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Terugblik seizoen 2013/2014

Agenda

Opening
Terugblik 2013-2014
Financien
Benoeming bestuursleden
Ingekomen ideeën

- Bordjes en cadeau Gala

- Bierviltjes

- Zwarte Piet-pakken

- Kassasysteem

- Afrastering terras

- Massagetafel

- Jeugdpromotie

Pauze
Stemming
Rondvraag/sluiting



Beamer - Filmcamera

Beamer

Ingediend door Bart van Elsdingen.

In januari is de beamer vervangen op 
de rugbyclub. Hij koste 1430,95. SvW 
betaalde 500 euro, de rest heeft de club 
betaald. 

Filmcamera

Ingediend door Frank de Boer

In samenwerking met cameraman 
Frank de Boer en leden Maarten Robin 
van de mediacommissie is de nieuwe 
camera in januari aangeschaft. De ca-
mera koste 1490,80 waarvan SvW 1250 
euro betaalde.



Jeugdclinics / promotievlaggen

Jeugdclinics

Ingediend door Dennis Bus

Het budget was 750 euro. Er zijn di-
verse clinics gegeven op de Bloeiende 
Perelaar (Basisschool) in De Z.O. Beem-
ster aan 180 leerlingen. Ook op het Da 
Vinci College (Voortgezet onderwijs) in 
Purmerend zullen 190 leerlingen een 
rugbyclinic krijgen. 
 

Promotievlaggen

Ook zijn er ter waarde van 210 euro 
vlaggen aangekocht. Deze zullen wor-
den gebruikt voor de promotie van 
jeugdrugby. Ook worden de vlaggen 
gebruikt tijdens de clincs. 



Jeugdtasje - valzand speeltuin

Jeugdtasje

Ingediend door Manfred Warmerdam

Dit project is nog in volle gang. Eind 
december worden 250 tasjes geleverd.  
SvW heeft 500 euro betaald. De Jeugd-
commissie verzorgt de inhoud. Een 
overig deel van de 500 euro wordt be-
steed aan het ontwerpen van een begin-
ners-gids, die wordt gemaakt door de 
Mediacommissie. 

Valzand speeltuin

Ingediend door Ed Guit

Eind maart is in samenwerking met Ed 
Guit nieuw valzand aangelegd. Het was 
hoog nodig, want er was weinig zand 
meer te vinden. 605 euro koste het. 
SvW betaalde 500. 



Financiën 

Kascontrole

Evelien Poels en Peter van Gessel controleerde de kas. Alles is goedgekeurd.

Een nieuw lid voor de commissie is nodig vanwege de regelementen. Evelien 
zal worden vervangen door Harrie Oudekerk. 
Peter en Harrie zijn dus volgend jaar kascontrolecommisie. Martijn Schram 
gaf zich ook op, en zal reserve zijn. 

Decharge

Aan het bestuur van SvW is decharge verleend door de Kascontrolecommis-
sie.



Financiën - terugblik

Statistieken

Het financieel overzicht van het seizoen 2013/2014, er waren dat sei-
zoen 70 betalende leden. Onder Administratief vallen o.a. de kosten voor 
de ledenbordjes, bankkosten en laatste keer dat we brieven naar de le-
den hebben gestuurd. Dat gebeurt nu alleen nog via e-mail. Omdat we nu 
een eigen bankrekening hebben, krijgen we nu ook voor het eerst rente.
Bij 2014/2015 staan de aangeschafte beachvlaggen, deze zijn betaald uit 
het Jeudpromotiepotje van het seizoen 2013/2014



Financiën - verwachting

Statistieken

Voor dit seizoen zijn er momenteel 71 betalingen binnen. In het blauw 
staan de verwachtingen, dus van 4 leden hopen we eerdaags de contri-
butie nog te ontvangen. Verder hopen we nog 5 nieuwe leden aan ons 
te binden. De financiering van de clinic’s aan het Da Vinci College en 
De Bloeiende Perelaar zijn toegezegd vanuit het Jeugdpromotiepotje 
2013/2014. Ook voor het Jeugdtasje staat nog open maar zal binnenkort 
betaald worden.
Kortom, voor het seizoen 2014/2015 zou er zo’n 7.700 euro te besteden 
moeten zijn. Met dat bedrag kijken we dus naar de nieuwe ideeën/initia-
tieven.



Herbenoeming bestuur

Herbenoeming

Arjan Konijn, Willem Muller en Maarten Rabelink zijn herbenoemd. De re-
gelementen wijzen uit dat na het verstrijken van drie jaar de mogelijkheid 
moet zijn een nieuw bestuurslid te kiezen. 

Besluiten leden SvW

Niemand was tegen herbenoeming van een van de leden.

Voorzitter

Arjan Konijn

Bestuurslid

Willem Muller

Penningmeester

Maarten Rabelink



Nieuwe ideeën / initiatieven



Gala

Gala - Ingediend door bestuur SvW

30 euro voor een cadeau en de ledenbordjes. Geen opmerkingen leden. 

Stemming

Goedgekeurd



Bierviltjes

Bierviltjes - Ingediend door SvW

210 euro voor 2500 nieuwe bierviltjes met logo SvW en RCW. 

Stemming

Goedgekeurd



Zwarte Piet-pakken

Zwarte Piet-pakken- Ingediend door Hans de Koningh

200 euro voor nieuwe pietenpakken. De oude zijn aan hun einde.

Stemming

Goedgekeurd



Kassasysteem 

Kassasysteem - Ingediend door Ivo Tiekink 

1500 euro voor een compleet nieuw kassasysteem. Toelichting Ivo: De voor-
delen: het werkt verlichtend voor de vrijwilliger. Je kunt fouten herstellen tot 
maanden terug. Je kunt een maanduitdraai maken. Alles kan erin gezet wor-
den, zoals kleding en andere artikelen.’

Stemming

Goedgekeurd



Afrastering terras

Afrastering terras - Ingediend door Jose van der Linden

100 euro voor de afrastering. Om alcohol op het terras te houden. Een bord 
of ketting is genoeg. 

Stemming

Goedgekeurd



Massagetafel

Massagetafel- Ingediend door Hans Le Noble

200 euro voor een nieuwe tafel. De oude massagetafel is kapot en toe aan 
vervanging. Fysio Rene van Waveren is gevraagd of dit zo is, en die heeft dit 
bevestigd. Een mobiele massagetafel zou het handigst zijn ivm verplaatsing 
naar boven. Er wordt positief gereageerd door de leden. Richard Veenman: 
‘De nieuwe tafel moet voortaan niet in de kleedkamer meer staan ivm vocht 
en roesten. Evt. dus ophangbare tafel.

Stemming

Goedgekeurd



Jeugdpromotiepotje

Jeugdpromotiepotje - Ingediend door Dennis Bus

750 euro voor het jeugdpromotiepotje. Uit dit potje wordt promotiemateri-
aal betaald, en kunnen veel kinderen uit Purmerend en omgeving kennisma-
ken met de rugbysport.

Stemming

Goedgekeurd



Rondvraag

Rondvraag

Evelien: als je stopt bij SvW, gaat dan het bordje eraf?
Arjan: ja klopt.

Koos Veltman: Er wordt ongeveer 3000 euro uitgegeven. Ik wil voorstellen 
nieuwe sjaaltjes aan te schaffen voor nieuwe leden. 

Er wordt opgeschreven: eventueel volgend jaar nieuwe sjaals bestellen.

Elja de Miranda: Gemiddelde leeftijd vrij hoog tijdens de opkomst vanavond. 
Misschien een apart lidmaatschap voor jongeren. 



Aanwezig

Aanwezigen

Jelle Hofman
Roland de Mooij
Marcel Tierie
Evelien Poels
Robin van Gessel
Hans Spaan
Els Oudekerk
Peter van Gessel

Harrie Oudekerk
Marijn Rabelink
Elja de Miranda
Sander de Miranda
Frank de Boer
Ingrid Eijben
Bart Visser
Chantal Ton

Henk Bouman
Hans de Koningh
Richard Veenman
Ed Guit
Hans Le Noble
Martijn Schram
Willem Muller
Maarten Rabelink

Arjan Konijn
Robin van der Velde
Dennis Bus
Koos Veltman
Gonnie Veltman
Ivo Tiekink



Verslag ledenbijeenkomst 
Supporters van Waterland

Woensdag 3 december 2014 - Seizoen 2014-2015

Bestuur Supporters van Waterland

Arjan Konijn: Voorzitter
Maarten Rabelink: Penningmeester
Robin van der Velde: Secretaris
Willem Muller: Lid


