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Supporters van Waterland 
 
 
 
 
 
Ledenbijeenkomst ‘Supporters van Waterland’ op 9 april 2008 
 
Aanwezigen: Harrie en Els Oudekerk, Peter van Diepen, Sjaak Berkelaar, Dick de Vries, Dennis 
Kraay, Erik Dobber, Piet van Twisk, Paul Morrice, Marga Hansen-Kors, Hans Le Noble, Martijn 
Schram, Marijn Rabelink, Sam Lane, Arjan Konijn (voorzitter), Maarten Rabelink (secretaris) en 
Willem Muller (penningmeester). 
 

Opening 
 
Arjan Konijn heet de aanwezigen welkom. Het bestuur is blij met deze opkomst, het aantal is 
genoeg om vanavond te kunnen stemmen en beslissen over een aantal ideeën. Dit is de eerste 
bijeenkomst na het aftreden van het bestuur van de Club van Honderd, de voorloper van 
Supporters van Waterland. Arjan stelt daarom het nieuwe bestuur voor en legt uit waarom de Club 
van Honderd voortaan Supporters van Waterland zal gaan heten. “Deze beslissing is genomen 
omdat de term ‘Club van Honderd’ een misschien wat ouderwetse is (o.a. omdat er geen 100 
gulden meer betaald moet worden) en het qua naam geen enkele binding met Rugby Club 
Waterland heeft. Met de nieuwe naam stralen we beter uit waar wij voor staan, het supporten van 
onze rugbyclub.’ 
 

Financiën 
 
Na de opening neemt Willem Muller het woord van Arjan over om te vertellen hoe ‘Supporters van 
Waterland’ er financieel voor staat (zie onderstaand tabel). Er is momenteel 7455,19 euro in kas. 
Daar zit de opbrengst uit de contributie en de uitgave van 2008 nog niet bij. De contributie zal dit 
jaar zo’n 2350 euro zijn (uitgaande van de 40 huidige en 7 nieuwe leden). 
 
Om zo weinig mogelijk tijd te steken in ‘het iedereen achter de broek aan zitten voor de betaling 
van zijn of haar contributie’ is er nu de mogelijkheid om bij akkoord van het lid de contributie elk 
jaar automatisch (tot wederopzegging) te laten afschrijven. Van de ingeleverde strookjes en nieuw 
aanmeldingen kiest 70% voor deze wijze betaling waardoor het bestuur meer tijd over houd voor 
andere zaken. Natuurlijk blijft zelf storten of contante betaling ook gewoon mogelijk. Wij zullen 
deze leden via een brief tijd op de hoogte brengen als de jaarlijkse contributie betaald moet 
worden. 
 

Jaar Inkomsten en kosten Euro Euro Saldo 
2001 69 ingeschreven deelnemers  3,131.08       
  Messing plaatjes - Klaas Slooten   -226.89   
  Boortjes/spijkertjes t.b.v. bord   -10.31   
  Gestorte rente   8.07   
2002 nog 2 ingeschreven deelnemers 2001  90.76       
  25 ingeschreven deelnemers  1,250.00       
  10 naamplaatsjes - Klaas Slooten   -34.03   
  Postzegels voor gezonden brieven aan iedereen   -52.50   
2003 7 ingeschreven deelnemers  350.00       
2004 3 ingeschreven deelnemers  150.00       
2005 30 ingeschreven deelnemers  1,500.00       
2006 9 ingeschreven deelnemers  450.00     
  Promo One 100 plaatjes en graveerwerk   -72.02   
  Naamplaatjes & graveren  -  Gerrie   -44.25   
  Naamplaatjes ??  Betaald via Gerrie   -9.00   
2007 27 ingeschreven deelnemers  1,350.00     
  Aandeel Advertentie Purmerend op Zondag   -375.00   
      8,271.84  -815.93  7,455.91  
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• Opmerkingen/vragen financiën: 
 

Piet van Twisk: Hoe kan het dat de voorgaande jaren zo’n verschil zit in betalende 
leden? 

  
Bestuur:  Wat in het verleden is gebeurt qua betalingen is voor ons als nieuw 

bestuur moeilijk te zeggen. Duidelijk is wel dat er ieder jaar gehamerd 
moet worden dat leden betalen. De betalingen via automatische incasso 
zullen ons daar bij helpen. Wij gaan niet meer bekijken welk lid voor 
bijv. 2007 niet betaald heeft, dat ligt nu achter ons. We richten ons op 
2008 en verder. 

 
Piet van Twisk: Kunnen jullie niet via de digitale weg leden vragen de contributie te 

betalen? 
 
Bestuur: Dit is ook mogelijk, maar dan zouden we dat kunnen doen als extra 

herinnering. Als een lid dan niet betaald houdt het wat ons betreft 
gewoon op. Het naambordje wat op het bord in de kantine hangt zal 
dan ook verwijderd worden. Mocht eventueel later alsnog de contributie 
worden betaald dan plaatsen we deze wel weer terug. 

 
Els Oudekerk: Kunnen jullie de betaalperiode wat nu loopt van 1 januari tot en met 31 

december niet gelijk laten lopen aan het ‘rugby seizoen’  
 
Bestuur: Na een rondvraag besluit het bestuur er toch voor om de betaalperiode 

te blijven koppelen aan het kalenderjaar. Financieel gezien staan we 
ondanks dat we gebruik maken van de zelfde rekening, los van de 
rugbyclub los van de club. Wel zal wel de periode voor de betaling van 
de contributie voor leden ipv januari (dure maand) in april zijn. 

 
Martijn Schram: In de begin periode van de Club van Honderd is er ook rente 

bijgeschreven, de laatste jaren is dit niet meer gedaan. Hoe kan dat? 
  

Bestuur: Dit heeft te maken met het feit dat we de rekening delen met de 
rugbyclub. In de totale spaarrente die de club krijgt zit dus een klein 
gedeelte voor de Supporters van Waterland. Omdat het veel werk is 
deze renteopbrengst voor ons te bereken is daar vanaf gezien. 

 
Martijn Schram: In het overzicht zie ik als enige grote betaling de advertentie die vorig 

jaar is in de krant is gezet. Is dat ons enige wapenfeit? Is dat niet erg 
weinig? 

 
Bestuur: Het klopt dat dit de enige grote uitgave is. Meer ideeën zijn er helaas 

niet door onze club ingebracht. Wij zullen deze avond jullie voorstellen 
doen die hier wellicht verandering in brengen. 
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Activiteiten 
 
Arjan laat weten dat er door de leden drie ideeën zijn ingekomen die wij 
aan de leden willen voorleggen. 
 
Voorstel 1: Wapenschildjes 
Momenteel worden er bij buitenlandse bezoeken aan rugbyclubs helaas geen ‘wapenschildje’ meer 
geschonken aan de ontvangende rugbyclub. Wij beschouwen dit toch tot één van de tradities 
binnen het rugby. De aanschaf van 50 wapenschildjes zal 1310 euro kosten. Dat komt de neer op 
26,10 euro per stuk. Het bestuur stelt als voorbeeld het volgende voor: Optie 1: Geen aanschaf 
van schildje, optie 2: Aanschaf en gratis verstrekking, optie 3: Aanschaf en halve prijs, optie 4: 
Aanschaf en volledige prijs. 
 

• Opmerkingen/vragen wapenschildjes 
 
De meeste aanwezige leden vinden de schildjes meer een clubaangelegenheid. Daarom wordt 
besloten om een gedeelte van het bedrag voor de bekostiging van de schildjes op ons te 
nemen. Het overgebleven bedrag zal door de club zelf betaald moeten worden. Ook zal 
Supporters van Waterland afspraken moeten maken met het bestuur van de club betreft de 
uitgifte van de schildjes. 

 
• Besluit wapenschildjes 

 
Supporters van Waterland stelt 500 euro beschikbaar voor de aanschaf van de wapenschildjes. 

 
Voorstel 2: Bekostigen jeugdclinics 
Dit jaar heeft het de club niet mogen meedoen aan de Deen Jeugd Sponsor Actie. Het jeugdbestuur 
wilde de opbrengsten van de actie van de supermarktketen gebruiken om rugbyclinics te geven op 
scholen in Purmerend. De kosten daarvan zijn o.a. de trainers die hiervoor ingezet gaan worden. 
Aan de Supporters van Waterland is gevraagd deze kosten geheel of gedeeltelijk over te nemen. 
Helaas hebben wij niet te horen gekregen om wat voor bedrag het gaat. Zelf zijn we daarom 
gekomen met het volgende voorstel: Een eenmalige schenking van maximaal 500 euro. 
 

• Opmerkingen/vragen bekostigen jeugdclinics 
 
Piet van Twisk: De bekostigen van clinics hoort in de begroting van de club thuis 

 
Sjaak Berkelaar: Deze kosten zijn als het goed is al door de club bekostigd 

 
Harrie Oudekerk: De opbrengst van de Deen Jeugd Sponsor Actie is algemeen geld voor de 

club. De eventuele inkomsten hiervan zouden dus niet direct voor de 
jeugdclinics bedoeld kunnen zijn. 

 
• Besluit bekostigen jeugdclinics 

 
Supporters van Waterland doet geen schenking voor het bekostigen van de jeugdclinics.  
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Voorstel 3: Jubileumboek Rugby Club Waterland 
In augustus van dit jaar viert Rugby Club Waterland haar 25 jarig bestaan. Wij vinden dit een 
jubileum dat absoluut de aandacht verdiend. De 25 jarige geschiedenis van de club kent tal van 
mooie en gedenkwaardige momenten. Het zou mooi zijn als deze momenten worden verzameld in 
een mooi jubileumboek.  
 

Dit boek moet niet een veredeld clubblad worden maar een echt kwalitatief boek. Om dit te 
bewerkstelligen hebben wij inmiddels al een uitgever en schrijver benaderd. Aan de productie 
van het boek hang wel een flink prijskaartje. Aan de leden wordt daarom ook voorgesteld 6000 
euro te schenken om zo het boek grotendeels te kunnen bekostigen. De Supporters van 
Waterland zal dan ook zelf de wijze van uitgifte kunnen bepalen (gratis verstrekking aan leden 
of verkoop). Het bestuur zal het traject van informatie/foto’s verzamelen zelf leiden. 
 
 

• Opmerkingen/vragen Jubileumboek Rugby Club Waterland 
 
De meeste leden vinden het voorgestelde bedrag veels te hoog. Ook wordt gevraagd of de 
kosten voor de productie van het boek op bepaalde onderdelen lager kan. Voorgesteld word om 
het te schenken bedrag omlaag te brengen en de rest van het nodige bedrag te laten 
bekostigen uit het budget van de club. 
 
Bestuur:   Wij zullen onderzoeken of we de kosten kunnen drukken. Al is de productie 
   van een kwalitatief goed boek met een kleine oplage een kostbaar iets. Het 
   bestuur zal in ieder geval haar best toen om een goede middenweg te 
   vinden tussen kwaliteit en kosten.  
 

• Besluit Jubileumboek Rugby Club Waterland 
 
Besloten wordt om 2500 euro te schenken aan de bekostiging van het jubileumboek. Aan het 
bestuur wordt gevraagd in overleg met het bestuur van de club dit bedrag aan te laten vullen 
en ook met dat bestuur te bespreken op welke wijze de boeken worden uitgegeven. 
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Ideeën/rondvraag 
 
Arjan vraag de aanwezige leden één voor één of zij voorstellen om te  
bespreken tijdens de volgende ledenvergadering of dat zij direct voorstellen hebben waarbij door  
de leden gestemd kan worden. 
 
Piet van Twisk: Is het mogelijk om meer aan de herkenbaarheid van de leden van 

Supporters van Waterland te doen. Doormiddel van bijvoorbeeld een shirt 
of jas? 

 
Bestuur: Wij zullen de mogelijkheden hiervan onderzoeken en komen hier later op 

terug. 
 
Martijn Schram: Is het een idee om een digitale fotolijst aan te schaffen waar roulerend 

teamfoto’s op afgebeeld kunnen worden. Nu ontbreken de nieuwe 
teamfoto’s in de kantine. 

 
Bestuur: Wij zullen de mogelijkheden hiervan onderzoeken en komen hier later op 

terug. 
 
Hans Le Noble: Misschien is het leuk om pins met het nieuwe logo van Supporters van 

Waterland te maken zodat de eigen leden deze kunnen dragen. Ook kan er 
misschien een hangbord met dit logo worden gemaakt om in de kantine op 
te hangen. 

 
Bestuur: Wij zullen de mogelijkheden hiervan onderzoeken en komen hier later op 

terug. 
 
Els Oudekerk/ 
Marga Hansen-Kors: Het meubilair in de kantine is erg oud en versleten. Nu gaat de kantine van 

de GVB in Amsterdam sluiten. Het meubilair dat net een jaar oud is zal 
verkocht worden voor 1500 euro (zie foto’s). Dit is een zestal tafels (2 
grote), zo’n 50 stoelen en ook nog barkrukken. Dit meubilair is aan ons 
aangeboden. De meubels zien er nog goed uit, zou prima staan in onze 
kantine, is ‘hufter proof’ en is ook nog in productie zodat het eventueel later 
nog uitgebreid kan worden.  

 

   
 
 
Bestuur: Dit lijkt ons een prima aanbieding. Daarom stellen we voor om te stemmen 

om het gehele bedrag van de aanschaf op ons te nemen. 
 

•  Besluit aanschaf meubilair 
 
De stemming om het gehele bedrag (1500 euro) op ons te nemen 
eindigt gelijk. Arjan heeft als voorzitter dus de beslissende stem en gaat 
akkoord met de aanschaf. Marga en Els zullen voor de verdere 
afhandeling zorgen. Arjan zal het bestuur van de club op de hoogte 
stellen. 
 

Sjaak Berkelaar: Hou er rekening mee dat we binnen enkele jaren zullen verhuizen naar een 
   nieuwe locatie. Wellicht is het handig hier geld voor te reserveren. 
 



 
 

Ledenbijeenkomst ‘Supporters van Waterland’ op 9 april 2008    6 

Erik Dobber:  Kunnen we nieuwe jeugdleden bij inschrijving een welkomstpakketje  
   cadeau geven met een aantal clubartikelen zoals een pet, broodtrommel en 
   een boekje met rugbyregels? Dit cadeau zal opvallen bij   
   vriendjes/klasgenoten van de nieuwe leden en daardoor misschien zorgen 
   voor nieuwe jeugdleden. 
 
Bestuur:  Dit lijkt ons een leuk idee, we zullen dit bekijken. 
 
Dick:   Kunnen we in deze kantine zorgen voor Guinness op de tap? 
 
Bestuur:  De huidige tapinstallatie zal hierbij zo aangepast moeten worden dat dit niet 
   haalbaar is. Ook is het niet zo makkelijk om aan een speciale tapvergunning 
   te komen. 
 
Dennis:   Op dit moment geen mededelingen 
 
Harrie:   Op dit moment geen mededelingen 
 
Els:   Wat gaat het bestuur doen om nieuwe leden te werven? 
 
Bestuur:  De afgelopen maand zijn wij hier al mee begonnen. Dit heeft inmiddels 
   zeven nieuwe leden opgeleverd. Maar onze aandacht is de afgelopen maand 
   vooral uitgegaan om de oude Club van Honderd structureel weer goed op 
   poten te zetten. Zodra Supporters van Waterland haar draai heeft gevonden 
   en in de aandacht is door de verschillende activiteiten zal het ledenaantal 
   vanzelf stijgen. Kortom, we zullen ons de komende tijd moeten bewijzen. 
 
Marijn:    Op dit moment geen mededelingen 
 

Afsluiting 
 
Arjan bedankt namens het bestuur de aanwezigen met hun komst en inbreng. Mochten er later nog 
vragen of ideeën zijn dan horen wij dat natuurlijk graag. U kunt ons altijd aanspreken of ons via 
ons eigen mailadres (supportersvanwaterland@rugbyclubwaterland.nl) benaderen. 


