
Notulen ALV Greengiants  
 

Datum   : 10 november 2011 

Aanwezig Bestuur :  Manfred (voorzitter), Jan (vice-voorzitter), Albert van E    

 (penningmeester), Albert K (wedstrijdsecretaris) 

Afwezig Bestuur :  Bas (Secretaris), wegens werkverplichtingen 

Locatie  :  De Meent 

 

Agenda 
Manfred opent de vergadering door iedereen welkom te heten en de agenda vast te stellen. 

“Het gaat goed met de club!” 

 

Website 

De website is nieuw, en na wat opstartproblemen ook actueel. Floris komt voor het einde van 

2011 met een systeem om chauffeurs en taakjes voor de rest van het seizoen op de site te 

zetten. Het briefje van Aart is inmiddels vervangen door de website. Iedereen is zelf 

verantwoordelijk om regelmatig op de website te kijken voor taakjes en wedstrijden.  

 

Opzeggen/Afzeggen 

Opzeggen dient te gebeuren voor 31 mei. Gebeurt dit niet, dan is men contributie 

verschuldigd voor het nieuwe seizoen. Dit heeft te maken met de planning en kosten die de 

Giants maken o.a. voor inschrijvingsgeld bij de bond. 

 

Nieuwe tenue commissie 

Arean, Seijdric en Bram zullen onderzoeken welke nieuwe tenues we kunnen kiezen. Doel is 

om aan het einde van het seizoen een pilot te kunnen draaien voor heren 1. Als dit bevalt 

kunnen we het uitrollen voor de overige teams. Nieuwe tenues moeten natuurlijk cool zijn, 

makkelijk bestelbaar, niet jaarlijks veranderen, betrouwbare leverancier en natuurlijk niet te 

duur. Liefst in combinatie met kleding sponsor, de sponsorcommissie zoekt dit uit. 

 

Green Giants is Leerbedrijf geworden 

MBO niveau 3 studenten zijn welkom bij de Giants voor stages, zoals organiseren van 

toernooien, helpen met training geven en scheidsen 

 

Taakjes 

Albert geeft aan dat iedereen boven de 14 opgegeven wordt voor scheidrechters cursus. Dit is 

goed voor de spelregelkennis en zo kunnen meer mensen fluiten, zodat huidige 

scheidsrechters minder belast worden. 

 

Evenementen Commissie 
Deze commissie zal zich gaan bezighouden met: 

- ledenwerving 

- activiteiten (al dan niet voor extra inkomsten) 

Op termijn zou het kunnen dat het takenpakket te breed voor deze commissie en dat er 

meerdere commissies komen. 

De leden van deze commissie: 

- Sjaak den Hartogh 

- Anneke Grootveld 

- Dennis Mulder  

- Michel  



 

Trainers 

Er wordt aangegeven dat niet alle teams genoeg trainers hebben, bijvoorbeeld onder 14. Er 

wordt afgesproken dat er een pool van beschikbare inval trainers wordt gecreëerd. 

Vrijwilligers zijn Dennis Mulder, Arean den Hartogh, Michel, Michiel en Janus van Vuuren. 

 

Jaarrekening en begroting 

Zie bijlagen. De jaarrekening van het vorige seizoen en de begroting voor het huidige seizoen 

zijn unaniem goedgekeurd door de aanwezige leden.  

 

Contributieverhoging 

De club is gezond, maar om de stijgende kosten en de nieuwe plannen te bekostigen wordt de 

contributie verhoogd met € 5,= per jaar. 

 

Sponsoring 

Er is dit jaar een begin gemaakt met sponsoring. Per team is het mogelijk om ballen sponsor 

te worden. Bram is ook bezig met club van 30, en nog andere mogelijke sponsors. 

 

Rondvraag 

Belangrijkste zaken bij de rondvraag: 

Dames & Recreanten gezocht! 
Hier is niet direct een oplossing voor, de evenementen commissie gaat hiermee aan de slag. 

Nieuwe leden 
Crackerjacks heeft een wachtlijst, wellicht kunnen we hier leden werven. De evenementen 

commissie gaat hiermee aan de slag. 

Reglementen 
De belangrijkste zaken van de reglementen staan op de website. Verder geeft Aart aan dat de 

reglementen ter inzage beschikbaar zijn. Bestuur zal hier naar kijken. 

Taken | niet op komen dagen 
Er wordt afgesproken dat er een boetepot komt voor het niet komen opdagen voor taken zoals 

scheidsen of tafelen.  

Boete voor de overtreder wordt vastgesteld op € 10,= 

Hiervan gaat € 5,= naar de invaller en € 5,= naar de club. 

Deze regels zullen vanaf 1 januari 2012 gelden. 

 

Sluiting & Borrel 

Manfred sluit een dynamische ALV door de velen leden te bedanken voor hun aanwezigheid 

en inbreng (vooral Sjaak) 


