Notulen algemene najaarsvergadering LKC Sonnenborgh.
Donderdag 15 november 2018.
Aanwezig: 16 personen.
1. Opening
Voorzitter Karel Nijman opent om 20:00 uur de vergadering en heet iedereen welkom, met name ereleden
Gerard Roosjen, Peter Vos, Sieds Rienks, Theun Hoekstra en Jan Sytsma, alsmede leden van verdienste
Rienk de Groot en Joop Greuter.
2. Ingekomen stukken en (bestuurs)mededelingen
Aan de agenda wordt na punt 7 de evaluatie 2018 en plannen voor de komende jaren toegevoegd.
3. Notulen voorjaarsvergadering 2017
De notulen worden - onder dankzegging aan de secretaris door de voorzitter - ongewijzigd vastgesteld.
4. Voorlopig financieel verslag door de penningmeester
Pieter van Tuinen weet te melden dat we het jaar – onder voorbehoud van financiële verassingen - met
een mooie plus gaan afsluiten. Dat is dankzij niet begrote maar wel gekregen bijdragen. Ook de verhuur
van de Keatskooi aan de St. Thomasschool heeft er aan bijgedragen dat de club voldoende reserves heeft
kunnen opbouwen.
5. Pauze
Deze wordt beperkt tot het bijschenken van koffie.
6. Bestuurswijzigingen
Secretaris Hans Draisma is aftredend en niet herkiesbaar. De voorzitter besluit om m.b.t. zijn afscheid als
bestuurslid hier bij het agendapunt “Benoemingen en nominaties” de nodige aandacht aan te besteden.
Binnen het bestuur neemt Siard Homminga de functie van secretaris op zich.
Penningmeester Pieter van Tuinen heeft aangegeven om in het bestuur de technische kant uit te willen,
daar ligt uiteindelijk toch zijn hart. Het bestuur is dus naarstig op zoek naar een nieuwe penningmeester.
Er zijn al diverse kandidaten gepolst maar tot nu toe zonder succes dus de zoektocht gaat voort.
Zolang er geen nieuw bestuurslid voor de functie is gevonden zal Pieter uiteraard de werkzaamheden als
penningmeester blijven invullen.
De vergadering wordt verzocht om toch vooral over mogelijke kandidaten na te denken.
7. Van de Jeugdcommissie
Henk Haar benoemt de volgende zaken:
<<< Invullen op basis van input Henk Haar >>>
8. Presentatie door Karel Nijman
<<< Invullen door Siard >>>
9. Benoemingen en/of nominaties
Henk Haar wordt vanwege zijn tomeloze inzet m.b.t. het jeugdkaatsen benoemd tot Lid van Verdienste
hetgeen door Henk zeer wordt gewaardeerd. De niet aanwezige Tjeerd Kooistra wordt voor zijn grote
inbreng als vrijwilliger benoemd tot LKC-er van het jaar.
De voorzitter grijpt deze gelegenheid ook aan voor het bedanken van Hans Draisma voor zijn rol en
inbreng als secretaris in het bestuur van LKC. Hans dankt de voorzitter op zijn beurt voor de mooie
woorden en verteld nog even hoe hij als niet kaatser bij de club verzeild is geraakt en dat hij zeker als
vrijwilliger nog het een en ander voor de club zal blijven betekenen.
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10. Rondvraag
Jan Sytsma:
•
Is niet zo van het internet maar heeft begrepen dat in de agenda op de website iets stond over het
afschaffen van de najaarsvergadering,
Reactie: De opkomst bij de ledenvergaderingen is nou niet om over naar huis te schrijven. Volgens de
statuten kunnen we volstaan met één bijeenkomst per jaar. Omdat de vrijwilligersavond in dezelfde
periode valt als de najaarsvergadering kunnen we daar een keus in maken.
De heer Sytsma geeft hierop aan dat dit voor hem leuke uitjes zijn en de evaluaties en zo geweldig
vindt dus dit overleg graag wil behouden.
•
Heeft vernomen dat Karel Nijman bij een regioberaad is geweest en wil daar graag meer van weten.
Reactie Karel: De beraden zijn alleen informatief, er worden daar geen besluiten genomen. Het verslag
van het beraad staat ook op de website van de KNKB. De ideeën van LKC zijn daar nog niet besproken,
is het nog te vroeg voor.
Sieds Rienks:
•
Complimenten voor de evaluatie. De input vanuit de vergadering zou je moeten meenemen in de
voorjaarsvergadering, dus wel beide ledenvergaderingen in stand houden.
•
Wil meer aandacht besteden aan het 100e Rengersdag. De bordjes met de winnaars van de
Rengersdag zijn niet up to date, dat moet nog wel even gebeuren. Datzelfde geldt voor de winnaars op
de grote Oldehove.
Reactie: Zijn we mee bezig.
•
Waarom geen oud winnaars uitnodigen?
Reactie: Volgens Rienk de Groot is het de ervaring dat dan niemand komt opdagen. Hans Draisma
weet te vertellen dat contactgegevens opvragen i.v.m. de AVG nagenoeg onmogelijk is.
Sieds geeft hierop aan dat hij nog wel het een en ander aan contactgegevens heeft.
Reactie: Het bestuur neemt dit in beraad.
Joop Greuter:
•
Bij de winnaars van de Oldehove worden van de laatst bijgeschrevenen de voornamen genoemd, staat
niet mooi.
Reactie: dat kunnen we herstellen.
•
Is het een idee om – nu de dames ook aan de Oldehovepartij meedoen - voor hen ook de winnaressen
op een soort van plaquette bij te schrijven?
Reactie: Dat is een goed idee, gaan we iets mee doen.
Peter Vos:
•
Alle lof voor het bestuur zoals ze nu bezig zijn.
11. Sluiting
De voorzitter sluit de vergadering en nodigt de aanwezigen uit voor een versnapering waar door de
meesten graag gebruik van wordt gemaakt.
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