
SUPPORTERSSUPPORTERS
VAN WATERLANDVAN WATERLAND

VERSLAG SEIZOEN 2021-2022VERSLAG SEIZOEN 2021-2022



Agenda 6 oktober 2021

- Opening
- Verenigingszaken
- Terugblik 2019/2020 en 2020/2021
- Nieuwe ideeën/initiatieven
- Pauze
- Stemmen
- Rondvraag

Aanwezigen leden: 23

Herkiezen van huidige bestuursleden

Beschikbaar voor een nieuwe termijn van drie 
seizoenen:
- Bart van Elsdingen (secretaris)

Bart wordt herkozen en zal zijn huidige taken voort-
zetten.



Volgorde afhandeling initiatieven

- SvW peilt binnengekomen ideeën binnen verant-
woordelijken binnen RCW
- Idee/initiatief krijgt goedkeuring op bijeenkomst
- SvW bespreekt idee/initiatief met verantwoorde-
lijke binnen RCW
- SvW bevestigd vastgesteld budget aan indiener 
en RCW verantwoordelijke
- Pas aankoop bij akkoord van de driehoek
- Overleg met penningmeester SvW om wijze van 
betaling vast te leggen
- Idee/initiatief wordt gerealiseerd binnen de 
lopende termijn (1 jaar vanaf bijeenkomst)

Machtiging bij stemmen

In het huishoudelijk reglement van de vereniging 
wordt niet gesproken over het wel/niet mogen 
machtigen van een lid tijdens een bijeenkomst. 
Om deze reden is tijdens afgelopen bijeenkomst 
gestemd om dit alsnog goed te keuren. Het me-
rendeel stemde toe. Vanaf heden is het mogelijk 
om een lid je stemmachtiging te geven alvorens 
de bijeenkomst. Elk lid mag 1 stemmachtiging 
hebben. 
De secretaris moet voorafgaand aan de bijeen-

komst per e-mail (supportersvanwaterland@rug-
byclubwaterland.nl) op de hoogte worden ge-
bracht door het lid dat de stemmachting afgeeft. 
We zullen deze werkwijze opnemen in ons huis-
houdelijkreglement.  

Goedkeuring verslag seizoen ‘19/’20

Het verslag wordt door alle aanwezige leden goed-
gekeurd.

Ledenadministratie

2020/2021: 96 betalende leden
2021/2022: 87 betalende leden (Excl. contributie die 
nog binnen moet komen)

De ledenpromotie is tijdelijk door het Covid virus 
stopgezet en door het clubinitiatief “Draag je steentje 
bij”.
De promotie wordt dit seizoen weer opgepakt. 

De leden mogen ook een nieuw lid introduceren.



Vlaggenmasten
Ingediend door: Robert Jonk
Beschikbaar gesteld: € 3.600
Betaald: € 3.588,86
Opmerking: Er komen nog 2 vlaggen voor hoofd-
sponsor van ‘t Hek

Initiatieven 2019/2020

Bar in nieuwe clubhuis
Ingediend door: Robert Jonk
Beschikbaar gesteld: € 10.000
Betaald: € 9.202,05
Opmerking: Er moet nog op de bar komen te 
staan dat deze mede mogelijk is gemaakt door 
SvW



Picknicktafels
Ingediend door: Mascha Romp
Beschikbaar gesteld: € 2.000
Betaald: € 1.875,86

Jeugdpromotie
Ingediend door: Piet van Twisk/Dennis Bus
Beschikbaar gesteld: € 750
Betaald: € 300



Keukenapparatuur
Ingediend door: Jacqueline Jonk/Peter Romp
Beschikbaar gesteld: € 8.000
Betaald: € 8.000

Logo Waterland Eagels
Ingediend door: Laurens de Boer
Beschikbaar gesteld: € 150
Betaald: € 150



Opknappen scrummachine
Ingediend door: Roland de Mooij
Beschikbaar gesteld: € 1.000
Betaald: € 0

Wall of Fame
Ingediend door: Piet van Twisk
Beschikbaar gesteld: € 2.000
Betaald: € 0

Scholing kaderleden/stage
Ingediend door: Eric Voet
Beschikbaar gesteld: € 900
Betaald: € 0



Kas Controle Commissie

Verslag Kascontrole: Tessa Sonderman en Hans 
Heijne.
De penningmeester krijgt decharge.

Eén KCC-lid is aftredend, te weten Tessa Sonder-
man. Edward Mennes schuift van de reservebank 
door.

Nieuw reserve lid: Peter van Diepen



Initiatieven 2021/2022

Bordspellen
Ingediend door: Bart van Diepen
Clubverantwoordelijke: Voorzieningen/KC
Onderbouwing: Leuke 2e hands bordspellen zoals bij 
Rozemeijer. Mogelijk wordt er eerst een oproep op de 
website gedaan of leden nog spellen beschikbaar 
willen stellen.

Voorstel: € 100
Aangenomen: € 100

Nieuwe scrummachine
Ingediend door: Dennis Bus
Clubverantwoordelijke: Voorzieningen/TC
Onderbouwing: De oude scrummachine is verwaar-
loosd en moeilijk door de jeugd te gebruiken. Het 
voorstel is om een goede machine te zoeken die mo-
gelijk op beide velden gebruikt kan worden.

Voorstel: € 4.250
Aangenomen: € 4.250



Ledenwerving/promo tasje
Ingediend door: Dennis Bus
Clubverantwoordelijke: Jeugdcommissie / Ledenwer-
ving
Onderbouwing: Budget voor het aanvullen van het 
huidige welkomsttasje, advertentietegoed voor bij-
voorbeeld Facebook en een flyer of drankje.

Voorstel: € 900
Aangenomen: € 900

Inrichting krachthonk
Ingediend door: Dennis Bus
Clubverantwoordelijke: Voorzieningen/TC
Onderbouwing: Er mist materiaal om een goede 
krachttraining te doen. Het voorstel is om diverse 
extra gewichten en materialen aan te schaffen.

Voorstel: € 1.500
Aangenomen: € 1.500



Digitaal stoplicht
Ingediend door: Dennis Bus
Clubverantwoordelijke: TC
Onderbouwing: De Direction brengt plezier, dynamiek 
en diepgang in je training. Zowel voor sportcoaches 
als fysiotherapeuten is het een perfect hulpmiddel om 
reactievermogen, snelheid, concentratie, inzicht en 
oplossingsgericht denken te trainen

Voorstel: € 400
Aangenomen: € 400

Droogloopmat “Verboden voor kicksen” 
Ingediend door: Roland de Mooij
Clubverantwoordelijke: KC en voorzieningen
Onderbouwing: 1 of 2 matten bij de deuren om te 
voorkomen dat er met kicksen naar binnen wordt 
gegaan.

Voorstel: € 600
Aangenomen: € 600



Promo Supporters van Waterland
Ingediend door: Bestuur SvW
Clubverantwoordelijke: geen
Onderbouwing: Budget voor promotiemateriaal, zoals 
flyers en nieuwe supportersitems.

Voorstel: € 500
Aangenomen: € 500




