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- Aantal aanwezigen: 36 leden

Huishoudelijk reglement Agenda 14 november 2018

Huishoudelijk reglement
Terugblik 2017/2018
Financiën
Ideeën/initiatieven 2018/2019
Pauze
Stemming ideeën
Bestuurszaken
Rondvraag

Arjan Konijn: ‘Ooit waren we de Club van 100. We willen dit uit-
breiden omdat we deze grens hebben bereikt. Aanpassing van 
HHR is daarom nodig. 

- Roland de Mooij heeft het HHR geactualiseerd
- Belangrijkste wijziging: Limiet van max 100 leden komt te vervallen
- Stemming: het HHR is goedgekeurd door de leden van SvW



Openstaande Ideeën/initiatievenTerugblik 2017/2018

Goedkeuring verslag bijeenkomst 2017/2018

- Het verslag is unaniem goedgekeurd

Ledenadministratie

- 2017/2018: 92 betalende leden
- 2018/2019: 101 betalende leden

Het bestuur van SvW verwelkomt Laurens de Boer als 100e lid 
van SvW. 

Een speciaal bedankje voor Edward Mennes, die 5 leden aan-
bracht.

Televisie (Ivo Tiekink)
Betaald: 210,98 euro

Introboekjes (Maarten Rabelink)
Betaald: 273,24 euro

Winddoeken koffiecorner (Ivo Tiekink)
Betaald: 178,39
Openstaande schuld: 821,61 euro



Financiën - KKC

Scrummachine (Peter Moelee)
Budget: 500 euro
Uitgekeerd: 0 euro
Nog beschikbaar: 500 euro (tot 22 november 2018)

Bierhouder (Erik Dobber)
Budget: 250 euro
Uitgekeerd: 0 euro
Nog beschikbaar: 250 euro (tot 22 november 2018

Mobiele pinapparaat (Marijn Rabelink)
Budget: 650 euro
Uitgekeerd: 0 euro
Nog beschikbaar: 650 euro (tot 22 november 2018)

Muziek RCW Gala (Martin Huisman)
Budget: 250 euro
Uitgekeerd: 250 euro
Nog beschikbaar: 0 euro

Promotie jeugdrugby (Sjaak Berkelaar)
Budget: 750 euro
Uitgekeerd: 25,88 euro
Nog beschikbaar: 724,12 euro (tot 22 november 2018)

Opknapbeurt speeltoestel (Ed Guit)
Budget: 800 euro
Uitgekeerd: 0 euro
Nog beschikbaar: 0 euro (tot 22 november 2018)

Verslag kascontrole: Bart van Elsdingen en Roland de Mooij

Bart van Elsdingen ligt toe: ‘We hebben steekproeven genomen en 
alles klopt. Er waren wat bedragen afgeboekt op 2016/2017 waar-
door het wat onhandig te zien was. Dit zal voortaan niet meer gebeu-
ren.’ 

Penningmeester is gedecharcheerd door de leden van SvW

KKC

Roland de Mooij treedt na 2 jaar af. Bart van Elsdingen zal volgend 
jaar de kascontrole verrichten samen met Tessa Sonderman. Peter 
bus is 1e reserve en Hans Heijne 2e reserve.

Extra note:

Omdat Bart van Elsdingen is toegetreden tot het bestuur van Sup-
porters van Waterland, kan hij de kascontrole niet uitvoeren. Daar-
door zal Tessa Sonderman dit samen doen met Peter Bus. Een van 
hen zal de commissie na 1 jaar alweer verlaten. Dit is nader te bepa-
len wie deze persoon is. 

Ideeën/initiatieven 2017/2018



Nieuwe kledingtassen  (Hans Spaan)Ideeën & initiatieven 2018/2019

Nieuwe wedstrijdtassen (Hans Spaan)

Nieuwe mastvlag (Henk Bouman)
Reclamepotje (Henk Bouman)

Camerasysteem voor analyse trainingen/wedstrijden (Manfred 
Warmerdam)

Wall of Fame (Piet van Twisk
Digitaal scorebord (Piet van Twisk)

Scheidsrechtersetjes (Marcel Tierie) 

Jeugdtour (Sjaak Berkelaar)
Jeugdpromotie (Sjaak Berkelaar)

RCW Gala (Martin Huisman)

Draadloze microfoon (Richard Veenman)

Ledenwerving dames (Eric Voet)
Coaches lidmaatschap The Rugby Site (Eric Voet)

Kerstversiering (Laurens de Boer)

Update TV-kastje (Marijn Rabelink)

Vervangen van de kledingtassen voor wedstrijdshirts van de 
teams. De huidige worden steeds slechter.

Note:

N.a.v een opmerking vanuit leden neemt het bestuur van SvW mee 
dat de mogelijkheid wordt bekeken of er een logo van SVW op de 
tassen kan worden geplaatst.

Voorstel budget: € 500 aangenomen



Reclamepotje (Henk Bouman)Nieuwe mastvlag (Henk Bouman)

Voor het communicatie team wil ik een aanvraag doen voor een 
“Potje” wat gebruikt kan worden voor reclame-doeleinden. Dit be-
drag zal dan gebruikt worden social media reclames, posters etc.

Note:

Henk Bouman: We hebben soms ineens erg snel een budget nodig. 
Daarvoor zou dit potje handig zijn.

De oude vlag van de vlaggenmast bij de ingang is kwijtgemaakt

Voorstel budget: € 250 aangenomen

Voorstel budget: € 100 aangenomen



Wall of Fame (Piet van Twisk)Camerasysteem voor analyse (Manfred Warmerdam)

De Wall of Fame is een zooitje!

Note:

Piet van Twisk ligt toe: Budget voor de naamplaatjes en foto’s.
Koos Veltman: Kunnen we een lijstje bijhouden met alle ideeën zo-
dat we de er bij het nieuwe clubhuis snel bij kunnen halen en deze 
ter stemming kunnen brengen?
Arjan Konijn: Wij gaan de ideeën opsommen (vanuit de verslagen) 
van afgelopen jaren en zullen erop terugkomen bij de leden.

.

Aanschaffen van een camerasysteem voor het analyseren van 
trainingen en/of wedstrijden van de Heren en de Dames.

Gepatenteerde camera Liftsystem coaching eye®

- GoPro® HERO5 Black
- GoPro® bijbehorende Akku voor 230 min.camera tijd.
- SanDisk® Extrem PLUS Micro SDXC1 U3 geheugen kaart.
- GoPro® Remote Control
- Waterdichte behuizing tot 10 Meter
- Kabelspan-Systeem
- Grote metalen koffer voor de gehele uitrusting, met rasterwerk van 
schuim om materiaal op te bergen.

Voorstel budget: € 0 (?) niet ter stemming gebracht

Voorstel budget: € 1875 niet aangenomen



Scheidsrechtersetjes (Marcel Tierie)Digitaal scorebord (Piet van Twisk)

Binnen de vereniging hebben we een tekort aan scheidsrechters. 
Hier werken we hard aan binnen de jeugd, maar ook bij senioren. 
Het is idee om de geslaagden van een scheidsrechtercursus te 
voorzien van een fluitje en kaarten.

.

Een digitaal scorebord voor nu en de toekomst

Note: 

Arjan Konijn: Dit idee wordt op de lijst gezet met ideeën voor het 
nieuwe clubhuis.

Voorstel budget: €300 aangenomen

Voorstel budget: € 0 (?) niet ter stemming gebracht



Jeugdpromotie (Sjaak Berkelaar)Jeugdtour (Sjaak Berkelaar)

We willen meer jeugd bij de club. Rugbyclinic’s dragen in grote 
mate bij aan de leden werving. Een financiële bijdrage voor het 
kunnen geven van Jeugd Rugby clinics in de regio is erg welkom. 

Note:

Sjaak Berkelaar ligt toe: Vorig jaar is er een budget vrijgemaakt voor 
de promotie van rugby onder jeugd. We hebben niet het hele bedrag 
gebruikt, ook vanwege onderbemanning. We willen dit jaar graag we-
derom budget voor de ledenwerving van jeugd. 

Sinds jaar en dag proberen we met de jeugd tour commissie de 
CJC jaarlijks een onvergetelijke leuke tour te bezorgen. We doen er 
alles aan om deze tour voor zoveel mogelijk jeugdleden financieel 
bereikbaar te maken. Helaas wordt dit elk jaar een grotere uitda-
ging waardoor er helaas jeugdleden om financiële redenen niet mee 
gaan. Om dit tot het minimum te beperken zouden we daarom een 
financiële bijdrage van SvW willen vragen om de tour zo goedkoop 
mogelijk te houden en voor hopelijk iedereen bereikbaar te maken.

Note:

Sjaak Berkelaar ligt toe: Het is steeds moeilijker om voor een aan-
vaardbaar bedrag de tour te organiseren. Met dit bedrag wordt de tour 
per kind 10 euro goedkoper. Voorheen kregen we van het bestuur 10 
euro per kind. Dit is gestopt.

Voorstel budget: € 750 aangenomen

Voorstel budget: € 500 niet aangenomen



Draadloze microfoon (Richard Veenman)Muziek RCW Gala (Martin Huisman)

De oude microfoon is overleden en was tevens wegens frequentie 
toewijzing/wetgeving ook niet meer bruikbaar.

Bijdrage voor de muzikale omlijsting van het RCW Gala

Voorstel budget: € 225 aangenomen
Voorstel budget: €250 aangenomen



Lidmaatschap The Rugby Site (Eric Voet)Ledenwerving dames (Eric Voet)

Toegang tot de website The Rugby Site voor oefenstof voor de 
trainers (10 logins).

Note:

Eric Voet ligt toe: Er moeten meer trainers komen bij Waterland. 
Trainers lopen aan tegen het vinden van de oefenstof.

Ledenwerving voor de damesteams van RC Waterland

Note:

Eric Voet ligt toe: Er moeten meer leden komen bij de dames en met 
name bij het eerste team. Er zijn 4 meiden die een commissie zijn be-
gonnen om meer leden te werven. 

Voorstel budget: €175 aangenomenVoorstel budget: € 650 aangenomen



Update TV-kastje (Marijn Rabelink)Kerstversiering (Laurens de Boer)

Om wedstrijden op de club te kijken is een update van het 
tv-kastje nodig.

De naalden zijn nu zelfs uit onze kunstbomen gevallen. Tijd voor wat 
nieuws.

Voorstel budget: €75 aangenomen

Voorstel budget: € 200 aangenomen



Piet van Twisk: Kan het idee van Manfred, de camera, ook op de 
ideeën lijst?

Rondvraag

Robin van der Velde stopt als 
secretaris van SvW. Hij was 
bestuurslid sinds het seizoen 
2010/2011.

Unaniem is gekozen tot nieuwe 
secretaris van Supporters van 
Waterland: Bart van Elsdingen. 

Secretaris 2010-2018

Secretaris 2018-heden

Bestuurszaken


