CLUBBLAD
DE BLAUWE DRUIF
52e jaargang - nummer 1 - d.d. 28 augustus 2016

VERENIGING GEGEVENS
Internet: http://www.blauw-zwart.nl
Voorzitter:
Secretaris:
Penningmeester:
Wedstrijdsecretariaat sen./jun. veld:
Wedstrijdsecretariaat B t/m G jeugd veld:

VACATURE
Nick Gierveld
Sharon Nijhoff
Herbert Arendshorst
Dineke Altena

Emailadressen commissies:
Bestuur
Technische commissie
Kantine commissie
Sponsorcommissie
Clubblad
Kledingcommissie

bestuurbz@hotmail.com
tcbz@hotmail.nl
kcblauwzwart@gmail.com
sponsoringbz@hotmail.com
clubbladbz@hotmail.com
kledingbz@hotmail.com

tel. 432545
tel. 06-83103872
tel. 763604
tel. 06-12253083

Aanmeldingen/afmeldingen, lidmaatschapwijzigingen en persoonsgegevens wijzigingen moeten schriftelijk of
per email lkorfwierda@hetnet.nl doorgegeven worden aan Leny Korf.
Contributiebetaling
Postadres

: Rabobank 3548.06.610 t.n.v. Korfbalvereniging Blauw Zwart, Wierden
: Postbus 207 7640 AE Wierden

BELANGRIJKE INFORMATIE
GEPLANDE ACTIVITEITEN

-

26 september 2016

Algemene Ledenvergadering

-

28 oktober 2016
28 oktober 2016
25 november 2016
3 februari 2017
10 maart 2017
17 april 2017
12 mei 2017
9 - 10 -11 juni 2017
24 juni 2017

Dropping voor de A en C jeugd
Filmavond voor de D jeugd
Sinterklaas voor de E jeugd
Vossenjacht voor alle jeugd
Escape room voor de A en C jeugd
Eieren zoeken voor de D en E jeugd
Zwemmen voor alle jeugd
Jeugdkamp voor alle jeugd
Familiedag voor iedereen

ALGEMENE LEDENVERGADERING - UITNODIGING

Hierbij nodigen wij alle senioren, junioren, steunende leden, jeu de boulers en
ouders van jeugdleden uit tot het bijwonen van de jaarlijkse ledenvergadering
in ons clubgebouw op het sportpark ’t Lageveld op
maandag 26 september 2016, aanvang : 19.30 uur.
Op het volgende blad staan de agenda en de notulen van de vorige algemene ledenvergadering.
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ALGEMENE LEDENVERGADERING - AGENDA
1. Opening
2. Vaststelling van de notulen van de vergadering van 21 september 2015
3. Verslag kascommissie
4. Verslag penningmeester
5. Contributie
6. Bestuursverkiezing
Openstaande vacatures;
Voorzitter
Lid

Kandidaat; Manon Hendriks

Aftredend en niet herkiesbaar: Diana Nieuwenhuis
Volgens artikel12, lid 3b van de statuten kunnen vijf of meer stemgerechtigde leden tot 24 uur voor
aanvang van de vergadering schriftelijk kandidaten indienen. De kandidaatstelling moet bevatten
een door de kandidaat ondertekende verklaring dat hij bereid is een functie als bestuurslid te
aanvaarden.
7. Benoeming kascommissie
8. Evaluaties commissies (TC, OC, KC, sponsoring, kledingcommissie, onderhoudscommissie)
9. Rondvraag
10. Sluiting
ALGEMENE LEDENVERGADERING – NOTULEN 21 SEPTEMBER 2015
Bestuurssamenstelling;
Sharon Nijhoff (Penningmeester), Nick Gierveld (Secretaris), Marjan Hilberink (Lid), Diana Nieuwenhuis (Lid)
1 Opening
Nick Gierveld (secretaris) heet de aanwezigen (36 personen) hartelijk welkom
In het openingswoord deelt hij mede dat we als bestuur een veelbewogen jaar achter ons hebben liggen
waarin veel werk is verricht op allerlei fronten. Hij geeft aan dat de vereniging onder andere trots mag zijn op
de nieuwe keuken en nieuwe kledinglijn welke zorgen voor een professionelere uitstraling maar dat dit
slechts een greep is uit alle verrichtte taken.
Ook benadrukt hij dat het belangrijk blijft dat we vrijwilligers hebben binnen de vereniging om alles draaiende
te houden omdat een vrijwilligerstekort op korte of lange termijn voor problemen kan gaan zorgen. Alle
vrijwilligers hebben in het afgelopen jaar een presentje ontvangen voor hun onmisbare bijdrage.
Een voorbeeld van een lid wat al geruime tijd zijn steentje bijdraagt aan de vereniging is het langste lid Gerrit
Borger!
Herman Michel is het afgelopen jaar gestopt als penningmeester en bestuurslid, hij wordt bedankt voor zijn
jarenlange inzet.
Het bestuur zal zich het komende jaar richten op een nauwere samenwerking met de diverse commissies.
Iedereen wordt een prettige vergadering toegewenst.
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2 Vaststelling van de notulen van de vergadering van 22 september 2014.
Enkele vragen uit de rondvraag stonden nog open;
- Henk Korf
o Is er al een plan voor de omschakeling van de veldafmetingen?
Nee, uiteindelijk moeten we wachten tot het vervangen van het veld.
- Janny Gierveld
o Gezien de kostendrukking kan waarschijnlijk de kostenpost rondom de dikke blauwe druif
een stuk naar beneden. Er gaan nog zo’n 34 dikke blauwe druiven, elk voorzien van 3
postzegels, per keer de deur uit.
Het clubblad zal op korte termijn worden uitgebracht via Editoo. Er zal dan bekeken
worden wat er gedigitaliseerd kan worden. Daarbij heeft Leny Korf aangegeven de
Dikke Blauwe Druif te willen rondbrengen in het buitengebied (kostendrukking)
- Martin Hendriks
o Scorebord langs het veld werkt soms wel en soms niet. Dit probleem ligt waarschijnlijk aan
de accu.
Er is na de ledenvergadering direct actie ondernomen door een lid van de
vereniging. Deze heeft de batterij vervangen. Toch bleven zich problemen voordoen
waardoor onze gedachten uitgingen naar het niet goed opladen van de accu. Aan
het eind van het afgelopen seizoen is er meerdere malen telefonisch en mail contact
geweest met de fabrikant (data display). Na uitleg van de problemen gaf het bedrijf
aan dat er meerdere oorzaken konden zijn voor het probleem maar dat we deze in
principe zelf moesten zien te achterhalen omdat de fabrikant alleen aan
voorrijkosten al € 200,- vroeg. Uiteindelijk bleek dat het probleem lag bij de batterij
of de lader. Wederom is er weer meerdere malen contact gezocht met data display
welke aangaven dat we nu de afstandsbediening op mochten sturen. In verband
met de zomervakantie bij het bedrijf en Blauw Zwart heeft het even moeten duren
voordat de afstandsbediening terug was maar we kunnen mededelen dat hij
ondertussen weer goed functioneert.
- Michel Harbers
o Is er een mogelijkheid om de voeten van de palen sneller op het veld te krijgen, deze zijn
namelijk erg zwaar.
Bestuur is bezig met een voetsteunenkar.
o De poort aan de Vriezenveenseweg is gemakkelijk los te drukken!
De SAWE heeft hierin actie ondernomen (poort gaat niet meer los)
-

-

-

Raymond Huiskes
o We moeten met elkaar beter kijken wat de sponsoren binnen de vereniging kunnen
betekenen. Met het schoolkorfbaltoernooi werd er ijs verkocht door een zaak welke geen
sponsor is terwijl we een sponsor hebben die ook ijs verkoopt!
Sponsorcommissie neemt dit op zich.
Harm de Goeijen
o In het verleden is er voor de herindeling van de kantine ook gedacht aan de toiletten. Is het,
gezien het idee de keuken te gaan verbouwen, een idee om 2 urinoirs en 1 wc te plaatsen
bij de heren in plaats van 2 toiletten?
Binnenkort kunnen wij een wens indienen voor het Rabobank projectenfonds,
hiervoor gaan we bekijken wat er mogelijk is qua toiletten evt. met invalidentoilet.
Kirsten Korf
o Mis de interactie op social media en het hierop volgende “ warme gevoel”. Als je iets “ Liked”
kun je er zelf ook wat op schrijven en foto’s plaatsen geeft Marieke Heuten aan. Misschien is
het een idee om dit kenbaar te maken binnen de vereniging? Evenementen kunnen hier ook
op geplaatst worden voor o.a. de BEEZ.
Er wordt momenteel goed gebruik gemaakt van alle social media!

De notulen worden na het beantwoorden van de vragen onveranderd vastgesteld.
3 Verslag kascommissie (Janny, Heidi en Gerdien)
Namens de commissie, bestaande uit Gerdien de Jong, Heidi Spenkelink en Janny Gierveld, wordt
medegedeeld dat de kas in orde bevonden is. Er worden complimenten uitgesproken naar de duidelijke
manier van boekhouden!
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4 Verslag penningmeester
Sharon Nijhoff (penningmeester) geeft een toelichting op het financieel verslag. De belangrijkste
opmerkingen zijn dat de verloting achterwege wordt gelaten omdat geprobeerd wordt om de eieractie nog
grootschaliger op te zetten. Er zijn nog wijken waar er nog geen eieren verkocht worden.
Met het reeds ontvangen bedrag van het Rabobank Projectenfonds worden hufterproof palen bij de scholen
geplaatst. Financieel zijn we een gezonde vereniging.
5 Contributie
Zoals destijds besloten wordt ook nu de contributie geïndexeerd met 3% per 1 oktober 2015.
Dit voorstel wordt aangenomen.
6 Bestuursverkiezing
Openstaande vacatures;
Voorzitter
Aftredend en herkiesbaar: Marjan Hilberink & Nick Gierveld
Aangezien er geen tegenkandidaten of reacties zijn vanuit de vergadering wordt hun zittingsperiode
verlengd.
7 Benoeming kascommissie
Een persoon uit de kascommissie mag 3 jaar zitting hebben in deze commissie. Er is dit jaar geen enkel
persoon die vervangen moet worden en dus zal de huidige commissie nogmaals de controle uitvoeren na
het komende verenigingsjaar.
8 Evaluaties commissies
TC: (Arjan Timpert)
Arjan vertelt namens de TC dat er in het afgelopen jaar veel is gebeurd. Er zijn op het moment 4 senioren
teams en 10 jeugdteams. Het kost erg veel energie om de senioren teams te kunnen realiseren.
Sinds vorig jaar wordt er geprobeerd om de jeugd in te passen in de selectie, dit blijkt erg goed te werken en
daarom wordt er ook mee doorgegaan.
Sinds het nieuwe seizoen is Hilco Borger bereid gevonden om de plaats van Frans Poppe als hoofdtrainer in
e
te vullen. Andre Visser neemt de honneurs voor het 2 team waar omdat hier, zelfs van buiten de vereniging,
nog geen trainer voor gevonden is.
Bert Dam Wichers is in het afgelopen jaar gestopt als lid van de TC. Inge Feddema en Andre Visser hebben
een plek ingevuld. Er is momenteel nog 1 vacature vrij.
Arjan vertelt verder dat het soms erg lastig schakelen is voor sommige personen omdat veel mensen
dubbele functies vervullen. Verder deelt hij mee dat het gehele A team erg betrokken is bij de vereniging,
ieder van hen vervult een vrijwilligertaak.
BeeZ: (Daan Hendriks)
De BeeZ is het afgelopen jaar zeer actief geweest en hebben druk bezochte activiteiten gehad met als
hoogtepunt het jeugdkamp van 2015 (66 kinderen!)
Het komende jaar zullen er enkele nieuwe activiteiten op het programma staan.
KC: (Wim Spenkelink)
Het hoofddoel van het afgelopen jaar was de verbouwing, wat heeft geresulteerd in een erg mooie keuken!
De omzet steeg gestaag door bewustere inkoop en meerdere activiteiten.
Het blijft wel een probleem om op zaterdag mensen bereid te vinden voor de barbezetting en voor de
schoonmaak. Ook de KC heeft enkele in te vullen vacatures welke terug te vinden zijn in de Dunne Blauwe
Druif.
Sponsoring: (Marieke Heuten)
Deze commissie heeft 1 keer per maand vergadering en kijkt wat rond bij andere verenigingen hoe hier de
sponsoring is opgebouwd.
In het afgelopen jaar zijn er veel nieuwe sponsoren bijgekomen en een nieuwe hoofdsponsor (café Hansie)
De sponsor pakketten zijn opnieuw ingevuld en café Hansie heeft voorgesteld om de teams van Blauw Zwart
vanaf hen te laten vertrekken naar wedstrijden, sponsoring zit daarbij in de vorm van een kop soep of koffie.
Sponsoravond was een groot succes! Rik Brunsman heeft een verhaal gegeven over zijn
ondernemingsschap.
Tijdens de volgende vergadering wil men lijnen gaan uitzetten voor de acties op de korte en lange termijn.
Andere ideeën over sponsorzaken/bedragen zijn ook altijd welkom (kopjes, bekers e.d.). Mocht men iemand
kennen die zou willen sponsoren, maak dit kenbaar aan de sponsorcommissie.

4

Kledingcommissie: (Manon Hendriks)
Blauw Zwart trainingspakken en kleding mag alleen gedragen worden op wedstrijddagen, tijdens het fluiten
van wedstrijden en de trainers/coaches tijdens het training geven!
Zorgvuldigheid is belangrijk.
Onderhoudscommissie: (nu afwezig, vanaf volgend jaar, Mark Wild
9 Vrijwilligerstaken
Invulling van de ontbrekende taken zijn ondertussen besproken in het vorige agendapunt.
Er wordt nog wel aangegeven dat er op de teamfoto’s eenheid moet zijn en dus wordt iedereen vriendelijk
verzocht om de wedstrijdkleding te dragen tijdens het maken van een foto. (foto’s gelden ook voor het
digitaal wedstrijd formulier) Er zal een foto avond worden georganiseerd.
10 Rondvraag
- Wim Spenkelink:
o Is de begroting van de snoepautomaat geboekt op de sponsorcommissie of op de kantine
commissie?
De penningmeester geeft aan dat zij heeft besloten dat er normaal nooit 500 euro
aan omzet snoep wordt opgehaald en er daarom voor is gekozen om beide
commissies de helft van de omzet toe te wijzen.
- Manon Hendriks:
o Is er binnen onze vereniging een regel omtrent het rijden met de jeugd door coaches en
trainers die net hun rijbewijs hebben gehaald? Bij Amicitia mogen jeugdleden die net hun
rijbewijs hebben gehaald pas na 2 jaar jeugdleden vervoeren.
Het bestuur geeft aan zich tijdens de volgende vergadering over deze vraag te
zullen buigen
- Harm de Goeijen:
o Kunnen de notulen van de bestuursvergaderingen weer gepubliceerd worden?
Er wordt aangegeven dat deze weer gepubliceerd zullen worden.
- Henk Korf:
o Geeft een kleine speech en dankt het bestuur voor haar inzet die zich grotendeels afspeelt
achter de schermen. Er wordt namens de aanwezigen geapplaudisseerd.
- Marieke Heuten:
o Bedankt het bestuur eveneens voor haar inzet
11. Sluiting
De secretaris sluit de vergadering en bedankt de aanwezige leden voor hun inzet en komst.

Vastgesteld in de algemene ledenvergadering van ……. 2016
De voorzitter,

de secretaris,

WEKELIJKS CLUBBLAD
Via deze weg willen wij jullie laten weten dat wij nog iemand gevonden hebben voor het opstellen van het
wekelijks clubblad. Dit zal op korte termijn opgepakt gaan worden door Dineke Altena.
Wij zijn heel blij dat zij deze functie op zich wil nemen.
Het bestuur
VOORBEREIDING BLAUW ZWART 1 EN 2
-

Dinsdag 30 augustus 2016
Woensdag 31 augustus 2016
Zaterdag 3 september 2016

-

Oefenwedstrijd Blauw Zwart 2 – SDO 2
Oefenwedstrijd SDO 1 – Blauw Zwart 1
Start competitie

E

WEDSTRIJDPROGRAMMA 1 HELFT VELD
e

In de bijlage is het volledige wedstrijdprogramma 1 helft veld bijgevoegd.
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E

SCHEIDSRECHTERS OVERZICHT 1 WEEKEND
In het programma overzicht (hieronder) staan de scheidsrechters voor het aankomende weekend vermeld.
Wij hopen jullie in het volgende clubblad een volledig overzicht van de scheidsrechters te kunnen
verstrekken. Als je de aangewezen wedstrijd niet kunt fluiten, dan is het de bedoeling dat je zelf voor een
vervanger zorgt. Het is belangrijk deze wijziging door te geven i.v.m. de koppeling aan het digitale
wedstrijdformulier. Wijziging doorgeven aan Bianca Loesman (bnloesman@gmail.com).

PROGRAMMA 3 SEPTEMBER 2016
Datum
3-9-2016
3-9-2016
3-9-2016
3-9-2016
3-9-2016
3-9-2016
3-9-2016
3-9-2016
3-9-2016
3-9-2016
3-9-2016
3-9-2016

Thuisploeg
Blauw Zwart 1
Blauw Zwart 2
SDO (W) 2
Blauw Zwart 4
HKC (He) A2
Blauw Zwart C2
UNI C1
Blauw Zwart D1
Blauw Zwart D2
Blauw Zwart E1
Blauw Zwart E3
Blauw Zwart E2

Uitploeg
Invicta/Frigro 1
DVO/Accountor 7
Blauw Zwart 3
KIOS '45 3
Blauw Zwart A1
TOP (V) C2
Blauw Zwart C1
TOP (V) D1
SDO (W) D1
Juventa E1
Juventa E4
Amicitia E3

Tijd
15:30
14:00
14:00
12:30
13:45
11:30
11:50
10:30
10:30
9:30
9:30
9:30

Locatie
Sportpark ’t Lageveld
Sportpark ’t Lageveld
Veld SDO(w)
Sportpark ’t Lageveld
Sportterrein ’t Wilbert
Sportpark ’t Lageveld
Sportpark De Polderhoek
Sportpark ’t Lageveld
Sportpark ’t Lageveld
Sportpark ’t Lageveld
Sportpark ’t Lageveld
Sportpark ’t Lageveld

Scheidsrechter
Laarhuis, J
Kappert, D
Hans Reterink
Edgar Korf
Shirak Sarkeys
Meike van ’t Ende
Quinten Marsman
Veronique Kleinjan
Marij Hopster

» Kopij zondag voor 16.00 uur mailen naar clubbladbz@hotmail.com «
» Clubblad per mail ontvangen, mail naar clubbladbz@hotmail.com «
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