
 
Ledenbijeenkomst ‘Supporters van Waterland’ op  
 
Opening 
 
Arjan Konijn heet de aanwezigen welkom bij de tweede bijeenkomst van ‘Supporters 
van Waterland’ (SVW). Arjan blikt terug op het afgelopen actieve jaar van SVW. Er werd 
o.a. gezorgd voor een mooi jubileumboek, nieuw meubilair en wapenschildjes. Voor dit 
komende jaar zijn er heel wat nieuwe ideeën via de leden binnen gekomen. Deze 
worden tijdens deze bijeenkomst behandeld. 
 
Financiën 
 
De doorstart van de club van honderd in Supporters van Waterland heeft voor flink wat 
nieuwe leden gezorgd. Voor het jaar 2008 waren er 50 betalende leden tegenover 27 in 
2007, bijna een verdubbeling dus. Ook voor dit huidige jaar wordt er een groei 
verwacht, inmiddels telt SVW namelijk 56 leden. 
 
De 50 leden zorgden voor 2500 euro aan inkomsten. Buiten de administratieve kosten 
werden er in het vorige jaar drie grote uitgaven gedaan. Er werd 2500 euro betaald voor 
het jubileumboek, 1500 euro voor het nieuwe meubilair en 500 euro aan de 
wapenschildjes. Dat levert de volgende financiële status op: 
 

 Inkomsten Uitgaven Saldo 
       
Ledenbijeenkomst 2007/2008 €   8.271,84 €     815,93 €   7.455,91
     
50 ingeschreven deelnemers €   2.500,00   
Bijdrage jubileumboek  €   2.500,00  
Wapenschilden  €     500,00  
Aanschaf meubilair  €   1.500,00  
Administratie en overige kosten  €     223,93  
        
Ledenbijeenkomst 2008/2009 € 10.771,84 €   5.539,86 €   5.231,98

 
Arjan liet bij zijn uitleg over de financiën weten dat deze onder voorbehoud zijn omdat 
uitgaven uit het verleden (aan de verbouwing van het clubgebouw) nog met de club 
besproken moest worden. Dat is inmiddels gebeurt, aan de financiële situatie zoals 
deze nu gepresenteerd is zal niets veranderen. Het komende jaar beschikken we dus 
over € 5.231,98. Daar zal, uitgaande van 56 leden nog € 2800 bijkomen. 
 
De betalingen van 2008/2009: De automatische incasso zal medio april worden 
afgeschreven, de leden die contact of via storting betalen horen dit te doen voor 31 
maart 2009. 



 
Ingekomen ideeën 2008 
 

• Jubileumboek  
• Wapenschild  
• Meubelen  
• Herkenbaarheid van de supporters 
• Digitale fotolijst (met teamfoto’s) 
• Welkomstpakketje jeugdleden 
• Nieuwe leden werven 

 
De eerste drie ideeën die vorig jaar zijn behandeld zijn dus inmiddels voltooid. De 
andere ideeën zijn voor deze bijeenkomst uitgewerkt. 
 
Herkenbaarheid van de supporters 
 
Enkele leden lieten tijdens de rondvraag weten graag een exclusief SVW item te 
ontvangen om daarmee de herkenbaarheid als supporter van RC Waterland te 
vergroten. Gedacht wordt hierbij aan een pin of T-shirt. Hiermee wordt dan ook meteen 
het punt om nieuwe leden te werven opgepakt. Een leuk item zal immers nieuwe leden 
gaan trekken 
 
Twee ideeën zijn uitgewerkt waar de leden over mogen stemmen, dat is een pin en een 
sjaal. Het T-shirt is afgevallen omdat een goede kwaliteit te duur zou worden. 
 

• Voorstel 1 - Pins 
 Kosten: bij een afname van 100 stuks á € 2,45 per stuk  
 Totaal inclusief BTW: € 291,55   
 

• Voorstel 2 - Sjaal 
 Kosten: bij een afname van 100 stuks á  € 6,24 per stuk 
 Totaal inclusief BTW: € 742,56 
 

* Voorbeeld van een sjaal, dit is niet het definitieve ontwerp 
 

 
• Stemming: Een meerderheid wil graag dat er een item voor de leden wordt 

aangeschaft. Hiervoor hoeven de leden geen extra bijdrage te doen. Uiteindelijk 
kiest de meerderheid van de aanwezigen voor de sjaal. Er moet dan nog wel 
gekeken worden naar een geschikt definitief ontwerp voor de sjaal. 



 
Digitale fotolijst (met teamfoto’s) 
 
Tijdens de rondvraag van de vorige bijeenkomst opperde Martijn Schram om in de 
kantine een digitale fotolijst op te hangen. Daar kunnen (als de kantine geopend is 
tijdens trainingen/wedstrijden foto’s van de (jeugd) selecties op worden getoond. Het 
bestuur van SVW heeft bij dit idee een voorbeeld gevonden: 
 

• Voorstel: Braun DigiFrame 1900  
 

Technische specificaties: 
 

- PC-onafhankelijk, digitale fotolijst met houten frame  
- Hoogwaardig 19'' display  
- IR afstandsbediening en gebruiksvriendelijk OSD menu  
- 256 MB intern geheugen  
- Geschikt: CF I en II, SD, MMC, MS, MS Duo, MS Pro 
en USB sticks 
- Geschikt voor wandmontage 

 
Kosten: € 374, 00 (incl BTW) 

 
• Stemming: De prijs voor de fotolijst wordt over het algemeen te duur gevonden. 

Foto’s kunnen ook na bijvoorbeeld de wedstrijden via de beamer vertoond 
worden. Het digitale fotolijstje wordt daarom niet aangeschaft. Het bestuur van 
SVW zal wel andere mogelijkheden onderzoeken. 

 



 
Welkomstpakketje jeugdleden 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Om het werven van nieuwe jeugdleden te bevorderen diende Erik Dobber het idee in 
om een welkomstpakketje voor nieuwe jeugdleden te laten maken. In dit pakketje zou 
o.a. een speciaal instructie boekje over rugby en de vereniging moeten komen waar de 
jeugdcommissie momenteel aan werkt. Het bestuur van SVW bekeek ook wat items 
(waarop naam en/of logo van de club gedrukt wordt) en komt met de volgende 
voorbeelden: 
 
Tas: bij een afname van 25 stuks á € 4,05 per stuk (incl. BTW) totaal: € 101,25 
Pen: bij een afname van 250 stuks á € 0,75 per stuk (incl. BTW) totaal: € 187,43 
Bidon: bij een afname van 25 stuks á € 6,19 per stuk (incl. BTW) totaal: € 154.75  
Sleutelhanger 25 jaar bestaan: -     totaal: € 0,00 
Sticker: ?         totaal: €  
SInstructie boekje: -       totaal: € 0,00 
         
          totaal: € 443,43 
 
Stemming: De leden zijn positief over het idee en de voorbeelden. Al is de prijs voor de 
bidon aan de hoge kant. Deze zal dan ook niet in het pakketje komen. Uiteindelijk 
stemmen de leden er mee in dat een pakketje maximaal 10 euro per stuk mag kosten. 
In principe zullen er in eerste instantie 25 pakketjes worden aangeschaft.  
 
Als ideeën voor het pakketje worden ook nog een kleine rugbybal en een pet 
voorgesteld. 
  



 
Ingekomen ideeën 2009 
 
Via de e-mail zijn voor de bijeenkomst ook nieuwe ideeën binnengekomen. Deze 
worden tijdens de vergadering natuurlijk ook allemaal behandeld. 
 

• Uitje voor de supporters 
• Support van RTC jeugdspelers 
• Buitenfaciliteiten (Dug-out, overkapping en meubilair) 
• Speler van het seizoen 
• Bus naar uitwedstrijden 

 
Uitje voor de supporters 
 
Piet van Twisk dient het idee in om met de leden eens per jaar met de leden een 
avondje uit te gaan. Bijvoorbeeld een avond bowlen. Het bestuur van SVW wil graag 
weten of meer leden hier iets voor voelen 
 
Stemming: De meningen verschillen, maar een meerderheid lijkt hier niet voor warm te 
lopen. Op het idee van Vincent Poel om bij een belangrijke uitwedstrijd een bus te 
huren en dan met de Supporters de wedstrijd te bezoeken en eventueel na afloop dan 
nog iets te gaan doen wordt wel positief gereageerd. Het bestuur van SVW zal het idee 
voor een uitje daarom even in de koelkast parkeren en het oppakken zodra daar een 
aanleiding voor is. 
 
Support van RTC jeugdspelers 
 
Het volgende idee is ingebracht door Elja De Miranda: “RCW heeft in haar jeugd 
meerdere RTC spelers. Ik wil proberen of wij als club een select aantal van deze RTC 
spelers in aanloop naar hun senioren carrière bij RCW gedurende 3 achtereenvolgende 
zomervakanties stage in het buitenland laten lopen. Gezien de leeftijd denk ik aan 
junioren en colts. Het plan is een beetje om ze naar Engeland of Wales te sturen en het 
3e jaar naar Australië. 
 
Het doel is natuurlijk deze jongens iets extra op het gebeid van rugby te bieden en, om 
ze klaar te stomen voor het grote werk in ons eerste team.”  
 
Stemming: De leden vinden de jeugdopleiding van Waterland erg belangrijk. Toch 
willen ze de jeugdleden niet afzonderlijk sponsoren. Maar als het RTC project helemaal 
goed is uitgewerkt is er wel interesse om hier (jaarlijks) een bijdrage voor te doen, om 
de jeugdopleiding te steunen. Het bestuur van SVW zal Elja vragen het idee uit te 
werken en terug te koppelen. Het bestuur zal vervolgens haar leden hierover informeren 
om vervolgens een ‘sponsor’ bedrag te bepalen. 



 
Buitenfaciliteiten  
 
Hans le Noble diende drie ideeën in om rond het clubgebouw te bewerkstelligen 
 
- Dug-out, aan de overzijde van het veld 
- Overkapping, voor de rokers en schuilers voor de regen aan de veldzijde van het 
clubgebouw 
- Meubilair, ter vervanging van het plastic meubilair dat ieder jaar snel stuk is 
 
Het bestuur toon bij dit idee drie picknicktafels: 
 

   
 
Tafel 1: 6 persoons 
 
Kosten: € 350,00 (incl. BTW) 
 
Afleverkosten: € 75,00 

 
Tafel 2: 8 persoons 
 
Kosten: € 325,00 (incl. BTW) 
 
Afleverkosten: € 75,00 
 

 
Tafel 3: 8 pers. (250 x 180 cm) 
 
Kosten: € 225,00 (incl. BTW) 
 
Afleverkosten: € 75,00 
 

 
Stemming: Het idee voor de dug-out en de overkapping vind bij de aanwezige leden 
geen meerderheid. Voor de dug-out zou aan de overzijde te weinig plaats zijn en voor 
een overkapping zou een vergunning nodig zijn. Op de picknicktafels wordt bij het 
merendeel van de leden wel positief gereageerd. Tafel 3 van het voorbeeld heeft daarbij 
de voorkeur. Er zijn wel vragen of dit (bijvoorbeeld via sponsoren) niet goedkoper kan, 
ook wordt er aangeboden de tafels op te halen om zo de afleverkosten te ontlopen. 
 
De meerderheid van de leden stemt in met de aankoop van twee tafels. Mocht de 
aankoop een succes blijken dan kan er altijd nog bekeken worden of meer tafels 
wenselijk zijn. Het bestuur van SVW zal opzoek gaan naar de ‘goedkoopste tafels met 
beste kwaliteit’ zodat de tafels langer mee kunnen dan één winter. Zij zullen daarbij hulp 
krijgen van leden die nog wat handige contacten hebben. 
 



 
Speler van het seizoen 
 
Vanuit het bestuur van Rugby Club Waterland kom het verzoek of de SVW de kosten 
en beheer wil overnemen van de borden met o.a. de speler van het jaar. 
 
Het SVW bestuur heeft hierop met drie voorstellen gedaan waar het bestuur van RCW 
positief gereageerd heeft. Aan de leden worden deze natuurlijk ook voorgesteld:  
 
Voorstel 1: Beheer en kosten overnemen (max 25 euro per seizoen) 
 
Voorstel 2: Voorstel 1 + Jaarlijkse verkiezing van de supporter van Waterland 
introduceren. Met andere woorden: een verkiezing van de vrijwilliger van het jaar. 
 
Voorstel 3: Voorstel 1 en 2 + het mede organiseren van het Rugby Club Waterland 
Gala aan het einde van elk seizoen. De mannen op het gala komen natuurlijk in pak, 
dames in galajurk. 
 
Stemming: Ook de leden zijn positief over het idee om het seizoen op een speciale 
manier af te sluiten. Het bestuur van SVW zal voortouw nemen in de organisatie van 
het gala. Het zal daarbij hulp in gaan roepen van o.a. de feestcommissie en de KC. 
 
Voor dit seizoen zal er een datum gepland worden waarop het gala als proef zal plaats 
vinden. Bij een succes zal er geprobeerd worden hier een jaarlijks terugkerend 
evenement van te maken. Voor de organisatie van het gala wordt er door de leden 250 
euro beschikbaar gesteld. 
 
Bus naar uitwedstrijden 
 
Vanuit het eerste team is de vraag gekomen om bij verre uitwedstrijden een bijdrage te 
doen om een bus beschikbaar te stellen om spelers en aanhang te vervoeren. 
 
Stemming: De leden vinden dat de club of team zelf voor deze kosten moet opdraaien. 
Of het gaat om een busreis naar een speciale/belangrijke wedstrijd. Maar vooralsnog 
wordt er dus geen bijdrage beschikbaar gesteld. 
 
Rondvraag: 
 
Robin van Gessel: Misschien is het een idee om een ‘club camera’ aan te schaffen. 
Diverse teams willen namelijk hun wedstrijd filmen om het spel na afloop te kunnen 
analyseren. 
 
Sluiting:  
 
Arjan sluit de vergadering om te gaan eten en de Six Nations wedstrijd op groot scherm 
te gaan bekijken. 


