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Jeroen Sinoo   voorzitter aftredend 
Yke Norg   voorzitter aantredend 
Caroline Kouwenhoven  penningmeester 
Bas Schinkel 
Laura Gies  
Jacqueline van Haarlem  
Pauline Joegers 
Walter van der Duim 
 
Aanwezig namens de leden: 
Dirk van Driel 
Maarten van Elst 
Daniel van Dalen 
 
Afwezig met kennisgeving: 
Esther Frijlink 
 
 
1. Opening, mededelingen en vaststelling agenda 
Jeroen opent de vergadering. Iedereen wordt van harte welkom geheten. De 
opkomst buiten het bestuur om is bijzonder laag. Esther heeft zich afgemeld 
maar voor de rest zijn er maar 3 leden buiten het bestuur. Het is misschien 
mogelijk om voor de volgende keer jaar meer opkomst te stimuleren. 
 
2. Presentatie Jeroen Sinoo 
Jeroen geeft aan de hand van een presentatie een terugblik op het afgelopen jaar 
2015 en de komende jaren 2016 en verder (zie bijlage).  
 
Terugblik: 
De afgelopen jaren is voortgang geboekt zie in de bijlage de sheet evaluatie. 
Echter een aantal bestuursleden heeft aangegeven te willen stoppen. Daarnaast 
geldt dat ook de hoofdleraar Wilbert per einde seizoen 15/16 wil stoppen.  
 
Vooruitblik: 
Het is dus van belang ook snel een nieuwe hoofdleraar B te vinden. Tevens is het 
zaak snel nieuwe vrijwilligers en bestuursleden te zoeken. Daarnaast is de situatie 
rond de Stichting Wijk Sport sterk aan het veranderen. Dat betekent dat we daar 
bij moeten aanhaken om proces te volgen en waar nodig te beïnvloeden. De focus 
voor komend jaar ligt dan ook op: 

• Verdere versterking van het bestuur 
• Vinden van 4 nieuwe sponsors 
• Versterken samenwerking SWS 
• Vinden nieuwe Hoofdleraar B 
• Blijvend leveren van kwaliteit, focus op kwaliteit betekent die zaken die we 

doen, doen we goed! 
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3. Financiële afrekening en jaarverslag 2015 
Het jaarverslag is in samenwerking van het bestuur opgesteld, ziet er verzorgd 
uit en geeft een leuke impressie van het jaar. Complimenten voor de makers! 
Caroline geeft aansluitend een uitleg m.b.t. jaarrekening 2015. Er worden enkele 
verduidelijkende vragen gesteld die naar tevredenheid kunnen worden 
beantwoord. Wat blijkt is dat we afgelopen jaar door het teruglopend ledental in 
hebben moeten teren op de reserves. De eindbalans komt uit op een verlies van 
€ 5.938,-. Het is derhalve nodig hier actie op in te zetten. 
De jaarrekening is gecontroleerd en goedgekeurd door de accountant.  
Er zijn verder geen op- of aanmerkingen en daarmee wordt de jaarrekening 
akkoord bevonden. 
 
Ten behoeve van een gezonde financiële situatie wordt voorgesteld tot een 
contributieverhoging van € 1,50 per maand voor iedereen. Na discussie wordt een 
contributieverhoging per 1-9-16 voorgesteld van € 2,00 per maand voor de leden 
uit Wijk bij Duurstede. Voor Maarssen blijft het dit jaar constant, omdat zij al 
meer betalen dan in Wijk en het hiermee wat wordt rechtgetrokken. Op deze 
wijze wordt ongeveer hetzelfde totale bedrag gecompenseerd. Iedereen gaat 
hiermee akkoord. 
 
4. Benoeming bestuursleden 
Er zijn vertrekkende en nieuwe bestuursleden.  

a. Jeroen stelt voor per direct het voorzitterschap over te dragen aan Yke. 
Tussen beide heren is vooraf al overleg en uitleg geweest. Na stemming 
gaan alle aanwezigen akkoord. Jeroen wordt zeer bedankt voor zijn inzet 
en Yke wordt succes gewenst. 

b. Bas gaat het bestuur verlaten en draagt een deel van zijn taken over aan 
Pauline en Jacqueline. Voor de andere taken moet nog een oplossing 
gezocht worden. Bas wordt zeer bedankt voor zijn bijdrage aan de 
vereniging. 

c. Nieuwe leden die voorgesteld worden zijn: Walter voor sponsoring, Esther 
voor nieuwsbrief en evenementen. Na stemming gaan alle aanwezigen 
akkoord. 

d. Het blijft nodig om nieuwe bestuursleden te vinden, met name omdat ook 
Caroline graag wil stoppen en omdat er al tijden geen secretaris is. Voor 
deze functies wordt komende periode hard gezocht naar vrijwilligers. 

 
5. Stichting Wijks Sport 
Er gebeurd veel op het vlak van de stichting. Het schijnt dat er zich wel een 
aantal extra kandidaat bestuursleden hebben gemeld, maar of dat voldoende is 
voor de gemeente is de vraag. Tevens is er veel ophef over Horeca. Yke wordt de 
contact persoon. Insteek is redelijk low profile te blijven en te volgen wat de 
andere verenigingen doen mede omdat wij als vereniging zelf een beperkt aantal 
vrijwilligers hebben en geen extra bestuursleden beschikbaar kunnen stellen.  
	
6. Rondvraag 
Maarten stelt de vraag of er wel voldoende leden aanwezig zijn voor een 
stemming. Voor een ALV maakt het aantal leden niet uit en zijn er dus voldoende 
aanwezig voor de genomen besluiten. 
Verder zijn er geen vragen.  
 
7. Sluiting 
De voorzitter sluit de vergadering en dankt alle aanwezigen voor zijn of haar 
aanwezigheid. Namens de vereniging wordt een ieder een drankje aangeboden. 
 


