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Datum & tijd: Woensdag 17 september 2014 1 
Locatie:  Vergaderzaal Sportcentrum Kardinge, Groningen 2 
 3 
Aanwezig namens het bestuur: 4 
Harmen Jentsje Doevendans, Donja Groot Kormelink, Roderik Derksen en Steven Roovers.  5 
 6 
Aanwezige overige leden: 7 
Redmar Jager, Bert Tinge, Kim de Jong, Kornelis de Vries, Daan Smit, Hendri Kortman, Patrick 8 
Bruinsma en Gerrit Kuipers. 9 
 10 
 11 
1.Opening  12 

Harmen opent de vergadering om 20.03 uur. Tijdens de opening worden een tweetal punten 13 
aangegeven, voordat de ALV inhoudelijk wordt behandeld: 14 

Het online plaatsen van de documenten en bijlagen is dit jaar moeizaam verlopen. Door 15 
de aanpassingen aan de website is het niet mogelijk geweest om de documenten tijdig 16 
online te plaatsen. Daarnaast zijn documenten op de verkeerde plaats terechtgekomen of 17 
onjuist overgenomen.  Mede daarom is 14 dagen voor deze ALV de mogelijkheid geboden 18 
om de juiste documenten te laten mailen, indien gewenst.  19 
Hoang Nguyen kan als beoogd bestuurslid de ALV vergadering niet bijwonen door privé 20 
omstandigheden.   21 

 22 
2.    Vaststellen agenda 23 
  24 
De agenda wordt als volgt vastgesteld: 25 
 26 
Opening 27 
Vaststellen agenda 28 
3. Notulen ALV 18 september 2013     Bijlage 1 & 2 29 
Mededelingen en ingekomen stukken (informatie)  30 
5. Secretarieel jaarverslag 2013-2014 (voorstel)    Bijlage 3  31 
6. Evaluatie bestuursjaar 2013-2014 (informatie)    Bijlage 4  32 
7. Afrekening 2013-2014 en Balans 30 juni 2014 (voorstel)  Bijlage 5 & 6 33 
9. Decharge oude bestuur en installeren nieuwe bestuur 34 
10. Begroting 2014-2015 (voorstel)      Bijlage 5,6 35 
11. Speerpunten 2014-2015 (voorstel)     Bijlage 7 36 
12. Bedanken en instellen commissies (informatie en voorstel)   Bijlage 8 37 
13. Rondvraag 38 
14. Sluiting 39 
 40 
Er wordt voorgesteld om de punten kort en bondig te behandelen. Kornelis merkt bij punt 9 op 41 
dat het handiger was geweest om te benoemen welke bestuursleden zullen gaan toetreden.  42 
De agenda als voorgesteld wordt goedgekeurd.  43 
 44 
3.    Notulen ALV 18 september 2013        - Bijlage 1 & 2 45 
De notulen en NAV’s waren voorafgaand aan de ALV beschikbaar via de website en per e -mail op 46 
te vragen zoals vermeld op de website. De NAV’s worden niet voorgelezen. De NAV’s worden wel 47 
in deze notulen opgenomen: 48 
 49 
 50 
 51 
 52 
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Regelnummer + toelichting: 53 
 54 
115. Voor het seizoen 2014-2015 zullen er twee dames teams worden bijgevoegd, hiermee komt 55 
het totaal  aantal dames teams op drie.  56 
 57 
117. De uitbreiding van het aantal damesteams heeft de prioriteit van het bestuur gehad. 58 
Hiermee is het aantal dames teams voor seizoen 2014-2015 op drie uitgekomen.  59 
 60 
126. Het openingstoernooi was een groot succes. Met 38 leden is dit goed bezocht en ook de 61 
aansluitende openingsborrel is goed bezocht.  62 
 63 
133. De planning van de KNVB om wedstrijden in te delen blijft lastig en is een aandachtspunt.  64 
 65 
144. Inmiddels is de nieuwe sporthal Kardinge de nieuwe trainings- en wedstrijdlocatie voor 66 
aankomend seizoen.  67 
 68 
152. De nieuwe website is inmiddels gereed (per 1 september 2014).  69 
 70 
159. De trainingen zijn apart opgenomen als post.  71 
 72 
161. Tegemoetkoming Stichting is apart opgenomen als post.  73 
 74 
164. De contributie zal niet worden verlaagd, de extra inkomsten zijn besteedt aan extra 75 
trainingen gedurende de zomer.  76 
 77 
172. Steven Roovers is inmiddels toegetreden tot nieuwe penningmeester.  78 
 79 
184. Diverse zaken georganiseerd voor de leden.  80 
 81 
203. Afgelopen seizoen helaas geen kampioensteam.  82 
 83 
213. De selectietraining is opnieuw in leven geroepen, dit heeft geresulteerd in een verdeling 84 
tussen het eerste team en het tweede team. Gedurende de zomermaanden hebben deze 85 
trainingen plaatsgevonden.  86 
 87 
221. Inmiddels is er een whatsapp groep opgestart waarin vrije uren worden weergegeven. Hier 88 
wordt dankbaar gebruik van gemaakt door de diverse teams.  89 
 90 
 91 
4.    Mededelingen en ingekomen stukken (informatie)  92 
 93 
Algemene volmacht door Sybrand Jissink gegeven aan Bert Tinge.  94 
 95 
Harmen geeft aan dat wij dit jaar het lustrumjaar in gaan en dat de LEX daarin een voortrekkersrol 96 
heeft samen met de AEX. De eerste activiteit is inmiddels opgestart door de facebookpagina 97 
waarop diverse leuke onderwerpen worden geplaatst.  98 
 99 
Daarnaast geeft Harmen aan dat, als er nog klachten/ opmerkingen zijn met betrekking tot het 100 
plaatsen van stukken ALV dit onder dit punt gedaan kan worden.  Worden geen opmerkingen/ 101 
klachten aangegeven hierover.  102 
 103 
5. Secretarieel jaarverslag 2013-2014 (voorstel)     -  104 
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 105 
 106 
Bijlage 3 107 
 108 
Harmen geeft aan dat er vanuit wordt gegaan dat een ieder het verslag heeft gelezen. Er zijn geen 109 
opmerkingen over het secretarieel jaarverslag. De terugblik wordt voorgelezen:  110 
 111 
Afgelopen jaar heeft Exstudiantes weer enkele stappen voorwaarts gezet. Het contact met de 112 
stichting en de andere verenigingen is verbeterd door enkele bijeenkomsten die door het bestuur 113 
zijn georganiseerd. Daarnaast is het een goed teken dat vertrekkende bestuursleden nog steeds 114 
een opvolger hebben.  115 
 116 
Enkele hoogtepunten van dit jaar zijn het jaarfeest met Volleybal(100 man opkomst) en het feit 117 
dat de zaalhuur voor komende jaren binnen de gemeente(Kardinge) zijn veiliggesteld waarbij alle 118 
trainingen en vrijdag wedstrijden in één hal zijn. Ook is er een goed begin gemaakt met de 119 
selectie van volgend seizoen. Daarnaast is het sponsorbudget toch weer rondgekomen wat in 120 
deze tijden erg knap is. 121 
 122 
Bert heeft een opmerking over de onlangs in gebruik genomen sporthal in Kardinge. Bert geeft 123 
aan dat de hal momenteel niet geschikt is om wedstrijden te faciliteren, er is geen 124 
tijdwaarneming, geen kleedkamers voor scheidsrechters, geen tribunes en een onhandig 125 
pasjessysteem. Harmen geeft aan dat hier lang is over nagedacht. In de Alfa hal was er niet de 126 
mogelijkheid om alle teams op één avond te laten spelen. Voor het clubgevoel is dit zeker van 127 
belang.  128 
Voor de supporters staan banken in Kardinge en omdat wij tot op heden nooit grote aantallen 129 
supporters hebben gehad heeft bestuur gekozen voor geen tribune maar wel een hal waarin op 130 
één avond alle wedstrijden gespeeld kunnen worden.   131 
Daarnaast is het pasjessysteem is een kwestie van gewenning en zijn wij bezig met de aanschaf 132 
van een scorebord. Voor de scheidsrechters zal een rekening worden geopend aan de bar voor 133 
één drankje. Ook geeft Harmen aan dat er gescheiden kleedkamers binnen Kardinge aanwezig 134 
zijn, tevens een kwestie van gewenning om de plaats te nemen in de resterende kleedkamers.  135 
 136 
Daarnaast is er binnen Kardinge het voordeel van een kantine bij de ingang, de opening hiervan 137 
zal plaatsvinden bij aanvang van het schaatsseizoen. Exstudiantes heeft op deze wijze altijd een 138 
sporthal, met in het achterhoofd het huidige systeem van de gemeente, dat je eerste keus hebt 139 
op  de uren die je reeds hebt. Tot slot is Exstudiantes voor het Alfa collega geen A- vereniging, 140 
opzegging kan plaatsvinden per jaar. Op deze wijze kan er meer continuïteit worden geboden.  141 
 142 
Daarnaast vraagt Hendri over de inplannen uren KNVB, waarom deze niet optimaal functioneert. 143 
Harmen geeft aan dat wij dit jaar iets meer uren hebben dan er nodig is voor het aantal teams van 144 
teams, hierdoor wordt verwacht dat de planning van de KNVB dit jaar beter verloopt dan 145 
voorgaande jaren 146 
 147 
Er is geen stemming gewenst over het secretarieel jaarverslag, het wordt per acclamatie 148 
aangenomen.  149 
  150 
6. Evaluatie bestuursjaar 2013-2014 (voorstel)    - Bijlage 4 151 
 152 
Aan de hand van bijlage 4 wordt kort het bestuursjaar geëvalueerd. Er wordt vanuit gegaan dat dit 153 
is gelezen.  154 
 155 
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Van alle speerpunten zijn er drie niet gehaald: een kampioensschapsteam, in plaats van vier 156 
nieuwe sponsoren drie en het beleidsplan heeft nog niet de aandacht kunnen krijgen die 157 
gewenst is door de ontwikkelingen omtrent selectie en zaalhuur. De website is dit jaar 158 
vernieuwd.  159 
 160 
Kornelis vraagt om verdere toelichting van het punt ‘Samenwerking Stichting uitwerken en 161 
concretiseren’. Aangegeven wordt door Harmen dat inmiddels de verwachtingen zijn 162 
uitgesproken door beide partijen. Plannen website, plannen samenwerking communicatie 163 
(whatsap groep).  164 
 165 
Roderik merkt daarnaast op dat er vanuit de verenigingen aandacht is gevraagd om het 166 
bekostigingsmodel van de stichting, daar zal dit jaar naar worden gekeken.  Bert merkt op dat het 167 
goed is om het naar de toekomst naar het beleidsplan te kijken, dit wordt bevestigd door Harmen.  168 
 169 
 170 
7. Afrekening 2013-2014 en Balans 30 juni 2014 (voorstel  - bijlage 5 & 6 171 
 172 
Steven bespreekt de stukken. Deze waren voor leden beschikbaar via de website, onderstaande 173 
opvallende zaken worden besproken. De stukken zijn goedgekeurd door de kascommissie.  174 
 175 
De baten zijn hoger uitgevallen dan begroot, dit wordt veroorzaakt door meer x-leden. De post 176 
sponsoring is hoger uitgevallen en de post subsidie is gestegen door de toename in zaalhuur. De 177 
post diversen bestaat voornamelijk uit een eindafrekening van subsidie 2012-2013 waardoor 178 
Exstudiantes EUR 800 extra subsidie heeft ontvangen. Daarnaast vallen de kosten in ‘zaak de 179 
Keijzer’ mee, dit voordeel is circa EUR 700. Daardoor bijna EUR 4.000 extra baten dan begroot.  180 
 181 
De lasten komen EUR 1.000 hoger uit dat begroot door extra zaalhuur en extra trainingen 182 
gedurende de zomer. De post toernooi en oefenduels is ook hoger uitgevallen. De post 183 
materialen is hoger uitgevallen dan begroot met EUR 300 door ontvreemde zaalvoetballen. 184 
Afdracht stichting ook iets hoger door extra leden.  185 
 186 
Bij de eindafrekening bleek er ruimte te zijn om EUR 400 over te kunnen maken aan de 187 
lustrumcommissie (LEX). Er blijft een resultaat over van EUR 1.600, hiermee is het eigen vermogen 188 
toegenomen. Zoals eerder besproken met de RVA is 25-30% een gewenst eigen vermogen, dit is 189 
inmiddels bereikt.   190 
 191 
Voor het lustrum is EUR 2.000 begroot, met daarbij de EUR 400 is dit totaal EUR 2.400. De post nog 192 
te ontvangen bedragen is een verwachte subsidie van vorige seizoen. Er is geen stemming nodig 193 
voor de afrekening en balans, deze worden per acclamatie aangenomen. 194 
 195 
9. Decharge oude bestuur en installatie nieuwe bestuur 196 
 197 
Harmen treedt af als voorzitter. Namens een ieder wordt Harmen bedankt. Melvin is halverwege 198 
het jaar reeds gestopt met zijn werkzaamheden als secretaris. 199 
 200 
Met een figuurlijke hamerklap wordt het volledige bestuur gedechargeerd. 201 
 202 
Vervolgens wordt Donja als voorzitter geïnstalleerd als opvolgster van Harmen en wordt Gerrit 203 
formeel als secretaris geïnstalleerd, nadat hij al informeer al enkele taken als secretaris heeft 204 
verricht. Verder wordt Steven weer als penningmeester geïnstalleerd en Roderik blijft ook dit jaar 205 
aan bestuurslid Externe Betrekkingen.  206 
 207 
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Als nieuwe bestuursleden worden Hoang en Redmar geïnstalleerd. Hoang is bereid gevonden om 208 
als algemeen bestuurslid toe te treden. Hij zal zich gaan richten op training en wedstrijden, er zijn 209 
geen bezwaren tegen zijn aanstelling. Redmar Jager is bereid gevonden toe te treden als 210 
wedstrijdsecretaris, er zijn geen bezwaren tegen zijn aanstelling.  211 
 212 
10. Begroting           - Bijlage 9 213 
 214 
Steven bespreekt de stukken. Het eigen vermogen komt met circa 25% uit op hetgeen de 215 
doelstelling is.  Het aantal teams is uitgebreid met twee, daardoor zijn de contributie inkomsten 216 
gestegen. De post sponsoring zal gelijk zijn aan vorige seizoen met EUR 4.600. De post subsidie zal 217 
fors toenemen doordat er enkel wordt gehuurd van de gemeente. Post bankrente is opgenomen 218 
doordat het eigen vermogen toeneemt.  219 
  220 
De lasten met betrekking tot de KNVB nemen toe doordat deze is verhoogd per lid met EUR 2  en 221 
een toename van het aantal teams. De zaalhuur zal toenemen door een groei van het aantal 222 
teams. Daarnaast heeft het bestuur een brief gekregen van de Gemeente dat de zaalhuur 11% zou 223 
stijgen, echter op 3 september jl. is dit weer teruggedraaid door diverse protesten van andere 224 
verenigingen. Daardoor ontstond er weer ruimte in de begroting. Hierdoor is meer ruimte 225 
gekomen om zaalhuur af te nemen bij het Alfa collega voor de ‘pilot Interne Competitie’. De 226 
Interne Competitie is een initiatief vanuit de leden zelf. De extra kosten voor de Interne 227 
Competitie zal deels door de vereniging en deels door de leden worden opgenomen.  228 
 229 
Kornelis vraagt of de bijdrage zaalhuur voor de Interne competitie namens de vereniging ook 230 
afzonderlijk wordt opgenomen. Dit jaar wordt het onder de post zaalhuur opgenomen, wanneer 231 
de Interne competitie structureel vorm zal krijgen zal dit afzonderlijke worden opgenomen. 232 
Afschrijvingen tenues neemt af, momenteel zijn enkele tenues volledig afgeschreven die nog in 233 
prima staat verkeren. De post verenigingsactiviteiten neemt toe door groei van het aantal leden. 234 
De post toernooien oefenduels, toernooien en trainingen is gesplitst in toernooien - oefenduels 235 
en trainingen. Begroot voor de trainingen is EUR 2.550, dit geeft de mogelijkheid om Indoor Soccer 236 
Noord nog meer in te huren. De afdracht Stichting is gelijk gebleven per lid met EUR 5. 237 
Voorziening Lustrum, Kornelis merkt op of deze post niet evenredig verhoogd dient te worden. 238 
Vanuit verleden werd er namelijk EUR 400 per jaar op geplaatst, terwijl Exstudiantes is begonnen 239 
met 70 leden. Het Lustrum wordt immers aan meer leden gefaciliteerd. Hier zal rekening mee 240 
worden gehouden voor de toekomstige begroting.  241 
 242 
Donja vraagt of er stemming gewenst is, dit is niet het geval en de begroting wordt per acclamatie 243 
aangenomen.  244 
 245 
11. Speerpunten 2013-2014        Bijlage 7 246 
 247 
 Onderstaand de 5 speerpunten: 248 

 249 
1.Automatiseren van de secretaris zaken  250 
 251 

Het afgelopen jaar zijn drie teams uitgeschreven en zijn er vijf nieuwe teams (inclusief één 252 
selectieteam) ingeschreven. Daarnaast is het x-leden bestand enorm gewijzigd door vele aan-en 253 
afmeldingen.  254 
De aan-en afmeldingsprocedure verloopt nog via de papierenwinkel. We willen dit via de ICE 255 
digitaal laten verlopen. Tevens is het streven om op het aanmeldingsformulier nadere criteria te 256 
formuleren. Hierbij moet gedacht worden minimaal 10 leden per team en het meebrengen van 257 
een sponsor.  258 
 259 
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2.Continuïteit teams  260 
 261 

Voor het seizoen 2014-2015 hebben we drie damesteams en tien herenteams. Het streven is om 262 
deze verhouding te behouden. Daarnaast is de betrokkenheid van de teams gegroeid in de 263 
afgelopen jaren en we willen de nieuwe teams hierin meenemen.  264 
 265 
Afhankelijk van het aantal uren en hoe het dit jaar bevalt ligt het binnen de mogelijkheden om 266 
met een team te gaan groeien. Dit is voor ons in eerste instantie geen doel.  267 
 268 

3.Communicatie  269 
 270 

Social media speelt een grote rol binnen het verenigingsleven, zo ook bij Exstudiantes 271 
Zaalvoetbal Groningen. Om de communicatie te verbeteren en facebook en twitter actiever te 272 
gaan bijhouden gaat Bas Groeneveld, mede vanuit de AEX, het bestuur hierin ondersteunen.   273 
Door middel van een aanvoerders whats-app groep willen we alle uitslagen gaan plaatsen op de 274 
website en/of facebook. Tevens zal de facebook-pagina worden bijgehouden en zo af en toe wat 275 
posten, Exstudiantes/voetbal gerelateerd. Het bestuur zal de website bijhouden en bestuur 276 
gerelateerde zaken communiceren.  277 
 278 
 279 

4.Opvolging bestuur  280 
 281 

Roderik gaat zijn laatste bestuursjaar in. Daarmee zal op het einde van dit jaar Roderik als laatste 282 
bestuurslid van het oprichtingsbestuur het bestuur gaan verlaten. Door het vertrek van Roderik 283 
hebben we een nieuw lid externe betrekkingen nodig. Dit gaat gepaard met het opstellen van 284 
een sponsorplan voor aankomend jaar en daar waar nodig een actievere benadering van 285 
sponsoren.  286 
In eerste instantie zou Hoang volgend jaar Roderik gaan opvolgen, maar door de trainersaspiraties 287 
van Hoang gaat dit niet door. Doel is ook om te gaan investeren in de trainingen bij Exstudiantes. 288 
 289 

5.Beleidsplan  290 
 291 
Er ligt een beleidsplan vanuit de eerste jaren van de vereniging. Dit beleidsplan hanteren we als 292 
startpunt. Dit jaar wordt het beleidsplan verder geschreven en daar waar nodig aangepast naar de 293 
huidige situatie. De nadruk in het beleidsplan zal komen te liggen op het x-lidmaatschap, de 294 
selectie en de mogelijkheden en intentie om te groeien..  295 
   296 
12. Bedanken en instellen commissies 297 
 298 
Alle commissieleden worden hartelijk bedankt voor de inspanningen.  299 
 300 
Voor het seizoen 2014-2015 zijn er de volgende wijzigingen in de commissies: 301 
 302 
Activiteitencommissie (AEX): Maarten van Loon en Marian Slomp stoppen. 303 
 Maarten Boelhouwer en Isis Waalkens treden toe.  304 
De samenstelling is als volgt: Bas Groeneveld (voorzitter), Pieter Dijkstra, Maarten Boelhouwer, 305 
Emmie Huiskes en Isis Waalkens.  306 
 307 
Kascommissie: geen wijzigingen, de samenstelling blijft hetzelfde met Kornelis de Vries en 308 
Patrick Bruinsma.  309 
 310 
De Raad van Advies (RVA): Harmen Jentsje Doevendans zal toetreden.  311 
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De samenstelling is als volgt: Albert Jan van der Zee, Sybrand Jissink, Kim de Jong, Bert Tinge en 312 
Harmen Jentsje Doevendans. 313 
 314 
De Technische Commissie (TC): Harmen Jentsje Doevendans zal toetreden.  315 
De samenstelling is als volgt: Bert Tinge en  Harmen Jentsje Doevendans. De invulling en rol van 316 
de TC zal in december 2014 worden geëvalueerd. Bij het samenstellen en evalueren van de 317 
selectie zal Martijn Alsema fungeren als adviseur.  318 
 319 
De Lustrum Commissie Exstudiantes (LEX): deze bestaat uit Kornelis de Vries, Bert Tinge en Bas 320 
Groeneveld. Jan Wijbe Koehoorn is namens volleybal  informeel betrokken bij deze commissie.  321 
 322 
Er zijn verder geen bezwaren tegen de voorgestelde commissiewijzigingen.  323 
 324 
13. Rondvraag 325 
 326 
Hendri vraagt of het nieuwe bestuur met een foto op social media wordt geplaatst, wanneer het 327 
bestuur compleet is zal de foto worden gemaakt. Geen andere vragen vanuit de aanwezigen.  328 
 329 
13. Sluiting 330 
 331 
De ALV wordt om 21.37 uur afgesloten.  332 


