
Ledenvergadering 
 

KV Drachten/Van der Wiel 

Opgericht 13 augustus 1946 

 

Met kennisgeving afwezig: Anouk de Boer, Appie Broer 

 

Datum:  maandag 8 februari 2021 

Tijdstip:  19.30 – 21:00 uur 

Via Zoom 

 

AGENDA 

 

1. Opening en vaststelling agenda 

 

19:30 uur Jon van Weperen opent de vergadering. Het benodigde quotum is gehaald want 

er zijn ongeveer 65 personen (online) aanwezig.  

 

2. Mededelingen en ingekomen stukken 

 

Er zijn geen mededelingen en ingekomen stukken. 

Jon geeft aan dat het nieuwe zwembad bij het kaatsveld / wisselveld komt. 

De gemeente heeft aangegeven dat ze een contactpersoon willen van onze vereniging om 

ons op de hoogte te houden inzake de vordering van de bouw. 

 

3.  Notulen voorjaarsledenvergadering 21 september 2020 

Notulen zijn doorgenomen en vastgesteld. 

 

4.  Financiën 

Jaarrekening 

Marco geeft aan dat de jaarrekening niet veel afwijkt van de jaarrekening van de vorige 

ledenvergadering. Er is een overschot van euro 2.500,00; dat is prima in dit (Corona)jaar. 

De stichting heeft veel meer last van het (Corona)jaar gehad dan de vereniging (bijna geen 

horeca inkomsten en zaalhuur). 

Door Corona geen opbrengsten uit de bonnenboekjes, minder sponsoring en er zijn een 

aantal sponsoren opgehouden. 

 

Verslag kascommissie 

Er is een digitale kascontrole geweest en de kascommissie heeft décharge verleend. 

 

5. Stand van zaken clusters 

TZ 

Vanaf december is de tz bezig geweest met de zoektocht naar een nieuwe hoofdtrainer 

aangezien Michel Daling heeft aangegeven na dit seizoen te willen stoppen. Tz heeft een 

nieuwe hoofdtrainer gevonden: Simon Rozendal. 

 

 



Ledenzaken 

Geen nieuws van het cluster ledenzaken. 

 

PR 

Joran geeft aan dat onze huidige website niet goed meer functioneert en dat er de afgelopen 

tijd hard is gewerkt aan een nieuwe website die binnenkort klaar is. 

De nieuwsbrief heeft een nieuw lid: Bente de Jong. Samen met Doenja zal zij de 

nieuwsbrieven verzorgen. 

 

Sponsoring 

Er is een nieuwe groep met enthousiaste mensen die zich gaan bezighouden met 

sponsoring. Deze groep is al bezig met overzicht creëren in de sponsors er zijn bezig de 

bestaande sponsorpakketten in een nieuw jasje te steken. 

 

Acties en activiteiten 

De Grote Clubactie heeft een mooi bedrag opgeleverd, we zijn weer ingeloot voor de Poiesz 

actie en de bedoeling is om de bonnenboekjes actie in de loop van dit jaar (na Coronatijd) 

alsnog te organiseren. 

 

6. Loterij en jubileumcommissie 

 

Loterij 

Baukje legt uit hoe ze op het idee van de loterij is gekomen; er was geld nodig voor het 

jubileum van onze vereniging.  

De loterij is erg geslaagd; in de eerste week van februari 2021 zijn alle loten al volledig 

uitverkocht ! 

Er zal nu een werkgroep komen die zich gaat bezighouden met het plannen maken en 

realiseren inzake duurzaamheid en gezond blijven van onze vereniging. 

 

Jubileum 

Dit jaar bestaat onze vereniging 75 jaar; maar door Corona zal er dit jaar geen jubileumfeest 

komen. Dit feest is uitgesteld naar 2022. Er zullen veel activiteiten worden georganiseerd 

voor leden en oud leden. Ideeën zijn welkom en kunnen doorgegeven worden aan de 

jubileumcommissie. 

 

PAUZE 

 

7. Toekomst KV Drachten 

Jelly neemt het woord: de bestuursleden Marco, Sabine en Joran hebben een groep leden 

benaderd om mee te denken aan de versterking van de verenigingsstructuur. Uit deze groep 

is de zogenaamde steunfractie ontstaan. De leden van de steunfractie zetten zich in voor de 

versterking van de verenigingsstructuur.  

Alle Broersma, Bart de Zee en Jelly Doornbos -Yska zullen -tijdelijk - zitting nemen in het 

bestuur. Tezamen met de huidige bestuursleden zullen zij zich de komende tijd gaan 

bezighouden met het goed neerzetten van een voltallig bestuur. 

Jelly geeft aan dat er binnenkort een nieuwsbrief komt waarin alles wordt uitgelegd. 

 

 



8. Aftreden en benoeming bestuursleden 

Er zijn drie nieuwe bestuursleden te weten:| 

Bart de Zee a.i. 

Jelly Doornbos-Yska a.i. 

Alle Boersma a.i. 

alle drie vanuit de vergadering benoemd. 

 

Aftredend en niet herkiesbaar: 

Jon van Weperen 

Jon wordt bedankt voor voor zijn inzet en voor alles wat hij heeft bereikt in zijn 4 jaar als 

voorzitter. 

 

9. Stichting en Business Club 

Stichting 

Rudy Verwoert neemt het woord namens de Stichting: hij bedankt Jon voor zijn inzet en de 

samenwerking en geeft zijn complimenten aan de organisatie van de loterij: geweldig voor 

onze vereniging ! 

De hal ligt zwaar in de begroting van de vereniging; zorgen voor verlaging van de bijdrage. 

Verduurzamen is belangrijk. 

 

Business Club 

Appie Broer is niet aanwezig maar heeft een bericht gestuurd wat Jon heeft voorgelezen. 

 

10. Rondvraag 

Er zijn geen vragen. 

 

11. Sluiting 

Jon bedankt iedereen voor zijn inzet en aanwezigheid ! 

 

 

 

 


