Verslag jaarvergadering maandag 5 oktober 2020
Aanwezig bestuur:
Jos Claessens (voorzitter), Nicolle Lutters (secretaris), Janne Gellings (penningmeester), Marion
Fleurkens (bestuurslid), Marieke Hendrix (bestuurslid), Marcia Zweden (nieuw bestuurslid), Carlijn
Bonants (nieuw bestuurslid) en Gijs Lanen( nieuw bestuurslid).
Afwezig bestuur:
Aanwezig leden/ouders/leiding/trainers/vrijwilligers/ere-leden/vrienden van Oranje-Wit:
Dionne Drabbels, Joyce Hendrix, Mandy Litjens, Gwen Baken, Maria Nabben, Theo Smits, Wies
Loonen, Maureen Drabbels, Anne Weijs, Ilona Janssen, Evi Claessens, Fleur Frederix, Eline Driessen,
Aniek Reintjes, Jessica Klaassens, Gerry Steehgs, Monique Heldens, Marleen Heesen, Petra Jacobs
Afwezig met kennisgeving leden/ouders/leiding/trainers/vrijwilligers/ere-leden/vrienden van
Oranje-Wit:
Rian Ermers, Carolien Michels, Joke Janssen, Jose Drabbels, Edwin Griesheimer
1.Opening

Jos opent de vergadering en heet iedereen welkom.
Speciaal welkom natuurlijk aan onze ere-leden en vrienden van KV Oranje-Wit en iedereen die in
deze rare tijd toch tijd heeft vrijgemaakt om er vanavond bij te zijn op deze corana-proof
jaarvergadering. Dit wordt zeer gewaardeerd.
2. Verslag jaarvergadering d.d. 7 oktober 2019
-

Op- en/of aanmerkingen vanuit ledenvergadering?

Geen op- of aanmerkingen

3. Jaaroverzicht 2019/2020
Het jaaroverzicht van 2019/2020 is er één om snel te vergeten.
Het was een jaar dat de boeken ingaat als het jaar dat het coronavirus de wereld overging en de wereld
stil liet staan. Alles ging op stil van het ene op het andere moment. Voor het korfbal binnen onze
vereniging betekende het dat alle standen, wedstrijden, kampioenen, feestjes, alles wat er binnen onze
vereniging speelde stil kwam te staan en géén waarde meer had. Het enige wat belangrijk was, was
wanneer we weer konden ballen, trainen, dit mocht gelukkig weer na vele weken wachten. Eerst de
jeugd, daarna kon de rest langzaam ook weer starten. Ook voor ons als bestuur kwam alles stil te
staan. Besturen in corona-tijd?? Niemand wist hoe hier mee om te gaan. Na enkele weken toch maar
besloten online te gaan vergaderen. Dit enkele malen gedaan, maar toch is dit erg lastig. Projecten
kwamen stil te staan. Commissies konden ook niet verder met organiseren van alles, je wist immers
niet wanneer het allemaal weer zou beginnen. Sponsoring, nieuwe trainingspakken, nieuwe trainsters,
leiding, zaal inhuur, competities, allemaal dingen zonder antwoorden.
Bestuursbesluiten binnen de bond die gunstig of ongunstig waren. Het was maar allemaal gek.

Maar toch wil ik iedereen die de draad weer oppakte bedanken voor de inzet bij het opstarten van al
die dingen die niet konden en weer begonnen. Speciaal wil ik toch wel bedanken de bestuursleden die
er voor zorgden dat de protocollen gemaakt werden, regels werden opgesteld, naleving ervan
waarborgden enz. enz. enz. Dit was een hele klus. Super bedankt hiervoor.
Maar ook voor de tijd vóór corona, dit kon natuurlijk niet zonder al die vrijwilligers die elke week
weer klaar staan om te coachen, trainen en te fluiten.
Speciaal: Maria en Marcia en Joyce wil ik natuurlijk ook weer van harte bedanken voor het fluiten van
alle wedstrijden. Ze hadden voldaan aan alle verplichtingen voor onze vereniging. Helaas besloot de
bond om voor alle verenigingen de boetes te schrappen. Ook voor de verenigingen die niet aan de
verplichtingen qua fluiten hadden voldaan.
Wil hier wel weer een heel dik verdiend applaus voor de scheidsrechters en trainsters en leiding bij
Oranje-Wit
Activiteitencommissie
Hun regelden afgelopen jaar diverse activiteiten, zoals het poetsen van de kleedlokalen, de
kangoeroeklup, grote clubactie, het zwemmen voor de E’s t/m de C’s, naar de speeltuin met de
allerkleinsten. Ook de kerstattentie was weer een mooi presentje. Verder werden er diverse
activiteiten afgelast door corona. Hopen dat deze weer doorgang kunnen vinden komend jaar.
Commissie bedankt hiervoor..
Verder wil ik natuurlijk ook alle andere commissies bedanken, want sinds dat dit plan bij Oranje-Wit
is ingevoerd is alles er op vooruit gegaan. We hebben hierdoor een vereniging gekregen die door een
breed draagvlak, veel vrijwilligers die hun steentje bijdragen, voor de toekomst een goed fundament
heeft. Iets waar we als vereniging trots op mogen zijn.
4. Financieel verslag en begroting 2017/2018
Het financieel verslag wordt uitgedeeld en is in te zien door de aanwezigen. Janne geeft een korte
toelichting op het financiële jaarverslag.
Verder hebben we op 4 november wel weer de bel-actie gehouden van de vriendenloterij. We hebben
hier toch weer een groot aantal loten weten te verkopen zodat we als vereniging financieel gezond
kunnen blijven de komende jaren. We vinden het van groot belang dat deze actie weer is geslaagd
voor onze vereniging.
Wat sponsoring betreft hebben we een jaar stil gestaan. Wel hebben we alle teams die nog niet
gesponsord werden ook in shirts van de vereniging kunnen steken. Met dank aan Enjee
kappers(Wilbert en Nicole) en Bol (Paul Lutters en Nicolle). Dit ziet er heel mooi uit.
Voor de selectie hebben we Bol accountants en adviseurs weer bereid gevonden om voor de komende
5 jaar de senioren 1-2 weer te voorzien van mooie nieuwe trainingspakken en de senioren 2 te
voorzien van nieuwe shirts. We zoeken nog een sponsor voor tassen voor de selectie. Verder hebben
we tot 31 december een actie op de trainingspakken met een korting van + 18 euro. We hopen dat vele
leden hierdoor een prachtig pak kunnen gaan kopen. Dit kan via een webshop die op onze
internetpagina is te vinden. Bij Ditoga in Afferden. Hier worden ook onze shirts gemaakt.
Verder willen we proberen om langs ons mooi kunstgras-veld meer borden te krijgen, dus als je een
potentiele sponsor weet, geef die dan door bij Jos Claessens of Wilbert Holtackers, zij zullen dan actie
ondernemen in deze.
Ook dit jaar hopen we dat de leden en inwoners van onze dorpen weer goed gestemd hebben of nog
gaan stemmen tijdens de rabo-clubsupportaktie. Deze is dit jaar van 5 t/m 25 oktober. We willen
nogmaals benadrukken dat al deze inkomsten hard nodig zijn.

Janne deelt een overzicht van baten en kosten uit en geeft een toelichting, er zijn verder geen vragen.
5. Verslag Kascontrole commissie.
De kascontrole is uitgevoerd door Joyce Hendrix en Sharon Linskens.
Deze is akkoord bevonden. Dit jaar is Joyce aftredend. Voor volgend jaar is Mandy Litjens bereid
gevonden om de kascontrole te doen, samen met Sharon. Het woord is aan Joyce om de kascontrole
toe te lichten.

6. Dechargeren bestuur over gevoerde beleid 2018/2019
De vergadering dechargeert het hele bestuur over het gevoerde beleid en het financiële beleid van het
afgelopen jaar.

7. Mededelingen
Statuten korfbalvereniging zijn vernieuwd. Statuten waren al 15 jaar verlopen. We hebben ze
vereenvoudigd en de notaris heeft deze bekeken en aangepast. De vergadering heeft het bestuur
unaniem toestemming gegeven vorig jaar om de statuten te laten passeren. Dit is dan ook gebeurd.
Verder willen we natuurlijk ook iedereen bedanken die bij senioren 1 de schotklok hebben bediend dit
jaar. Er zijn door de KNKV dit jaar géén opleidingen tot juryvoorzitter i.v.m. corona.
Pupil van de week.: Dit is dit seizoen weer uitgerold in een ander jasje. Was heel leuk. Team van de
week. Hoop dat dit, dit jaar weer in deze opzet kan worden gedaan.
Consumptiebonnen voor scheidsrechters: a.u.b. alleen de nieuwe bonnen gebruiken. Als scheidsrechter
iets anders wil drinken, even voorschieten en declareren bij de penningmeester.(Janne).
Het poetsen van de lokalen is toch nog steeds een punt van aandacht. We kunnen en willen dit nu
eenmaal niet bekostigen om dit extern te laten doen. Dus leden die worden gevraagd om dit te doen,
probeer dit dan ook goed te doen. Verder is het belangrijk dat de sleutel en de poetsdoeken die
uitgewassen zijn bij de volgende terechtkomen. Met name degene die een eigen sleutel hebben, of bij
iemand lenen, denk hier ook aan. Richtlijnen voor poetsen hangen in het keukentje.
Kangoeroeklup. Dit jaar is er weer een kangoeroeklup, wel alleen voor meiden. 6 aanmeldingen tot nu
toe. Dit aantal zal komend seizoen wel gaan groeien met meiden die 4 jaar worden.
- In oktober stond weer onze jaarlijkse vrijwilligersavond gepland. Deze hebben we i.v.m. corona
moeten afgelasten.
- Shirts: we hebben het in het begin van de vergadering er al over gehad, maar hebben hiervoor vorig
jaar nog subsidie aangevraagd via sportstichting. Deze is ook ontvangen.
- Week v.d. Scheidsrechter. Hier is afgelopen weekend al aandacht aan besteed en zal ook komend
weekend nog gebeuren met een presentje.

8. Huldiging jubilaris(sen)
- Dit jaar hebben we ook weer een lid die al 25 jaar bij onze vereniging is en wel Joke Janssen. Na 25
jaar is Joke op dit moment nog heel actief bij de Midweek. Volgens mij is ze al jaren het
aanspreekpunt van de Midweek en is ze natuurlijk ook actief als sponsor met haar zwemschool in
Holthees. Het is natuurlijk altijd goed voor een vereniging om haar leden zo lang te binden. Dat wil
zeggen dat we het met zijn allen sportief goed doen en dat het ook gezellig is. Dus daar willen we
graag even aandacht aan schenken en hier hoort natuurlijk een bloemetje bij. Dit zal ik haar
persoonlijk nog even gaan brengen
Verder hebben we vanavond ook Wies uitgenodigd. Zij is het gezicht van onze vereniging altijd
geweest. Jaren terug was je voorzitter bij deze mooie vereniging. Ook op het veld al die jaren
vrijwilliger, niet normaal. We hebben je al ere-lid gemaakt bij ons 40-jarig bestaan. Maar toch willen
we je nogmaals bedanken voor je inzet bij de korfbalclub. Nu ga je stoppen zei je vorig seizoen, maar
toch heb ik je al weer een paar keer in zien vallen op de training. Wies nogmaals bedankt. Een
vrijwilliger die we nooit meer vergeten. Natuurlijk hebben we een bloemetje en een kleinigheidje voor
jou.
Dan José Drabbels. Ook jij hebt je steentje wel bijgedragen aan onze mooie club. We willen je
vanavond bedanken voor het feit dat je de laatste 4 jaren assistent was bij de selectie. Elke week was je
er weer. Je hebt de meiden al die jaren in de watten gelegd om de wedstrijden heen. Met je fanatisme,
iedereen wist wat ze aan je hadden. José , ook jou wilde we graag bedanken met een bloemetje.
Dan hebben we ook nog afscheid genomen van onze trainer Edwin Griesheimer. We hebben elkaar
regelmatig gebeld en samen gesproken in de 3 jaren dat je bij ons was. Het was een prettige
samenwerking met bestuur en natuurlijk ook met de t.c., senioren en ook bij de junioren was je er. Wij
zagen op het veld een mooie band ontstaan tussen de meiden en jou als trainer/coach. We hebben veel
samen gedeeld en zien je graag terug bij ons op het sportpark. We wensen je ook veel succes bij je
nieuwe club Melderslo en natuurlijk sorry dat we je eerste punten hebben afgenomen dit seizoen.
We laten je niet met lege handen gaan, we hebben een bosje bloemen, een bon en een kleinigheidje
waar je zelf iets leuks mee mag doen. Je hebt dit verdiend, want je hebt echt een Oranje-Wit hart.
Natuurlijk hopen we dat je lid wilt worden van de Vrienden van Oranje-Wit, je kunt je gewoon bij mij
aanmelden, geen probleem.
Edwin bedankt namens KV Oranje-Wit.

9. Bestuursverkiezingen
Als bestuur van KV Oranje-Wit zijn we blij dat we met het bestuur gaan groeien van 5 naar 7 leden.
Hierdoor kunnen we alle taken nog verder gaan verdelen. Ook vinden we het belangrijk dat het bestuur
een verjonging ondergaat. Dit is belangrijk voor ons als vereniging daar de jonge bestuursleden
midden in onze vereniging staan. Korte lijnen naar de actieve leden zijn hierdoor gewaarborgd.
Na 12 jaar ga ik verder in de vereniging in de commissie sponsoring en hoop zo mijn steentje bij te
dragen aan de mooiste vereniging van Leunen Veulen en Heide.
Iedereen bedankt voor alle mooie herinneringen aan deze fantastische club.
Ik ben al lid geworden van de vrienden van Oranje-Wit.
Aftredend en niet herkiesbaar:

Jos Claessens

Aftredend en herkiesbaar:

Nicolle Lutters

Nieuwe bestuursleden Verkiesbaar:

Carlijn Bonants
Marcia Zweden
Gijs Lanen

Nicolle, Carlijn, Marcia en Gijs worden unaniem gekozen door de ledenvergadering.
Nieuwe Bestuurssamenstelling:
Voorzitter:

Nog nader te bepalen binnen nieuw bestuur

Penningmeester:

Janne Gellings

Secretariaat:

Nicolle Lutters

Bestuurslid:

Marieke Hendrix

Bestuurslid en wedstrijdsecretariaat:

Marion Fleurkens

Bestuurslid

Carlijn Bonants

Bestuurslid

Marcia Zweden

Bestuurslid

Gijs Lanen

Het bestuur heeft er voor gekozen om samen alle taken te verdelen en zal in de toekomst kijken wie er
voorzitter gaat worden bij KV Oranje-Wit
Marion bedankt Jos namens alle bestuursleden middels een mooie speech, Jos ontvangen van ons een
mooie bos bloemen en een “lekkere” bon.

10. Technisch Jeugdplan
Maureen heeft in het kort iets op papier gezet. Het is een ambitieus plan dat door iedereen zeer goed
ontvangen wordt. Het is met name een plan om onze trainsters en coaches op een hoger niveau te
krijgen en meer houvast te geven. Hiervoor is geïnvesteerd in de spelenderwijs verbeteren app. Er is
ook hulp ingeroepen van bureau focus, dit zijn sport psychologen met name voor de mentale coaching
en begeleiding. In de toekomst zal dit plan vorm krijgen binnen onze vereniging.

11. Rondvraag

-

Gerry; Vwb de grote clubactie vanaf 12 jaar is stemmen mogelijk mits je lid bent van de
rabobank, de trainsters van c b en a jeugd gaan dit doorgeven aan hun teams;
Monique; het welkomsdoek is vervaagd, hier is een nieuwe voor besteld wordt zsm
opgehangen
Theo; Er liggen nog veel spullen in het keukentje, Theo en Jos gaan hier naar kijken.

Sluiting
we bedanken iedereen voor zijn/haar komst en sluit om 20.51 uur de vergadering.

