
       
 

Verslag ledenbijeenkomst Supporters van Waterland 
16 september 2010 

 

 
Opening 
 
Arjan Konijn heet de aanwezigen welkom bij de derde bijeenkomst van Supporters van 
Waterland. Arjan blikt terug op de periode sinds de tweede bijeenkomst in 2009. In 
voorgaande jaren liep de lidmaatschapperiode van SWV en daarvoor de club van 100 in 
kalenderjaren. Dit is nu gelijk getrokken aan de rugbyclub die dit per seizoen laten lopen. Dit 
had tot gevolg dat zowel de betaling  als deze ledenbijeenkomst met een half jaar zijn 
uitgesteld tot het begin van het seizoen 2010/2011.  
 
In de laatste 1,5 jaar heeft SVW diverse ideeën tot uitvoering gebracht: 
 
Waterland Gala in 2009 en 2010 (in samenwerking met de feestcommissie) 
 
De afsluiting van het reguliere rugbyseizoen met bekendmaking speler, speelster en 
supporter (vrijwilliger) van het seizoen. 
 

 
 
Herkenbaarheid van de supporters 
 
Om de herkenbaarheid van ‘de supporters’ te vergroten en om nieuwe leden te werven 
hebben Rugby Club Waterland fansjaaltjes laten maken. Alle leden ontvangen er één! 
 

 



       
 
Picknicktafels 
 
Aan het begin van de zomer zijn twee picknicktafels aangeschaft voor langs het rugbyveld. 
Het was tijdens het stratentoernooi en Highland games dringen geblazen om een plekje te 
veroveren aan de meteen populaire tafels. 

 
 
  
  
  
 
 
 
 
 
 
 
 

  
 
Nog te doen… 
 
Het tasje dat weggeven wordt aan nieuwe jeugdleden is bijna klaar. In dit tasje (met opdruk) 
komt o.a. het Waterland jubileumboek, de jubileum sleutelhanger, het jubileumboek van de 
NRB, het boekje met regels van de NRB en pennen (met opdruk). Verder zal er zoals elk 
seizoen geprobeerd worden nieuwe leden te werven. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



       

Bestuurszaken 
 
Om de werkzaamheden voor de drie bestuursleden van SVW te verlichten hebben we een 
extra bestuurslid benoemd. Robin van der Velde zal het bestuur komen versterken. Hij zal na 
de bijeenkomst de functie van secretaris krijgen. Maarten Rabelink die deze functie eerst 
beklede neemt de post financiën over Willem Muller. Arjan Konijn blijft gewoon actief als 
voorzitter. 
 

Financiën 
 
Het aantal betalende leden in het seizoen 2009/2010 was 45, van 8 leden werd helaas geen 
contributie ontvangen. De totale opbrengst was € 2.250, daar stond € 2.231,80 aan kosten 
tegenover. Voor het huidige seizoen verwachten we € 2850 (32 automatische incasso, 25 
stortingen) te ontvangen). 

 
JAAR OMSCHRIJVING CREDIT DEBET SALDO 
Start  Supporters van Waterland     € 7.455,91 
2008  Contributie (50 betalende leden) € 2.500,00     

   Uitgaven    € 5.125,93   
        € 4.829,98 

2009/2010  Contributie (45 betalende leden) € 2.250,00     
   Gala 2009 – DJ   € 250,00   
   Gala 2009 - Overige kosten   € 74,15   
   Gala 2010 – DJ   € 250,00   
   Gala 2010 - Overige kosten   € 120,57   
   Kosten ledenbijeenkomst   € 85,44   
   Tasje nieuwe jeugdleden   € 31,75   
   Picknicktafels    € 482,00   
   RC Waterland fansjaals   € 784,03   
   Overige kosten   € 103,86   
        € 4.848,18 

2010/2011  Contributie (41 betalende leden) € 2.050,00     
   Uitgaven    € 13,20   

    € 6.884,98 
 

Wapenfeiten 
 
Arjan laat een overzicht zien met daarop de wapenfeiten van Supporters van Waterland. 
Sinds de start in 2008 hebben we al een aantal leuke ideeën gerealiseerd. 
- Jubileumboek 
- Wapenschild 
- Meubilair kantine 
- Herkenbaarheid van de supporters 
- Picknicktafels  
- Spelers, speelster en supporter van het jaar: Galavond 

 
 



       

Nieuwe ideeën 
 
Microfoon (Ingediend door de familie Veenman) 
Tijdens de Highland Games gaf de microfoon weer eens niet thuis. Voorstel om daarom een 
nieuwe microfoon aan te schaffen inclusief versterker. Deze kan voor de Highland Games 
worden gebruikt maar ook voor bijvoorbeeld Miss & Mr Waterland verkiezing en de ALV. 
  
 
Voorstel : 
 Microfoon 148,00 €  
 Versterker 29,00 € 
 Kabels 10,00 € 

 
 Totaal  187,00 €  
 
 
Stemming:  
Op de vraag naar de kwaliteit van de microfoon kunnen we verzekeren dat deze microfoon 
uitgezocht is door iemand met verstand van zaken. De meerderheid van de aanwezige leden 
stemt in met de aanschaf van de microfoon. Wellicht kan deze nog worden aangeschaft voor 
de ALV. 
 
Vlag (Ingediend door José van der Linden) 
Het lijkt mij goed als wij een Waterland vlag zouden hebben, die meegenomen kan worden 
naar toernooien, zoals bijv. Ameland Beach Rugby. 
 
 
Voorstel: 
A. Gevelvlag 70 x 100 cm 49,95 €  
B. Gevelvlag 100 x 150 cm 74,95 €  
C. Mastvlag 150 x 225 cm 139,95 €  
 
Stemming: 
De meerderheid van de leden wijzen de drie voorstellen af. Voornamelijk omdat Ameland 
maar één keer per jaar is en het bang is om de vlaggen als iedereen die meeneemt naar 
toernooien snel kwijt te zijn. 
 
Extra picknicktafel (Ingediend door diverse leden) 
De twee picknicktafels zijn zo in de smaak gevallen dat er door diverse leden is gevraagd 
om een tweede grote picknicktafel aan te schaffen. 
 
 
Voorstel: 
Picknicktafel bladmaat 300 x 70 cm 250,00 € 
 
 
Stemming: 
Met grote meerderheid wordt besloten de extra tafel aan te schaffen. Enige voorwaarde is 
wel dat Willem Muller deze keer bij het in elkaar zetten van de tafel de bouten op de juiste 
manier aanbrengt. Ook zullen er nog drie hoezen aangeschaft moeten worden om om de 
tafels heen te kunnen doen om ze zo droog te houden bij regen. 
 



       
Teamfoto/sponsorbord (Ingediend door Piet van Twisk) 
Een sportclub kan niet zonder sponsoren, ook Rugbyclub Waterland 
niet. Daarom is het van belang dat de club haar dankbaarheid aan 
die sponsoren laat merken. Er zou daarom in het clubgebouw een 
mooi bord moeten komen waarop elke seizoen de teamfoto’s van elk 
team staan met de bijhorende (logo’s van) sponsoren. 
 
 
Voorstel: 
Open… 
 
Stemming: 
De plek waar de borden kunnen hangen is op de plek waar nu het 
niet meer gebruikte whiteboard hangt. Uit de voorbeelden die Arjan laat zien wordt de 
chrome wissellijst (A3) formaat verkozen tot de mooiste. Besloten wordt 350 euro ter 
beschikking te stellen, eventueel in combinatie met het idee van Willem van Eck dat later in 
dit verslag naar voren komt. Beide ideeën moeten wel in overleg worden uitgevoerd met de 
PR commissie. 
 
Zijkant tent (Ingediend Arjan Konijn) 
Bij bijvoorbeeld het Waterland Gala wordt er gebruik 
gemaakt van de grote ‘partytent’. Bij deze tent is alleen het 
dak en één korte kant af te sluiten. Vanwege het de wind is 
het ook handig om de lange kant af te sluiten. Een mooi 
bijpassend tentzeil zou een oplossing brengen. Ook wat 
opbergzakken voor de stokken zou handig zijn. 
 
Voorstel: 
Beschikbaar stellen circa 50,00 euro 
 
Stemming: 
De zijkant heeft ooit wel bij de tent gezeten, er zal daarom hier nog een keer naar gezocht 
worden. Indien dat niet gevonden wordt stemt een meerderheid in met het voorstel om 
circa 50,00 euro uit te geven aan de tentzeil en opbergmogelijkheden. 
 
Videocamera (Ingediend door Robin van Gessel) 
Bij heel wat teams bestaat de wens om de wedstrijden te filmen om later te kunnen 
analyseren. Nu wordt er steeds een camera geleend, maar misschien is het handig om een 
camera voor de club aan te schaffen die dan op aanvraag gebruikt kan worden. 
 
Voorstel: 
A. Camera max 200,00 € 
B. Camera max 400,00 € 
C. Camera max ???,00 € 
 
+ Statief  circa 50,00 €  
 
 
Stemming: 
De meerderheid stemt tegen de voorstellen, voornamelijk omdat ze vinden dat de teams dit 
zelf moeten aanschaffen als dit gewenst is. De dames heeft dit ook gedaan en hebben een 
camera in eigen beheer. 



       
Waterland Gala (Ingediend door bestuur van Supporters van Waterland) 
De eerste twee versies van het Waterland Gala waarin aandacht werd besteed aan de 
speler, speelster en supporter (vrijwilliger) van het seizoen zitten er op. Mocht Supporters 
van Waterland het gala mede mogelijk blijven maken dan zijn er plannen om voor de jeugd 
een ‘mini gala’ te houden voorafgaand aan het ‘grote mensen gala’. Dit om met de hele club 
het reguliere rugbyseizoen af te sluiten. 
 
Voorstel: 
Tijdens de eerste twee gala’s werden de kosten hoger dan begroot (afgesproken bedrag 250 
euro). Om ook na dit seizoen het gala mogelijk te maken zou er een hoger bedrag nodig 
zijn. 
 
 
A. Het bedrag maximaal 250 euro behouden 
B. Het bedrag verhogen tot maximaal 350 euro 
C. Geen bedrag voor het gala beschikbaar stellen 
 
 
Stemming: 
Het gala wordt gezien als mooi einde van het seizoen, de leden willen daarom over het 
algemeen dat dit initiatief wordt doorgezet. Er wordt met meerderheid gekozen voor 
voorstel B. Het bestuur van SVW zal net als voorgaande gala’s de feestcommissie 
ondersteunen en samen met hen het idee van het ‘mini gala’ uitwerken. 
 
Super Sunday! Vaatje bier! 
Voorstel kwam van Hans Spaan om spelers van de teams een biertje (door uitdelen 
consumptiebon) cadeau te doen bij winst. Om dit voorstel meer bij de hele club te 
betrekken hebben Arjan en Maarten het idee uitgewerkt tot het volgende: Op het moment 
dat 3 of 4 teams op zondag thuisspelen en alle teams weten die dag te winnen dan deelt 
SVW onder het motto Super Sunday gratis consumpties uit door bijvoorbeeld een vat bier 
ter beschikking te stellen. Eventueel met een maximaal aantal keer per seizoen. 
 
Voorstel 
Open… wat zijn de ideeën van de leden? 
 
Stemming 
Omdat o.a. de kosten wat te hoog zijn van bijvoorbeeld een vat bier, of de extra 
administratie voor de KC wordt het idee door een meerderheid afgewezen. Ook om alleen 
de leden van SVW een gratis consumptie te geven. 
 



       

Rondvraag 
 
Hans Le Noble: Er zou aan de veldzijde van het clubgebouw een overkapping moeten 
komen zodat er bij regen droog naar de wedstrijden gekeken kan worden en rokers ook 
droog kunnen staan.  
 
Reactie: De leden hebben diverse ideeën hoe deze overkapping er zou moeten gaan uitzien. 
O.a. gebruik van een luifel. Harry Oudekerk oppert om de overkapping over de gehele 
breedte te maken en zo’n 3,5 meter diep. Om de hoge kosten te dekken kan o.a. de Lotte 
een bijdrage doen. Diverse leden wijzen er op dat er wel gedacht moet worden aan de 
verlichting en de verhuisplannen. 
 
Voorstel/Stemming: De meerderheid van de leden is voor de komst van de overkapping. Er 
wordt akkoord gegaan met de bijdrage van 1000 euro. Dit zal bij het bestuur van de 
rugbyclub worden neergelegd. 
 
Willem van Eck: Om in te haken op het eerdere voorstel van de sponsor/teambordjes laat 
Willem weten ook aluminium bordjes met alle sponsors te kunnen maken die dan op 
centrale plek in kantine opgehangen kunnen worden. Bij deze bordjes zal het dan makkelijk 
zijn eventueel de sponsornamen te vervangen. 
 
Reactie: Diverse leden stellen voor om de plek rond het clublogo te gebruiken dat midden in 
de kantine hangt. Dit zal dan wel in overleg met de PR moeten. 
 
Voorstel/Stemming: De meerderheid van de aanwezige leden vind dit een goed idee en 
stemmen in om dit verder te laten uitwerken uit het budget dat de sponsor/teambordjes 
heeft gekregen. 
 
Koos Veltman: Misschien kunnen we de buitenboel laten schilderen. We weten natuurlijk 
niet hoelang we nog in dit gebouw zitten, maar als er niets gebeurt zijn de kozijnen straks 
weggerot. 
 
Reactie: De meeste leden delen het idee dat er iets moet gebeuren qua onderhoud maar 
vinden dat de rugbyclub dit zelf moet oppakken/betalen. 
 
Voorstel/Stemming: Voorstel afgewezen 
 
Koos Veltman: Kan SVW met het oog op de toekomst geld gaan sparen, door bijvoorbeeld 
geld vast te zetten of te beleggen? 
 
Reactie: De meeste leden zien niets in dit idee, als het geld op de bankrekening staat spaar 
je al. Zonde om risico te lopen door bijvoorbeeld het beleggen. Ze vinden wel dat er met het 
oog naar de eventuele verhuizing rustig aan kan worden gedaan met de uitgave’s. 
 
Voorstel/Stemming: Voorstel afgewezen 
 
 



       
Koos Veltman: We hadden twee grote sponsordoeken aan beide zijdes van het veld achter 
de palen hangen maar daarvan is er één stuk. Is er geen geld voor om deze te repareren? 
Dan kunnen wij dat wellicht doen.  
 
Reactie: De leden vinden over het algemeen dat de club (PR) dit zal moeten oppakken. Rob 
Laan laat (als vice voorzitter van de rugbyclub) weten na te gaan vragen waar het doek 
gebleven is want dat is nu niet bekend. 
 
Voorstel/Stemming: Voorstel afgewezen 
 
Koos Veltman: De kantine is een beetje kaal en eigenlijk zouden er foto’s moeten worden 
opgehangen. Van een aantal foto’s die op de club liggen zijn de lijstjes stuk. Er zouden dus 
nieuwe lijstjes moeten komen de oude en nieuwere foto’s op te hangen 
 
Reactie: De meeste leden vinden ook dat dit de kantine ten goede komt. 
 
Voorstel/Stemming: De leden stemmen in met een bedrag van 200 euro beschikbaar te 
stellen voor de aanschaf van de lijstjes en het afdrukken van foto’s. 
 
Peter van Diepen ‘Smelly’: Bij het ’t Gooi hebben ze mooie statafels voor buiten wellicht 
is dat ook wat voor ons. 
 
Reactie: De meerderheid van de leden vind de aanschaf van de picknicktafel al voldoende. 
Eventueel kunnen op warme dagen ook de statafels van binnen buiten worden gebruikt. 
 
Voorstel/Stemming: Voorstel afgewezen 
 
Robin van der Velde: Affiches voor feesten worden nu vak overal opgehangen worden. 
Misschien kan er een mededelingen bord komen voor dergelijke zaken.    
 
Reactie: Een groot aantal leden ziet daar wel wat in, maar over hoe dat er precies uit moet 
gaan zien zijn de meningen verschillend. 
 
Voorstel/Stemming: Het bestuur van SVW stelt voor dit idee uit te werken voor de volgende 
bijeenkomst. Mocht het zo zijn dat er een goed idee is en de kosten zijn niet te hoog dan zal 
dit idee eerder tot uitvoering worden gebracht. 

 
Sluiting 
 
Arjan sluit de bijeenkomst af met de mededing dat hij hoopt dat het ledenaantal van SVW 
flink zal groeien zodat de volgende bijeenkomst beter bezocht wordt. Iedereen die vanavond 
aanwezig was bedankt voor zijn of haar bijdrage! 


