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1. Opening 
De voorzitter opent met de woorden “Ik bun bliej dat jullie d’r bunt”. Blij met iedereen die er is. Deze 
vergadering is snel na de vorige vergadering. 
Aanwezig zijn 24 leden. 
Afmeldingen zijn ontvangen van: Annemieke Muileman, Andre Bergman, Susanne van Kampen, Werner 
Weustenenk, Mirjam Brughout, René Weustenenk en Mark Oortgiesen.  
 
Er wordt een minuut stilte gevraagd om stil te staan bij het overlijden van Gerard Waenink. 
 
Eindelijk hebben we weer een seizoen kunnen afmaken. Als club zijn we goed door de corona periode 
gerold. Vooruitblik: corona komt helaas weer opzetten. Hopelijk komen er geen drastische maatregelen. 
Als gevolg van de oorlog in Oekraïne worden we geconfronteerd met forse stijging van de energiekosten.  
Diverse zaken binnen de club worden weer opgepakt. Het aantal sponsoren hebben we in stand kunnen 
houden.  
Voor het komende seizoen zijn er nieuwe hoofsponsoren uit Hengelo. Daar zijn we trots op.  
Er wacht ons een belangrijke opgave: verduurzaming van de accommodatie. Overleg met de Gemeente 
Bronckhorst loopt om sport actief op de agenda te krijgen.  
Hoe kunnen we na de privatisering als club toekomstbestendig samenwerken met gemeente.  
Het nieuwe college heeft sport op de agenda staan. We zullen het college regelmatig hier op 
aanspreken. Alle clubs uit Bronckhorst zullen hierin gezamenlijk optreden.  
Voetbaltechnisch ontwikkelingen liggen in het westen van Nederland anders dan in het oosten. 
Zaterdagvoetbal / zondagvoetbal is een onderwerp van gesprek. Is een ingewikkelde discussie. KNVB wil 
zaterdag en zondag mengen. De komende jaren zal zich dit uitkristalliseren.  
Genoemde punten komen de komende tijd prominent op de agenda. 
  

2. Vaststellen notulen ledenvergadering d.d. 11 december 2021 
Geen opmerkingen. Worden goedgekeurd. 
 

3. Presentatie en vaststellen jaarverslag 2021/2022 
Er zijn geen vragen of opmerkingen over het jaarverslag. 
Er zijn positieve reacties ontvangen op het verslag. Gevraagd of het verslag in deze vorm in de behoefte 
voorziet. De vergadering vindt het prima om op deze wijze verder te gaan. Het geeft een goede inkijk wat 
er wordt gedaan.  
  

4. Bestuursmededelingen: 
Goedkeuring wordt gevraagd voor de investering in LED verlichting. Er is al vast gestart, omdat anders 
de subsidiepot mogelijk leeg zou kunnen zijn.  
Volgende vergadering statuten wijziging agenderen waarin oa het investeringsbedrag wordt aangepast.  
Vergadering stemt in met de investering. 
 
Oproep om op PAX en Stichting Sportpark Het Elderink te stemmen bij de actie Rabo ClubSupport.  
 
Herman Groot Wassink stopt met de ledenadministratie. Heeft dit vele jaren gedaan.  
Manon van Kampen en Rachel Lentferink nemen de ledenadministratie van Herman over.  
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Voor het wedstrijdsecretariaat van de senioren wordt nog gezocht naar iemand die dit wil oppakken. 
Monique Bruil regelt het voor de junioren. Dit kan een mooie taak zijn voor een actieve gepensioneerde. 
De bereikbaarheid van de persoon moet goed zijn en hij/zij moet enige affectie hebben met 
automatisering. Oproep: ken je iemand laat het svp weten. Het heeft een hele hoge prioriteit.  
 
Sponsorcommissie: goede afspraken kunnen maken. 
 
PAX en Zo: oproep aan de leden om onderwerpen aan te dragen Actie: zet een oproep in de 
Nieuwsbrief en op de website. Deze oproep regelmatig herhalen om leuke onderwerpen aan te leveren 
bij Tim. Het is een mooi blad, een glossy uitgave. 
 
Club van 50: In mei een activiteit gehouden bij De Smederij. Goede opkomst. Besluit genomen waaraan 
de inhoud van de kas wordt besteed. Besloten is een grote televisie ter vervanging van het scherm. 
Nieuwe leden voor de club van 50 zijn nog steeds van harte welkom. 
 
Activiteit sponsoren: Zaterdag 5 november worden de sponsoren uitgenodigd voor een whiskyproeverij.  
 
Er wordt een presentatiefilm gemaakt door Rudie Kreunen over de nieuwe hoofdsponsors voor 22-23. 
 
De acties voor werving van vrijwilligers worden toegelicht. Een vereniging wil zeggen dat je het samen 
moet aanpakken en oppakken. Binnen de jeugdelftallen zijn voor het komende jaar nog veel vacatures 
voor trainers en leiders. Hierover ontstaat een gedachtewisseling waarbij de volgende opmerkingen 
worden gemaakt : Kleedkamersessie / iedereen van de jeugd moet iets doen / aan het begin van het 
seizoen met de ouders in gesprek om het samen rond te zetten, informeer in maart / april bij de leiders of 
ze wel / niet door willen gaan. (Technische commissie heeft deze gesprekken al gevoerd) / persoonlijke 
benadering is de beste oplossing / jongeren van 13 en 14 jaar MOETEN iets doen.  
Nu is het moment voor ACTIE. Ook voor de kantine zijn nog extra mensen nodig.  
  

5. Vaststellen contributie seizoen 2022/2023 
In corona tijd zijn de contributies niet aangepast. De snel stijgende kosten noodzaken toch om een kleine 
aanpassing voor te stellen. De nieuwe contributies worden getoond. Er is gekeken naar de contributies 
bij andere clubs in de regio. Met dit voorstel zitten we onder het gemiddelde van andere verenigingen. 
Voorstel is dus een minimale verhoging. De vergadering stemt in met het voorstel.  
  

6. Trekking uitloting obligaties 
De penningmeester vraagt Henk Ankersmid een nummer te trekken, hetgeen hij met genoegen doet. 
Obligatienummer één wordt getrokken.  
  

7. Bestuursverkiezingen 
- Aftredend en herkiesbaar: Manon van Kampen, Hannie Zweverink en Gerard Reezigt. 

Er zijn geen tegenkandidaten. De leden geven opnieuw het vertrouwen aan Manon, Gerard en 
Hannie. 

- Er is een vacature binnen het bestuur voor de accommodatie commissie. Het bestuur draagt Tjalle 
Bulten voor als lid van deze commissie.  
Er zijn geen kandidaten aangemeld bij het bestuur. Tjalle Bulten neemt de werkzaamheden over. 
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- René Weustenenk neemt afscheid van het jeugdbestuur. Door zijn vertrek ontstaat er een vacature.  
René kon helaas niet aanwezig zijn. De functie is vacant.  
Er zijn diverse mutaties in commissie. O.a. JEC en kledingcommissie.  

 
8. Rondvraag 

 Vraag: kan de lantaarnpaal gerepareerd kan worden bij de uitgang bij het zwembad. Antwoord: Is 
van de gemeente. Wordt opgepakt.  

 Vraag:  waarom wordt er niet op veld 4 gespeeld. Antwoord: Gerard Reezigt maakt een schema, 
maar in de loop van het seizoen verwatert dit. Wordt serieus aandacht aan besteed in het nieuwe 
seizoen. Veld 2 is een keer gebruikt onder te slechte omstandigheden. Er is toen veel schade 
ontstaan. Met de stichting is hier frequent contact over. De belijning van veld 4 is punt van overleg.  

 Vraag: Moeten we nog een vervanger hebben voor Chris Peelen. Hij heeft een herseninfarct gehad. 
Antwoord: er moet vervanging komen. 
Vraag: Gevraagd wordt om trainingsmaterialen weer terug te zetten op de plaats. Suggestie: zet er 
sancties op. Doen andere verenigingen ook.  
Antwoord: Bij aanvang seizoen worden alle punten nog weer eens gecommuniceerd met de leiders. 
Vraag: wat is de contributie die verschuldigd is voor wel trainende en niet wedstrijd spelende leden. 
Antwoord: €60,- 
Vraag: Hoe zit het met een kunstgrasveld. Antwoord: Als dat er komt dan zal dat niet op het 
hoofdveld komen.  
Vraag: Aan het eind van het seizoen zijn er beslissingswedstrijden. Kunnen we het onderhoud niet 
uitstellen totdat deze wedstrijden gespeeld zijn. Bijvoorbeeld veld 1 wat langer (een week) open 
houden. Antwoord: zal serieus naar worden gekeken.  
Vraag: hoe krijgen we meer publiek langs de lijn. Antwoord: Proberen de binding met het dorp en de 
leden te versterken. Is wel een algemene tendens dat bezoekersaantallen afnemen. Laten we 
hierover nadenken met elkaar. Voor corona waren er al wat ideeën in ontwikkeling. Een extra terras 
van waaruit supporters beter zicht hebben op het 1e veld is een idee.  
Vraag: Zijn er gesprekken gaande met buur-verenigingen over samenwerking / fusie. Antwoord: Er 
zijn enkele pogingen gewaagd maar de bereidheid is er nog niet vanuit Keijenborg. 
Vraag: Zit er al schot in de grensrechter voor PAX 1. Antwoord: Helaas is er nog geen serieuze 
kandidaat. 

 
9. Sluiting 

 Om 21.30 uur sluit de voorzitter de vergadering en vraagt iedereen mee naar buiten om de nieuwe 
LED verlichting te bewonderen.   


