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Seizoen 2011-2012

Bestuur Supporters van Waterland

Arjan Konijn: Voorzitter
Maarten Rabelink: Penningmeester

Willem Muller: Lid
Robin van der Velde: Secretaris



Aanwezige bestuursleden SVW: Arjan konijn, Maarten Rabelink, Willem Muller, Robin vd Velde
Aanwezige leden: 19. Twee leden, (Elja en Sander de Miranda) hebben Arjan gemachtigd tot stemmen, 

Opening door Arjan Konijn

Arjan neemt de komende agenda door en geeft een praatje over het afgelopen seizoen. 

Arjan legt uit dat er geen nieuwe ideeen tijdens de bijeenkomst ingediend kunnen worden, ‘er is een 
heel jaar de tijd voor geweest, nieuwe ideeen gaan mee naar volgend jaar.’

Terugblik 2010/2011

- Forse ledengroei
- Sponsorenbord/aankondigingsbord voegen we samen
- Wat hebben we bereikt

Waterland gala 2011

- Gala groot succes, SVW heeft onder andere de band @random geregeld voor deze avond.



Wall of Fame

-	 Opgehangen	en	gefinancierd	door	SVW

Picknicktafel

- Er is een extra picknicktafel aangeschaft



Jeugdtasje

- Tasjes voor nieuwe jeugdleden zijn overgedragen aan de JC

Microfoon

- Gerealiseerd

Zonne- regenscherm

- SVW heeft 1000 euro beschikbaar gesteld



Herverkiezing bestuur

Officieel	moet	het	bestuur	na	drie	jaar	opnieuw	gekozen	worden.	De	volgende	leden	stelden	zich	op-
nieuw verkiesbaar:

- Maarten Rabelink
- Arjan Konijn
- Willem Muller

Allen zijn herkozen tot leden van het bestuur van SVW.

Financiën

2009/2010

48 betalende leden

2010/2011

Arjan neemt lijstje door van dingen die we gerealiseerd/uitgegeven hebben

Overzicht seizoen 2010/2011
Aantal betalende leden seizoen 2010/2011: 67
 - vergeleken met 2009/2010: 19 meer
Verwachte opbrengst 2011/2012: € 3350,-
 - 48 automatische incasso- 19 stortingen 
Betalingen 2012/2013:
Automatische incasso: afschrijving eind oktober 2012
Storting/contante betaling: voor 1 oktober 2012

67 betalende leden
19 nieuwe betalende leden erbij.
Houdt in: 1000 euro extra inkomsten





Binnengekomen ideeën

Scorebord

Ingediend door bestuur SVW/Piet van Twisk
Door het zonne- regenscherm is het huidige scorebord van de gevel verwijderd. Ons voorstel 
is om opnieuw een scorebord te bevestigen boven het scherm. Vanwege de hoogte zal het een 
digitaal scorebord moeten worden. Ook zou daarin een klok moeten zitten. Na kort onderzoek 
zou een dergelijk bord zo’n 5500 euro moeten kosten.

Arjan geeft uitleg over scorebord, de reden ervan en de kosten.

Voorstel
A. Bijdrage van 2000 euro, de rest zou betaald moeten worden door de club/sponsoren.
B.	Mocht	het	scorebord	financieel	niet	haalbaar	zijn,	moet	er	binnen	een	afgesproken	bedrag	wel	een	
digitale klok komen.

STEMMING OPTIE A: AANGENOMEN
2000 euro: AANGENOMEN
Optie B: AFGEWEZEN



Waterland gala

Wij hebben het gala mede georganiseerd met de FC
Arjan legt uit dat er alleen een bijdrage zal komen. SVW zal het feest niet meer actief organiseren. 

Bart van Elsdingen wilt weten hoe de verkiezing van speler/speelster gaat lopen.

Maarten legt uit wat onze bijdrage zal inhouden

Martijn Schram: wilt weten waarom wij ons terugtrekken uit het actieve organiseren van Gala
Arjan: Waterland gala is nu drie jaar door de SVW geregeld en dat is genoeg.

Voorstel

A. SVW regelt nominaties spelers/speelsters/supporters van het jaar. En voor de speler/speelster van 
het jaar zorgen we voor de bordjes, voor de supporter een mooie prijs.

B. Financiele bijdrage van 350 euro voor het gala. Een inhoudelijke bijdrage wordt niet meer gedaan.

STEMMING: AANGENOMEN, OPTIE A EN B



Sponsorbord SVW

Ingediend door bestuur SVW
Om meer bekendheid te krijgen willen we graag als bijzondere sponsor van de club een spon-
sorbord langs het veld laten maken.

Voorstel: sponsorbord van SVW aan het hekwerk, dubbelzijdig. 

Voorstel
A. Bijdrage van 200 euro reserveren voor een sponsorbord dat aan beiden kanten bedrukt is.

 STEMMING AANGENOMEN
 VOOR: GENOEG

Steun je club, 
wordt lid van Supporters van Waterland!



Nieuwe muziek PC

Ingediend door Marijn Rabelink
De huidige pc met muziek is niet meer van deze tijd en functioneert niet meer naar behoren. 
Hij is toe aan vervanging.

Marijn wilt de computer samenstellen voor 350 euro

Voorstel
A. Een bedrag van 350 euro. In overleg met Marijn wordt de PC samengesteld en geplaatst. 

STEMMING: AANGENOMEN
VOOR: GENOEG
TEGEN:



Jeugdclinics basisscholen

Ingediend door Martijn Schram 

Dennis Bus verzorgd met zijn bedrijf al een tijd 
clinics namens onze club voor middelbare scholen. 
Vanwege de beperkte financiële mogelijkheden bij basisscholen in Purmerend kunnen die niet 
deelnemen aan dergelijke clinics. Met een bijdrage van SVW kunnen we ook die jongere jeugd 
kennis laten maken met onze mooie sport. 

SVW, bedrag van 50 euro per clinic. 

Martijn Schram: legt duidelijk uit wat het nut van zijn voorstel is. ‘basisscholen hebben nu nog weinig 
geld’

Arjan vat even kort samen wat ons voorstel is: wij gaan dit niet begeleiden, dennis gaat dit namens zijn 
bedrijf regelen



Voorstel
A. Bijdrage van ongeveer 50 euro per clinic. 
B. Aantal scholen per seizoen?

Optie: wordt 500 euro: AANGENOMEN
Bestuur RCW gaat gevraagd worden het bedrag te verdubbelen, of meer.

Optie van 750 euro niet aangenomen.

Reclamedoeken

Ingediend door Maarten Rabelink
Bij de ingang zouden de hekken gebruikt kunnen worden voor het plaatsen van reclamedoe-
ken. Deze (zeil)doeken zou door middel van foto’s en teksten de entree een nog grotere rugby 
ambiance moeten geven. Aan alle gebruikers van de parkeerplaats kan dan niet meer ontgaan 
dat er heren, dames en jeugd rugby in Purmerend mogelijk is. Ook schermt dit de inkijk naar 
de leedkamers / afvalcontainers vanaf de parkeerplaats af.

STEMMING: AFGEWEZEN
VOOR:
TEGEN:

QuickTime™ en een
-decompressor

zijn vereist om deze afbeelding 	weer te geven.



Werving nieuwe leden

Ingediend door bestuur SVW
Rugbyclub Waterland stuurt binnenkort een brief naar alle (oud)leden. Wij willen daar gebruik 
van maken door meteen een flyer van SVW mee te sturen.

Flyertje

Voorstel: 
150 euro. Flyer wordt meegestuurd met brief van de Rugbyclub

STEMMING: AANGENOMEN
VOOR:
TEGEN:


