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Datum & tijd: Donderdag 27 augustus 2015 1 
Locatie: Heresingel 18 a 2 
 3 
Aanwezig namens het bestuur: 4 
Donja Groot Kormelink, Gerrit Kuipers, Redmar Jager, Roderik Derksen en Steven Roovers.  5 
 6 
Aanwezige overige leden: 7 
Ralph Lases, Harmen Jentsje Doevendans, Patrick Bruinsma, Hendri Kortman, Sytze Kruisenga , Bert 8 
Tinge (later) 9 
 10 
1.Opening  11 

 12 
De vergadering wordt om 20:00 uur geopend door Donja.  13 
 14 
2. Vaststellen agenda 15 
  16 
De agenda wordt als volgt vastgesteld: 17 
 18 
Opening 19 
 20 
Vaststellen agenda 21 
3. Notulen ALV  17 september 2014     Bijlage 1 & 2 22 
4.  Mededelingen en ingekomen stukken (informatie) 23 
5. Secretarieel jaarverslag 2014-2015 (voorstel)    Bijlage 3  24 
6. Evaluatie bestuursjaar 2015-2016 (informatie)    Bijlage 4  25 
7. Afrekening 2014-2015 en Balans 30 juni 2015 (voorstel)  Bijlage 5 & 6 26 
9. Decharge oude bestuur en installeren nieuwe bestuur 27 
10. Begroting 2015-2016 (voorstel)      Bijlage 5,6 28 
11. Speerpunten 2015-2016 (voorstel)     Bijlage 7 29 
12. Bedanken en instellen commissies (informatie en voorstel)  Bijlage 8 30 
13. Rondvraag 31 
14. Sluiting 32 
 33 
Er wordt voorgesteld om de punten kort en bondig te behandelen. 34 
  35 
Nummering klopt niet, omdat nummer 8 mist. Agenda wordt zo aangehouden en wordt 36 
goedgekeurd.  37 
 38 
3.    Notulen ALV 17 september 2014        - Bijlage 1 & 2 39 
De notulen en NAV’s waren voorafgaand aan de ALV beschikbaar via de website en per e-mail op te 40 
vragen zoals vermeld op de website. De N.A.V’s worden voorgelezen en hieronder opgenomen in de 41 
notulen. 42 
 43 
Regelnummer 123 - 135: 44 
Een tijdwaarneming is aanwezig.  Bestuur heeft een klok aangeschaft en zit standaard in de 45 
wedstrijdkist. Daarnaast zijn op dit moment voldoende kleedkamers aanwezig, voor teams en 46 
scheidsrechters. Dit was in het begin een beetje zoeken, maar zijn ook in gebruik.  47 
Een rekening is bij Kardinge afgesloten voor de scheidsrechters en met behulp van de teams 48 
(wedseccers) zou dit probleem ook verholpen zijn. Punt van de tribune is nog steeds recent. Feit dat 49 
geen tribune aanwezig is, maar alleen verplaatsbare banken is niet ideaal.  50 
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In het seizoen 2015-2016 gaan we ook weer in Alfa competitiewedstrijden spelen, waar wel een 51 
tribune is maar de kantine niet op een ideale (gezellige) plek zit. Ook hier kunnen we (nog steeds) 52 
een beperkt aantal uren afnemen op vrijdagavond.  53 

 54 
Regelnummer 144 en 145: 55 
De uren zijn het afgelopen jaar voldoende gebleken. De planning van de wedstrijden verliep niet 56 
altijd even soepel; bepaalde tijden en locaties stonden niet direct goed op de planning.  57 
 58 
Regelnummer 165:  59 
Het afgelopen jaar zijn beleidsnotities geschreven en besproken met de RvA.  60 
 61 
Regelnummer 167:  62 
Eenduidigheid over het bekostigingsmodel van de Stichting is dit jaar nog niet tot stand gekomen.   63 
 64 
Regelnummer 230: 65 
Interne competitie is een nieuwe post op de begroting voor seizoen 2015-2016. Getracht wordt om 66 
dit seizoen ook weer een interne competitie te laten draaien.  67 
Reservering voor het lustrumfeest is op de begroting voor seizoen 2015-2016 verhoogd in verband 68 
met de toename van aantal leden.  69 
 70 
Regelnummer 265:  71 
We zijn met één damesteam gegroeid en totaal komt hiermee op 14 teams. Daarnaast worden alle 72 
wedstrijden op vrijdagavond gespeeld.  73 
 74 
Regelnummer 282:  75 
Opvolging van Roderik is intern opgelost, Gerrit is zijn opvolger.  76 
 77 
Regelnummer 285:  78 
Het investeren in trainingen is nog steeds een doel. Door het vroegtijdig vertrek van Hoang uit het 79 
bestuur en als trainer is dit nog niet verder ontwikkeld. 80 
 81 
Geen opmerkingen over de notulen van de vergadering 18 september 2014 waarmee deze na de 82 
behandeling van de NAV kunnen worden vastgesteld.   83 
 84 
4.    Mededelingen en ingekomen stukken (informatie)  85 
 86 
Afmeldingen ontvangen van Sybrand Jissink, Bert Tinge en Kornelis de Vries. Met de opmerking dat 87 
Bert Tinge misschien nog later komt.   88 
 89 
Huishoudelijke mededeling van Steven dat na afloop van de vergadering er bij animo wordt geborreld 90 
in het Noorderplantsoen danwel de Kale Jonker. Bestuur zal hier een bijdrage in verzorgen.  91 
 92 
5. Secretarieel jaarverslag 2013-2014 (voorstel)    -  Bijlage 3 93 
 94 
Overzicht van secretariële feiten over het afgelopen seizoen. Tevens verplicht vanuit de KNVB om dit 95 
te deponeren.  96 
 97 
Het verslag was online te vinden op de website en er wordt vanuitgegaan dat een ieder die heeft 98 
gelezen bij belangstelling. Dit verslag wordt verder ook niet voorgelezen op de vergadering. 99 
 100 
Terugblik over het afgelopen seizoen. Het was het lustrumjaar van Exstudiantes Zaalvoetbal 101 
Groningen waar in mei het feest gevierd werd.  102 
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Daarnaast hebben we sportief gezien ook een historisch seizoen gehad met het kampioenschap van 103 
het eerste herenteam van Exstudiantes Zaalvoetbal Groningen!  104 
 105 
Het afgelopen seizoen hebben we voor het eerst ook in Sporthal Kardinge wedstrijden gespeeld. We 106 
hebben een korte aanlooptijd gehad om te wennen aan de nieuwe hal, maar uiteindelijk weet 107 
iedereen zijn weg er te vinden.   108 
 109 
Het spelen in de nieuwe hal is ten goede gekomen aan de betrokkenheid van de leden onderling. We 110 
hebben op vrijdagavond een speelavond waar maximaal vier teams achter elkaar kunnen spelen en 111 
de herkenbaarheid van teams onderling daardoor gegroeid is. Tevens zijn er gunstigere 112 
trainingstijden voor zowel laag als de selectie.  113 
 114 
Secretarieel verslag is goedgekeurd door de vergadering.  115 
 116 
6. Evaluatie bestuursjaar 2015-2016 (voorstel)    - Bijlage 4 117 
 118 
Vorig jaar op de ledenvergadering heeft het bestuur vijf speerpunten geformuleerd. Aan de hand van 119 
deze speerpunten wordt het bestuursjaar geëvalueerd.  120 
 121 
Automatisering secretaris zaken was dit jaar een belangrijk punt voor de secretaris. Door middel van 122 
een digitaal aanmeldingsformulier is het aanmelden van nieuwe leden vergemakkelijkt. Samen met 123 
de ICE is dit mogelijk gemaakt. Helaas is nog geen koppeling met het systeem van de KNVB, dit is 124 
vooralsnog niet mogelijk. 125 
 126 
Continuïteit teams was voor het bestuur een punt om de balans tussen de heren- en damesteams te 127 
behouden en in de gaten te houden. Door middel van de groei met één damesteam is dit gelukt. 128 
Bewust de keuze gemaakt om een damesteam aan te nemen in plaats van een extra herenteam.  129 
 130 
Het bestuur heeft zich voorgenomen om extra aandacht te besteden aan de communicatie met de 131 
leden en onderling tussen de leden. Wekelijks werden de uitslagen op de website en later ook door 132 
middel van koppeling op social media op twitter en facebook gepresenteerd. Door de koppeling met 133 
facebook en twitter konden de overige berichten als nieuwsberichten, evenementen en agenapunten 134 
makkelijk worden gedeeld via de website op social media. De ICE heeft hier een grote rol in gespeeld 135 
en het bestuur is de ICE hier erkentelijk voor.  136 
 137 
Een bijkomend positief effect op de communicatie hebben de activiteiten van de Lustrumcommissie 138 
gehad. Door de “challenges” werd op de aparte facebookpagina foto’s en andere berichten gepost 139 
onderling tussen de leden.  140 
 141 
De opvolging van het bestuur is gedeeltelijk gelukt. Door het aftreden van Roderik Derksen als 142 
Externe Betrekkingen en Redmar Jager als wedstrijdsecretaris hadden we twee nieuwe 143 
bestuursleden nodig om het bestuur te vullen tot vijf personen en alle bestaande functies te vullen. 144 
Intern is Gerrit Kuipers doorgeschoven naar Externe Betrekkingen en verder is een nieuw bestuurslid 145 
Patrick Bruinsma aangesteld als secretaris. De wedstrijdsecretaris is het gehele seizoen open 146 
gebleven.  147 
 148 
Voor het schrijven en het ontwikkelen van een beleidsplan zijn een aantal onderwerpen opgepakt, 149 
die voor het bestuur op dit moment belangrijk waren en de aandacht hebben gehad. Over de 150 
onderwerpen groei, betrokkenheid, doorgroei bestuursleden, x-lidmaatschap, speellocaties en 151 
trainingen laag zijn notities geschreven. Deze beleidsnotities zijn besproken met de Raad van Advies 152 
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en zullen volgend jaar verder worden uitgewerkt in het beleidsplan. Het is voor nu en de korte 153 
toekomst een houvast en een richtlijn aangaande deze onderwerpen.  154 
 155 
7. Afrekening 2014-2015 en Balans 30 juni 2015 (voorstel)  - bijlage 5 & 6 156 
 157 
Steven geeft een toelichting van de beide financiële onderwerpen. Redelijk snel worden de speciale 158 
punten behandeld.  159 
 160 
Baten begroot op ruim € 35000,- dit is € 2000 lager uitgevallen dan begroot. Door het achterblijven 161 
van de contributie op de begroting. Gedeeltelijk doordat niet alle teams vol zaten met 10 spelers. Dit 162 
is het uitgangspunt bij de begroting, 10 spelers per team.  163 
 164 
Sponsoring wijkt negatief af van wat begroot is. Dit is te verklaren door een aantal redenen. IBB 165 
Makelaardij was sponsor van twee damesteams. Bij het begin van het seizoen bleek deze al failliet 166 
verklaard te zijn. Met de hoofdsponsor van heren 1 ARGO waren mondelinge afspraken om te 167 
verlengen, maar deze belofte is niet nagekomen.  168 
 169 
In het verslag staat vermeld dat ieder team een shirtsponsor had. Hiermee wordt bedoeld dat de 170 
kosten van de tenues gedekt zijn door de sponsor.  171 
 172 
De lasten zijn uiteindelijk lager uitgevallen dan begroot. De KNVB kosten bleken lager uit te vallen. 173 
Kortweg zijn deze in het begin te hoog ingeschat.  174 
 175 
De totale kosten aan zaalhuur is lager uitgevallen. In beginsel waren de kosten van de zaalhuur voor 176 
de interne competitie volledig begroot, maar uiteindelijk is besloten om een gedeelte van de kosten 177 
door de deelnemers te laten bijdragen. Daarmee vallen de totale kosten zaalhuur lager uit dan 178 
begroot.  179 
 180 
In verband met een extra RvA vergadering zijn de vergaderkosten hoger uitgevallen dan begroot. Een 181 
extra vergadering is belegd in verband met de beleidsnotities.  182 
 183 
De post trainers is lager uitgevallen. Bestuurslid Hoang zou training gaan geven en een cursus gaan 184 
volgen, maar dit is uiteindelijk niet gebeurd. Daarnaast heeft de trainer van de selectie ook minder 185 
trainingen gegeven dan vooraf ingepland.  186 
 187 
Uiteindelijk een positief resultaat ondanks tegenvallende inkomsten. Doelstelling was ook om op € 188 
0,- uit te komen.  189 
 190 
Harmen merkt op dat over het algemeen jammer is dat een resultaat wordt behaald, doordat er 191 
minder trainingen zijn gegeven. Trainingen is iets waar de vereniging wel behoefte aan heeft.  192 
 193 
Vraag van Hendri over de bijdrage van de IC-leden waarop Steven aangeeft dat deze in de zaalhuur 194 
verwerkt is. 195 

 196 

Balans   197 
 198 
Korte toelichting op de posten aan de debet kant.  199 
Debiteuren: per balansdatum was nog niet alle contributie geïnd. Dit is inmiddels wel gebeurd.   200 
 201 
Wedstrijdkleding: dit betreft het nog niet afgeschreven deel van de wedstrijdkleding. 202 
Wedstrijdkleding wordt in drie jaar afgeschreven.   203 
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 204 
Nog te ontvangen bedragen:   205 
Deze post bestaat voornamelijk uit nog te ontvangen bedragen met betrekking tot het lustrum. Per 206 
balansdatum moest de lustrumbijdrage van de leden nog geïncasseerd worden, evenals de bijdrage 207 
van Exstudiantes Volleybal Groningen. Deze bedragen zijn inmiddels binnen. Tevens is er een lening 208 
van € 250 verstrekt aan Exstudiantes Zaalvoetbal Groningen, om hen in de beginfase qua liquiditeit 209 
wat lucht te geven. Ten slotte bestaat deze post uit nog te ontvangen eindafrekeningen van de KNVB 210 
(€ 724,60) en de Gemeente Groningen (€ 27,48).   211 
 212 
Bank:   213 
Dit is het bedrag wat op 30 juni 2015 op de lopende rekening en de spaarrekening van de Rabobank 214 
staat.   215 
 216 
Resultaat boekjaar:   217 
Dit betreft het resultaat over dit boekjaar. Dit resultaat wordt toegevoegd aan het eigen vermogen. 218 
Het totale eigen vermogen komt hiermee uit op € 10.492. De club zit hiermee op het streefbedrag 219 
qua eigen vermogen. Het streefbedrag van het eigen vermogen ligt tussen de 25% en 30% van de 220 
begroting.    221 
 222 
Nog te betalen bedragen:  223 
Per balansdatum zijn er enkele kosten die nog betaald moeten worden. Dit zijn onder andere de 224 
zaalhuur van de maand juni, het actieve ledenuitje en de zaalhuur van de tweede seizoenshelft van 225 
de IC.   226 
 227 
Alles is met de Kascommissie besproken en goedgekeurd.  228 
 229 
Over de eindafrekening en de balans zijn geen vragen meer en wordt door de vergadering 230 
vastgesteld.  231 
 232 
9. Decharge oude bestuur en installatie nieuwe bestuur 233 
 234 
Aftredende bestuursleden 2014-2015 235 
Roderik Derksen – externe betrekkingen;  236 
Redmar Jager – wedstrijdsecretaris; 237 
Hoang Nguyen – algemeen bestuurslid. 238 
 239 
De aftredende bestuursleden worden bedankt voor hun inzet.  240 
 241 
Toetredend bestuurslid 2015-2016:  242 
Patrick Bruinsma als secretaris.  243 
 244 
Bestuur 2015-2016 wordt als volgt voorgesteld om te installeren:  245 
Donja Groot Kormelink – voorzitter; 246 
Patrick Bruinsma – secretaris; 247 
Vacant – wedstrijdsecretaris;  248 
Steven Roovers – penningmeester; 249 
Gerrit Kuipers – Externe betrekkingen.  250 
 251 
De vergadering stemt in met de benoemingen en hiermee wordt het bestuur zoals voorgesteld 252 
geïnstalleerd voor het seizoen 2015-2016. 253 
 254 
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10. Begroting           - Bijlage 9 255 
 256 
Steven licht de begroting van 2015-2016 toe.  257 
 258 
De begrote contributie is gebaseerd op 16 teams bestaande uit tien spelers/speelsters per team en 259 
25 X-leden. Tevens is rekening gehouden met eventuele langdurige blessures en zwangerschappen.    260 
De sponsorinkomsten zijn begroot conform wat op dit moment contractueel vastligt.   261 
 262 
Bijdrage leden interne competitie  Er is dit seizoen weer voldoende animo voor de interne 263 
competitie. De bijdrage is gebaseerd op vijf deelnemende teams.  264 
 265 
Standaard wordt € 250 begroot aan onvoorziene financiële meevallers.    266 
 267 
Met de groei van twee teams verwachten wij dat de kosten qua  KNVB, materialen en overige 268 
activiteiten van de vereniging zullen stijgen en dit is meegenomen in de begroting.  269 
 270 
Dit betreft de afschrijvingskosten van de tenues. In verband met stijging van het aantal teams neemt 271 
deze post toe ten opzichte van vorig seizoen.   272 
 273 
De post trainers is € 250 lager begroot dan wat vorig jaar is begroot. Er is voorlopig nog geen zicht op 274 
een trainer voor de selectie en de lagere teams. We willen echter wel budget vrijhouden mocht er 275 
een trainer zich aandienen.    276 
 277 
11.   Speerpunten 2015-2016       -  Bijlage 7 278 
 279 
Beleidsplan  280 
Het afgelopen seizoen zijn beleidsnotities geschreven over speellocaties, betrokkenheid en doorgroei 281 
bestuursleden, x-leden, trainingen en groei. Het aankomende sportjaar zullen we deze beleidsnotities 282 
verder uitwerken en gaan verwerken in een algemeen beleidsplan voor EXZG.  283 
 284 
Selectie  285 
In het seizoen 2014-2015 is wederom een selectieprocedure voor Exstudiantes heren 1 en heren 2 286 
gehouden. Aankomend jaar gaan we de selectieprocedure uitschrijven. Ook zullen we ons gaan 287 
bezighouden met een langetermijnvisie met betrekking tot de selectie.  288 
 289 
Aannamebeleid  290 
Dit jaar is naar voren gekomen dat we in de knel zijn gekomen met de wachtlijst en de structuur van 291 
het aanvullen van de teams. Als teams zelf mogen aanvullen dan kunnen spelers van de wachtlijst 292 
buiten de boot vallen. Onze taak voor aankomend jaar om dit te gaan opschrijven, hoe we dit gaan 293 
doen aankomend jaar. Criteria op gaan stellen en vastleggen.  294 
 295 
Betrokkenheid 296 
Ten aanzien van ons huidige ledenbestand hebben we een (vaste) groep actieve leden. Een aantal 297 
leden zijn overal, een aantal zijn altijd op trainen en een gedeelte is in de kroeg te vinden. Helaas zien 298 
we een kleine groep niet buiten de wedstrijden om. Hierbij komt het punt “betrokkenheid” om de 299 
hoek kijken en voor aankomend jaar willen we gaan beschrijven of en hoe we omgaan met het 300 
gedeelte dat naast de wedstrijden niet actief is binnen de vereniging.  301 
 302 
Speellocatie 303 
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Doelstelling voor het seizoen 2015-2016 is om in het volgend seizoen 2016-2017 de urentoekenning 304 
te optimaliseren door te kijken naar mogelijkheden om meer bij ALFA te kunnen huren en of een 305 
andere zaal waar een tribune aanwezig is.  306 
 307 
 308 
Hendri merkt op of de trainingen bij laag nog een speerpunt is voor het bestuur het aankomend jaar. 309 
Het bestuur erkent dat dit inderdaad een goed punt is en dit wordt als speerpunt meegenomen voor 310 
het komende jaar om te kijken hoe meer teams/spelers kunnen trainen. Op dit moment kan niet 311 
iedereen trainen, die wel wil trainen. Bestuur geeft wel aan dat factoren als tijd en locatie bepalend 312 
zijn voor of het succes gaat worden om op een ander uur te gaan trainen.  313 
 314 
Uit de cijfers blijkt dat het aantal inkomsten van de sponsoring omlaag is te gaan. De vergadering 315 
geeft mee om eens te kijken naar de sponsoring bij de vereniging en of er wellicht andere manieren 316 
en/of netwerken zijn om aan te boren voor een sponsoring. Dit wordt verder niet in een specifiek 317 
speerpunt geformuleerd, maar wordt als nadrukkelijk aandachtspunt voor aankomend jaar 318 
meegenomen.  319 
   320 
12. Bedanken en instellen commissies 321 
 322 
Alle commissieleden worden hartelijk bedankt voor de inspanningen van dit seizoen. 323 
Voor het seizoen 2015-2016 zijn er de volgende wijzigingen in de commissies: 324 
 325 
Kascommissie: 326 
Uit: Patrick Bruinsma  327 
In: Sytze Kruisenga 328 
Samenstelling: Kornelis de Vries en Sytze Kruisenga. 329 
 330 
Raad van Advies (RVA): 331 
Uit: - 332 
In: Roderik Derksen 333 
Samenstelling: Albert Jan van der Zee, Sybrand Jissink, Kim de Jong, Bert Tinge, Harmen Jentsje 334 
Doevendans en Roderik Derksen. 335 
 336 
Lustrum Commissie (LEX) : 337 
In: - 338 
Uit: Kornelis de Vries, Bert Tinge en Bas Groeneveld.  339 
 340 
De LEX wordt voor dit seizoen niet opnieuw geïnstalleerd. 341 
 342 
De AEX en de TC blijven hetzelfde als het afgelopen jaar en is dan als volgt: 343 
 344 
Activiteitencommissie (AEX):  345 
Samenstelling: Bas Groeneveld (vz), Pieter Dijkstra, Maarten Boelhouwer, Emmie Huiskes, Isis 346 
Waalkens 347 
 348 
Technische Commissie (TC) : 349 
Samenstelling: Bert Tinge en Harmen Jentsje Doevendans.  350 
 351 
Er zijn geen bezwaren tegen de voorgestelde instelling van de commissies.  352 
 353 
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Hendri en Daan hebben de interne competitie georganiseerd, maar zijn na overleg niet geïnstalleerd 354 
als commissie. Wel zijn zij ook uitgenodigd voor het actieve ledenuitje.  355 
 356 
13. Rondvraag 357 
 358 
Roderik heeft twee punten. Als eerste wat met het wedstrijdformulier wordt gedaan. Het 359 
wedstrijdformulier wordt opgepakt uitgedeeld aan de aanvoerders in het aanvoerdersoverleg en ook 360 
wordt een stapeltje in beide wedstrijdkoffers gelegd.  361 
 362 
Ten tweede een punt van Jaliene Kwakkel van vrouwen 2 meegekregen. Vrouwen 2 heeft 9 dames en 363 
hikt er tegenaan dat het bestuur 10 leden verwacht in een team. Wel hebben ze een aantal x-leden 364 
achter de hand.  365 
 366 
Vanuit het bestuur wordt één lijn getrokken om in ieder team 10 spelers te plaatsen. In de praktijk is 367 
gebleken dat dit aantal ook zorgt voor het minste aantal afzeggingen. Hierbij is de intentie om 368 
rekening te houden met het team.  369 
Mocht een dame op de wachtlijst binnen het team passen, dan zal zij alsnog worden toegevoegd aan 370 
dat team.   371 
 372 
Hendri geeft aan dat de activiteiten die georganiseerd zijn door de lustrumcommissie erg heeft 373 
bijgdragen aan de betrokkenheid tussen de leden. Gevraagd wordt of hier nog een vervolg aan wordt 374 
gegeven, misschien in een vereenvoudigere vorm.  375 
Bestuur gaat dit met de AEX bespreken om te kijken of er wellicht een vervolg aan gegeven kan 376 
worden.  377 
 378 
Harmen bedankt het bestuur voor de inzet en wenst het bestuur succes volgend jaar. We hebben een 379 
mooie vereniging! 380 
 381 
14. Sluiting 382 
 383 
De ALV wordt om 21.37 uur afgesloten.  384 


