet alleen in de najaarsvergadering
kan plaatsvinden maar de vergadering vind dat verder geen issue (Noot van de
secretaris: In de statuten van de vereniging wordt niet gerept over een specifieke
vergadering). Feiko wordt door de aanwezigen gekozen tot nieuw bestuurslid. Hierna
vertelt hij wat meer over zichzelf en zijn motivatie om tot het bestuur van LKC
Sonnenborgh toe te treden.
Naar aanleiding van een vraag hierover meldt de voorzitter dat Martin Frankena, in
tegenstelling tot eerdere berichten, vanwege zijn vele andere verplichtingen geen
bestuurslid wordt. Wel zal Martin hand en spandiensten voor de club blijven doen.
3. Notulen najaarsvergadering 2017
N.a.v. punt 2, tweede bullit: Er is nog geen contact geweest met de KNKB omdat het
bestuur denkt dat we vanwege de wet Persoonsgegevens toch geen toegang krijgen tot
die NAW gegevens. Aan de andere kant is het ook een kwestie van “niet geschoten, altijd
mis”. We gaan dus toch een poging wagen.
N.a.v. punt 3, tweede bullit: Wanneer krijgen we de kantine terug? Het bestuur wil – net
als de leden – dolgraag weer de volledige beschikking hebben over de kantine maar
helaas kunnen we als vereniging nog niet zonder de huurpenningen. Er wordt gezocht
naar andere manieren om een gezonde financiële instroom te creëren maar dat heeft tijd
nodig. Het is nog niet bekend of de school ook nog ruimte nodig heeft voor het schooljaar
2018/2019, daar komt waarschijnlijk morgen (9 maart) in een overleg met de school
duidelijk over.
N.a.v. punt 7: Wijziging van de statuten is nog niet afgerond. Er komt nog overleg met
de notaris maar vanwege beperkte ruimte in de diverse agenda’s heeft dat een langere
doorlooptijd dan verwacht.
N.a.v. punt 11: Er was binnen het (nieuwe) bestuur enige verwarring m.b.t. de vermiste
clubvlag, er hing afgelopen jaren toch een vlag? Enkele leden leggen uit dat dat een
tijdelijke vlag was en niet DE clubvlag. Het bestuur informeert nog even welk logo op de
vlag moet en verzekert de aanwezigen dat die clubvlag er gaat komen.
4. Jaarverslag 2017
Het jaarverslag wordt aandachtig door de aanwezigen gelezen. Opgemerkt wordt dat het
businessevent, de winnaars van de B en C klasse bij de slotdag en de afvaardiging naar
de Freule, NK Schooljongens en NK Schoolmeisjes ontbreken. Deze zullen worden
toegevoegd.
5. Voorstellen AV KNKB (indien aanwezig)
Feiko Broersma en Karel Nijman vertegenwoordigen LKC bij de AV van de KNKB. Op
basis van de vergaderstukken kunnen we concluderen dat de KNKB zich komende
periode meer gaat richten op de breedtesport en niet meer voornamelijk op de
topkaatsters. Als vereniging juichen wij dat toe.
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Het Hoofdbestuur van de KNKB vraagt in te stemmen met de formele instelling van de
AV commissie Jaarrekening en de benoeming van de in het voorstel genoemde leden.
Er zijn vanuit LKC geen bezwaren om hier in mee te gaan.
6. Financieel verslag 2017 (penningmeester)
De penningmeester licht de cijfers in het financiële jaarverslag toe en is verheugd te kunnen
melden dat het water ons financieel niet meer aan de lippen staat maar dat vorig jaar een positief
jaar hebben gedraaid we zelfs weer reserves aan het opbouwen zijn.
Naar aanleiding van de (forse) kostenpost energie wordt vanuit de vergadering het voorstel gedaan
om informatie m.b.t. zonnepanelen op te vragen. En zou het al behoorlijk in de stookkosten
schelen als de thermostaat verplaatst wordt. Het bestuur zal zich in deze voorstellen gaan
verdiepen.

7. Verslag kascontrolecommissie
De heren Peter Vos en Jan Hoekstra brengen aan de vergadering verslag uit van hun
bevindingen bij de kascontrole. Zij hebben geen onvolkomenheden kunnen ontdekken.
Op basis van de bevindingen van de kascommissie uit de vergadering hun goedkeuring
richting de penningmeester. Peter Vos mag vanwege het maximale aantal uitgediende
periodes niet meer aan de controlecommissie deelnemen, hierop wordt Theun Hoekstra
door Jan gevraagd om deze vacature op te vullen. Theun gaat hiermee - met instemming
van de aanwezigen - akkoord.
8. Vaststellen van de begroting 2018
De penningmeester licht de begroting voor 2018 toe waarna deze door de vergadering
wordt vastgesteld. Er is nog onzekerheid m.b.t. een paar incidentele sponsorbedragen en
deze zijn dan ook niet in de begroting opgenomen. Het resultaat kan daarom positiever
uitvallen dan nu is weergegeven.
9. Beleid bestuur 2018
Voorzitter Nijman vertelt met behulp van enig beeldmateriaal wat het bestuur voor de
komende jaren voor ogen heeft. Sterktes, zwaktes, kansen en bedreigingen met
betrekking tot LKC zijn geïnventariseerd en op basis daarvan zijn de speerpunten
benoemd.
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De vergadering vindt dat het bestuur goed bezig is maar zou de speerpunten en
doelstellingen meer SMART (Specifiek, Meetbaar, Acceptabel, Realistisch, Tijdgebonden)
benoemd zien. Wordt aan gewerkt.
Vanuit de vergadering komt m.b.t. tot het speerpunt Accommodatie de vraag of de
school niet meer kan participeren in de schoonmaak en onderhoud van de Keatskooi.
Afvalbakken legen, container bij de weg zetten, (meer) toezicht in de pauzes, dat soort
dingen. Het bestuur zal dat in de besprekingen meenemen.
10. Pauze
De onderbreking wordt beperkt tot het bijschenken van koffie.
11. Jeugdcommissie
Is behoorlijk afgeslankt en kunnen dus nog wel wat commissieleden gebruiken!
De doelstellingen voor de toekomst zijn duidelijk:

Nog meer bij de scholen langs om de kaatsport te promoten.

Oudere jeugd meer bij de trainingen betrekken en ze zelfstandiger te laten zijn.

Jeugd een eigen velddeel toewijzen zodat ze daar geen last hebben van de ouderen en vice
versa.

Proberen Karin en Miranda er weer bij te betrekken als trainsters.

Proberen om Henk van der Meer er als trainer bij te krijgen.

Samenwerking met omringende kaatsclubs.;

12. Wedstrijdagenda KNKB/LKC 2018
We hebben meer wedstrijden dan vorig jaar en dat is positief. Helaas staat bij de
regiopartijen dat ze onder voorbehoud zijn en dat is gezien de ongelukkig gekozen
datums ook niet zo vreemd. De datums van de ledenpartijen en het Businessevent zullen
zo spoedig mogelijk bekend gemaakt worden en op de agenda op de website geplaatst
worden.
13.Rondvraag
André Roosjen:
 De gemeente heeft komende zomer het herbestraten van de omgeving in de
planning, moet wel rekening mee worden gehouden i.v.m. onze evenementen.
Reactie: Dank voor de info, we nemen contact op met de gemeente.
Gerard Roosjen:
 Wanneer wordt de tent weer opgezet? Er is nu wel heel er weinig ruimte over in het
materiaalhok.
Reactie: Die wordt voor het Businessevent (6 juli) weer gebruikt. De banken kunnen
eerst wel op het veld gezet worden, scheelt ook weer ruimte.
Jan Hoekstra:
 Complimenten aan het bestuur over de aanpak m.b.t. beleid e.d.
Peter Vos:
 Sluit zich bij Jan Hoekstra aan.
14.Sluiting
De voorzitter dankt alle aanwezigen voor hun aanwezigheid en inbreng, sluit de
vergadering en nodigt de aanwezigen uit om nog even samen een drankje te doen.
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