
 

 

Concept-notulen van de Jaarlijks Algemene Vergadering E.K.C.A. op 27 september 2019 
 
Aanwezig: 50 leden (volgens intekenlijst), 5 (jeugd-)leden werden vertegenwoordigd door hun wettelijk vertegenwoordiger. 
Afmeldingen: 23 leden. 
 
1. Opening door de voorzitter en vaststelling agenda. 

Om 19.30 uur opent de voorzitter de vergadering en heet allen welkom. Men wordt van harte uitgenodigd om actief 
met de vergadering mee te doen. Op verzoek van Wim van Santen wordt de samenwerking tussen vereniging en 
Stichting toegevoegd aan de agenda. Toelichting van Wim: Wim: dit heeft 2 jaar geleden op de agenda gestaan. 
Wil nu weten hoe het er mee staat.  
 
Agenda wordt vastgesteld.  
 
Voorstel voorzitter over het stemmen vanavond. T.b.v. het verkrijgen van duidelijke uitslagen stelt hij voor om bij 
stemmingen alleen vóór of tegen te kunnen stemmen. Blanco is geen optie. Vergadering is erop tegen, leden 
vinden dat zij ook blanco moeten kunnen stemmen.   
  

2. Ingekomen post. 

• Geen ingekomen stukken. 

• Afmeldingen: Gerda Alkema, Jaap de Wijk, Marijke Witjes, Cisca Stokkink, Riet van Dijk, Didier Rothuizen, 
Albert Langendoen, Judith Baakman, Paul Zweers, Tom Greep, Tanja Baakman, Tamara Hekkers, Fleur 
van Geel, Sandra Cools, Teun en Wil Olthof, Martine Hese, Folkert Oosterhuis, Sanne van Geel, Sheila 
Wendt, Sven Praas, Danique v.d. Weerd en Denise v.d. Poel. 

• Machtiging ontvangen van Judith Baakman voor Kim Verheijen: zij machtigt Kim Verheijen om voor haar te 
stemmen. 

 
3. Behandeling concept-notulen JAV 28 september 2018. 

Financieel overzicht Stichting ontbreekt. Notulen worden goedgekeurd en vastgesteld, met dank aan secretaris.  
 

4. Financieel overzicht en begroting Vereniging E.K.C.A. + vaststelling contributies. 
 
Jaarstukken 2018/2019: Geen vragen en/of opmerkingen op de jaarstukken. 
Bestuur heeft de begroting en de jaarstukken uitgewerkt en toegelicht in een boekje om zo de inhoud van de 
financiële stukken toegankelijker te maken en de leden meer inzicht krijgen in de geldstromen van de vereniging. 
Dit boekje heeft geruime tijd in de kantine ter inzage gelegen. Leden en ouders van jeugdleden zijn middels de 
agenda (tevens uitnodiging JAV) verzocht vooraf “technische vragen” te stellen, zodat we het tijdens deze 
vergadering vooral kunnen hebben over de keuzes die in de begroting staan. In het uitgereikte boekje staat de 
toelichting bij de begroting 2019-2020. 
 
Voorzitter geeft een toelichting op jaarstukken en begroting a.d.h.v. sheets. 
  
Begroting: 
Jolanda Keultjes: KombiFitters (speedmintonners): contributie gaat met 1/3 omhoog. Nog nooit in geschiedenis 
EKCA voorgekomen. Voorzitter: in het verleden kregen we hiervoor subsidie van KNKV en dat resulteerde in een 
lagere contributie voor de KombiFitters. Subsidie is er af gegaan, lagere contributie is wel doorgegaan: in 
vergelijking met de overige leden vond het bestuur vond dit geen goede zaak. KombiFitters (speedmintonners) 
krijgen dezelfde dienstverlening als de overige leden. In dit relatief hogere bedrag van de KombiFitters 
(speedmintonners) zijn nu ook wedstrijdkosten voor het speedminton meegenomen in de begroting. Huur 
Molenbeke, deelname toernooien wordt nu via de vereniging geregeld. 
Ron Stokkink: maakt de opmerking dat hij mensen lid heeft gemaakt, omdat de contributie zo laag was, met 
Arnhem Card en binnen no time volgt er een contributieverhoging. Daar heeft hij moeite mee. Integratie is goed, 
maar als Ron stopt zorgt EKCA dan ook voor opvolging? Voorzitter: KombiFitters (speedmintonners) horen bij de 
vereniging, als de trainer stopt kijken we samen met de KombiFitters (speedmintonners) naar een geschikte 
vervanging. In die zin horen ze ook zeker bij de vereniging.  Ze betalen ook al contributie, dus ze zijn sowieso lid 
van de vereniging. 
 
Henk van der Weijden: wil nadere informatie over de begeleiding 1e: wat houdt dit in: ook jeugdspelers? Arthur 
Lindenboom, trainer van EKCA1 antwoord hierop: is het eens om jeugdleden hierbij te betrekken. Het 1e  team 
heeft 12 spelers: zijn vrij intens aan het spelen: hoe je met elkaar omgaat heel belangrijk. Inmiddels is de groep 
uitgebreid met het 3e erbij tot 25 personen. Mocht blijken dat spelers meer nodig hebben: b.v. inhuur individuele 
coaching, dan loopt de aanvraag voor behoefte individuele begeleiding e.d. via het bestuur. Jeugd is ook een goed 
idee: staat nog geld op Club van 100.  
 
Rob de Jong: Kleding € 500,-- hoger: Voorzitter: klopt. Afschrijving en aanschaf. Zien dat we afgelopen jaren wat 
extra kleding hebben gekocht en daardoor moeten we iets meer afschrijven. Dat is de keuze. 
 
Bart Janssen: overige wedstrijdkosten vorig jaar € 200,-- nu € 1.200,--. Voorzitter dit is inclusief de 
begeleidingskosten van het 1e. en 3e. Staat ook in de toelichting. 
 



 

 

Contributieverhoging: de leden gaan akkoord met de door het bestuur voorgestelde verhoging van de contributie.  
 
De volgende bedragen worden per 1 oktober 2019 geïnd: 
Senioren € 23,75 per maand  
Midweek/alleen zaal € 17,05 per maand  
Trimmer/trainend lid € 12,45 per maand  
KombiFit € 8,95 per maand  
Niet-spelend lid € 7,45 per maand  
Junioren (16-18 jaar) € 17,90 per maand  
Aspiranten (12-15 jaar) € 15,05 per maand  
Pupillen (6-11 jaar) € 13,30 per maand  
Spelende welpen € 11,20 per maand  
Kangoeroes (t/m 5 jaar) € 6,85 per maand 

 
5. Verslag F.B.C. betreffende penningmeester E.K.C.A. 

Na mondeling advies door Hans Meijlis van FBC is de vergadering akkoord om de penningmeester van E.K.C.A.-
CIBOD decharge te verlenen voor de jaarstukken van 2019-2019. Hans heeft samen met Marianne gecontroleerd. 
Hebben geen onvolkomenheden geconstateerd. 
Jaarstukken: stemming akkoord en bij deze vastgesteld. 
Begroting: stemming akkoord en bij deze vastgesteld. 
Contributie voorstel: 2 leden zijn tegen en bij deze vastgesteld. 
 
Henk van der Weijden: complimenten hoe de financiële verslaglegging in elkaar gezet is. Applaus van de 
vergadering. 
 

6. Begroting Stichting Exploitatie E.K.C.A.-cantines 
Stichting heeft het boekjaar verlegd. Origineel was het boekjaar gelijk aan die van de vereniging. De stichting heeft 
gekozen om het boekjaar te veranderen naar januari t/m december. Afgelopen JAV is gemeld dat de Begroting 
dan ook pas ergens in januari 2019 opgemaakt zou worden. Reden van de verandering is dat een aantal kosten 
en baten (bijvoorbeeld de kortingen op de drank) worden berekend op de periode januari-december.   
Vergadering was het hier niet mee eens en zijn van mening dat er op basis van ervaring toch een inschatting 
gemaakt moet kunnen worden hoe deze bedragen dan in het originele boekjaar (1 juli – 30 juni) vallen. Vergadering 
geeft eveneens aan dat er bij de JAV altijd een Begroting van de Stichting aanwezig dient te zijn.  
Antwoord Bert Kosmeijer: er is ook nog geen definitief besluit genomen, ligt ter overweging bij de Stichting. Verwijt 
wordt geaccepteerd en komende maand gaan ze aan de slag om de begroting op te stellen. Horen nog. 
 
Toelichting door Bert Kosmeijer   
Begroting: anderhalf jaar. Loopt nog tot 31 december 2019. Bert heeft afgelopen week uitgereikt aan diverse 
mensen, bewust niets in de kantine gelegd. Ziet er naar uit dat de Begroting niet wordt gehaald. Omzet zal w.s. 
niet worden gehaald.  
 
Henk van der Weijden: vorig jaar gesproken over het boekjaar. Vergadering heeft zich toen uitgesproken over de 
handhaving van het boekjaar, zoals de vereniging EKCA het hanteert. De Stichting heeft aangegeven daar nog 
over te stoeien. Henk trekt nu de conclusie dat het bestuur van de Stichting besloten heeft het boekjaar te 
verleggen naar anderhalf jaar. Teleurstellend vanwege het feit dat de vergadering vorig jaar erop tegen was om 
het boekjaar te veranderen. Ziet geen goede reden dat de bonus van leveranciers als steekhoudend argument 
gebruikt wordt om het boekjaar te verleggen. Ziet graag gelijkluidend boekjaar.  
 
Bert Kosmeijer: dat mensen van mening verschillen komt vaker voor: binnen Stichting zien ze het wel zitten, zien 
meer voordelen en denken toch dat het handiger werkt. Gaat niet alleen om de bonussen van de brouwerij, maar 
ook om onderling de zaak te kunnen afwerken, we zitten dan n.l. niet meer in dezelfde periode op elkaar te 
wachten.  
FBC/Meijlis: FBC gaat dan in januari controleren en in september pas bespreken/beoordelen.   
 
Henk van der Weijden: kan het niet verdragen om zich hier niet mee bezig te houden, de Stichting is zo nauw 
verbonden met de vereniging. Henk wil er elk jaar gebruik van maken om vragen te stellen en in de gelegenheid 
te zijn om opmerkingen te maken.  
 
Voorzitter: Stichting is een aparte entiteit, met een apart bestuur en met haar eigen afwegingen. Zij stelt zelf haar 
eigen financiële stukken op, controleert zelf de jaarstukken en mag dus ook zelf beslissen of zij een boekjaar 
veranderen. En dat hebben ze dus ook gedaan. Daar heeft het Bestuur van de vereniging en de leden (formeel 
gezien) geen enkele zeggenschap in. Uiteraard hopen we wel dat de Stichting de geluiden uit de vergadering ter 
harte neemt.  
  
Henk van der Weijden: Loopt hier elkaar jaar tegen aan. Laat de Stichting maar zijn eigen jaarvergadering 
organiseren. Voorzitter: een stichting heeft geen leden, dus die organiseert ook geen ledenvergadering.  
 
De vraag doemt op of samenwerking met de Stichting nog wel nut heeft.  
 
Rob de Jong geeft uitleg waarom indertijd de Stichting is opgericht. Dit had als reden:  



 

 

1. Presikhaaf: sporthal Kermisland. Sporthal was van de Gemeente. Plan was toen om deze te laten exploiteren 
door EKCA. Het toenmalige bestuur heeft hier een stokje voor gestoken, we lopen hier enorme risico’s om 
reden dat als de sporthal Kermisland failliet zou gaan, het niet ten koste mocht gaan van de vereniging.  

2. Hadden een voorzichtige penningmeester: daarom Stichting oprichten en voorkomen dat ze in elkaars kas 
gaan graaien. 

 
Voorzitter: is het een goed idee om te bekijken of deze redenen nog steeds zo gelden.  
 
Gerrit Wijers: is te kort door de bocht om dit vraagstuk in deze JAV op te lossen. Voorgesteld wordt om hiervoor 
apart in een commissie te benoemen. Hierover wordt gestemd: Stemmen: aangenomen. 
 
Door de JAV worden de volgende personen in de commissie benoemd: Joop Anderson, Gerrit Wijers, Wim van 
Santen, Henk van der Weijden en Dirk-Jan Velderman. 
De commissie heeft de opdracht om de samenwerking tussen de vereniging en de Stichting te onderzoeken en 
voorstellen aan te dragen om de samenwerking te verbeteren.   
 
Bert Kosmeijer: wanneer de commissie tot een duidelijk voorstel komt: dan zal het Bestuur van de Stichting zich 
daar niet tegen gaan verzetten. 

 
20:10 uur pauze, 20:25 uur herstart. 

 
Ingelast agendapunt:  
Voorzitter wil een agendapunt toevoegen: mail ontvangen van erelid Bert Kosmeijer. Hij stelt voor om Gerrit Wijers te 
benoemen tot erelid van E.K.C.A. Conform artikel 5.2 van de statuten- heeft Gerrit zich lange tijd ingezet voor de 
korfbalsport als voorzitter en lid van diverse commissies. Momenteel is Gerrit op de achtergrond actief binnen de 
vereniging (techneut, realisatie sportveld, timmerman, buitenkleedkamers). Vergadering is met applaus akkoord.  

 
Dankwoord Gerrit, In 2003 is deze kantine hier neergezet met een heleboel enthousiaste mensen. Er hangt een 
plaquette bij de bar met namen van een heleboel mensen die er niet meer zijn en ik hoop nog vele jaren hier rond te 
lopen, samen met jullie. Maar 1 ding: ga elkaar niet in de haren vliegen, de club is klein maar gezond, ook financieel.  

 
7. Presentatie bestuur: terugblik seizoen 2018-2019 en plannen voor 2019-2020. 

Aan de hand van sheets. Voorzitter geeft aan dat het bestuur 4 lijnen heeft om richting te geven aan de club:   
1. Gezelligheid/plezier/binding: we zijn hier allemaal in onze vrije tijd en voor de lol. Sport dient in eerste instantie 

plezier op te leveren. Dat kan ook weldegelijk fanatiek sporten zijn.  
2. Beter korfballen/ fanatiek sporten: wij willen ook vooruitkomen in het korfballen.  
3. Het ons zelf makkelijker maken: wij zijn allemaal vrijwilligers die in onze vrije tijd een club in de benen houden. 

Als we ergens kunnen investeren om het onszelf makkelijker te maken dan doen we dat gelijk.   
4. Hoe krijgen wij meer leden (speerpunt): om een gezonde club te houden dienen er meer jeugdleden bij te 

komen. We hebben een ‘piramide’ met een brede basis van jeugdleden nodig om in de oudere jeugd en 
senioren voldoende teams over te houden.  

 
Afgelopen jaar: oproep: schrijf je zelf in voor taken, zoals bardiensten, scheidsrechters, oud papier ophalen via 
de KNKV-app. Zeg dit ook door naar de overige leden om je team.  
Femke Jansen: soms lukt het niet er zijn ook mensen in het team die zich niet verantwoordelijk voelen.  
Voorzitter: Ook bestuur moet mensen aanspreken, maar niet alleen het bestuur moet dat doen, eenieder moet het 
doen.  
 
Eten bij EKCA, gezamenlijk met Gerben besloten om te stoppen.  Jolanda Keultjes: indertijd ontstaan om de 
trainers tegemoet te komen en later verder uitgebreid. Nu valt dit weg. Is er geen mogelijkheid om toch iets voor 
de trainers te doen. Voorzitter: gaan we naar zoeken. Ron Stokkink: was toch wel erg leuk, was wel een goede 
service, veel contacten opgeleverd. 
 
Trainer voor 1e gevonden n.l. Arthur Lindeboom. Tevens zijn we per komend zaalseizoen een zaterdagvereniging 
geworden. Komt wel in botsing met Sportbedrijf. Ondertussen is hier een volleybalvereniging gekomen. Marijn 
Schaberg en voorzitter hebben gesprekken hierover met Sportbedrijf. Waarschijnlijk zullen een paar 
wedstrijddagen in De Laar West zijn. 
Yvonne Velderman: communiceer dit ook goed naar de leden en ouders van leden. Neem het op in de nieuwsbrief. 
 
Plannen voor komend jaar:  
1. Gezelligheid/plezier/binding 
2. Beter korfballen/ fanatiek sporten 
3. Het ons zelf makkelijker maken 
4. Hoe krijgen wij meer leden. 
 
Er liggen flappen en memoblaadjes en de leden wordt gevraagd hun ideeën op te schrijven. 
Leden wordt gevraagd te opgeschreven ideeën per onderdeel voor te lezen. 
Plezier: Johan Aalenhuis  
Beter korfballen: Wim van Santen  
Makkelijker maken: Vincent van Vulpen 



 

 

Ledenwerving: Wolfgang Zahn  
 
Deze flappen nemen we mee naar het bestuur: komen erop terug.  
 

8. Verkiezing voorzitter en bestuursleden: 
Aftredend en herkiesbaar zijn: 

• Dirk-Jan Velderman, voorzitter: herkiesbaar 

• Martine Hese, techniek en sociale contacten: herkiesbaar 

• Gerda Tangerink, secretaris: herkiesbaar 

• Ivona Blaauw, penningmeester: herkiesbaar 

• Vincent van Vulpen: algemene zaken: herkiesbaar 

• Vincent van Vulpen: PR-zaken, sponsoring: herkiesbaar 
Aldus benoemd. 

 
9. Verkiezing financiële beleidscommissie.  

Marianne Timmermans en Hans Meijlis hebben afgelopen jaar deze commissie bemenst. Herkozen.  
Ron Stokkink verricht nog boekingen. Vergadering akkoord, met 1 tegenstemmer. 
 

10. Rondvraag.  
Vincent van Vulpen: scheidsrechters: wil Hans en Henk ook in het zonnetje zetten. Hans fluit als enige voor het 
KNKV. Henk voor wedstrijden van het 2e die niet ingevuld worden. 
 
Joop Anderson: reclame maken op het scherm. Het moet geregeld worden dat de aankondigingen erop staan en 
dat de TV aan staat. Is geregeld.  
 
Wolfgang Zahn: alcohol: bij jeugdwedstrijden geen alcohol. Nu we zaterdagvereniging zijn beginnen de senioren 
om 13:00 uur: moet de tijd op zaterdag de tijd vervroegd worden van 15:30 uur. In de praktijk gebeurt dit ook. Tijd 
wordt aangepast. 
 
Anneke Stokkink: ouders lezen de nieuwsbrief niet; oproepen worden dus niet gelezen. Beter om mensen 
persoonlijk aan te spreken. 
 
Ina Meurs: financiële stukken per mail: persoonlijk sturen. Kan niet: bestand te groot.  
Heeft moeite met de website: staat veel reclame, het nieuws moet boven aan staan, staat ook veel oud nieuws 
op. Voorzitter: zijn er mee bezig.  
 
Henk van der Weijden vraagt aandacht voor de Vertrouwenscontactpersonen: Henk van der Weijden en Femke 
Jansen. Heb je er mee te maken, of in je omgeving, schakel hen in. 
 
Henk van der Weijden: wat gaan we doen met 110-jarig bestaan. 
Gineke Wolters: geeft korte toelichting leuke speldag: hier in de sporthal, ‘s avonds feest en pubquiz. Oud-leden 
benaderen per mail en per post. 
 
Ron Stokkink: nieuwsbrief is informatiekanaal: je komt niet in contact met de leden: advies van RS is het 
persoonlijk benaderen van mensen zodat het bestuur iets minder hoeft te doen. 
 

11. Sluiting 
Om 21:20 uur sluit de voorzitter de vergadering. 


