Notulen 93e J.A.V. van AKC Rohda, gehouden op dinsdag 26 mei 2015

1. Opening en notulen
De voorzitter opent de vergadering om 20:45 uur en heet eenieder van harte welkom.
De voorzitter constateert, dat het huidige bestuur aanwezig is. Er zijn voldoende leden
aanwezig om deze J.A.V. rechtsgeldig te laten zijn. Waarvan akte!
Vervolgens houdt de vergadering 1 minuut stilte voor de Rohdianen, die het afgelopen
verenigingsjaar zijn overleden.
Herman Rusche wordt bedankt voor zijn boeket rozen.
De notulen van de 92e J.A.V. van woensdag 10 juni 2014 worden, onder dankzegging aan de
toenmalige secretaris, goedgekeurd.

2. Mededelingen van het bestuur
Het bestuur heeft in het afgelopen verenigingsjaar diverse voorzitters van commissies
uitgenodigd in de bestuursvergadering. Deze gesprekken zijn goed verlopen. Het bestuur kon
hierdoor goed inspelen op vragen/opmerkingen “uit te praktijk” en snel schakelen. Dit is goed
bevallen.
Aandachtspunten voor het komende verenigingsjaar zullen zijn:
- werving van een nieuwe secretaris voor het bestuur.
- de financiën (deze blijven zorgwekkend en worden later in de vergadering besproken)
- Pr-commissie en webmaster dient opnieuw te worden ingevuld, aangezien de huidige
webmaster te kennen heeft gegeven om zijn werkzaamheden neer te leggen.
- de zorgwekkende ontwikkeling bij de jeugd.
Goede punten van het afgelopen verenigingsjaar waren met name de goede samenwerking
tussen de verschillende commissies, resulterende in o.a. een fantastische avond op 16 mei jl.
(de Dinner Award Show) en nog onlangs het Pinksterkamp voor de hele vereniging! Het
bestuur spreekt haar waardering uit voor alle vrijwilligers, die hieraan hun steentje hebben
bijgedragen.

3. Verantwoording en vooruitblik bestuursleden
Voorzitter
Marco Sterk, als enig lid van de sponsorcommissie, heeft zich het afgelopen jaar ingezet om
meer sponsoren te werven, wat is gelukt. Er zijn nieuwe borden langs het veld geplaatst en
contracten getekend.
Voor wat betreft de sponsoring is er vooruitgang, maar het kan altijd beter. Voornamelijk
wordt aandacht gevraagd voor de Grote Clubactie, waarbij de jeugd en ook de junioren en
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senioren meer moet worden betrokken. Verder wordt ook aandacht gevraagd voor de
sponsorkliks. Deze maand heeft Rohda een bedrag ontvangen van ruim € 130,-. De
vergadering wordt gevraagd om hieraan aandacht te geven bij het bestellen online. Kijk even
via de Rohda-site welke winkelketen hierbij aangesloten is en koop je artikelen via de site.
Dan ontvangt Rohda automatisch een percentage van het aankoopbedrag. Kleine moeite en
gratis geld!
Verder zal de sponsorcommissie meer leden gaan werven voor de Vriendenloterij en de
Bouwfondslotto.
Een oproep wordt gedaan voor aanvulling van de sponsorcommissie met nieuwe leden.
De PR-commissie heeft zich het afgelopen jaarseizoen bezig gehouden met het uitbrengen van
een glossy magazine voor het zaalseizoen. Weliswaar succesvol gelanceerd, maar niet
voldoende exemplaren verkocht. Eigenlijk moet ieder lid het blad ontvangen, wat meer
binding met de vereniging geeft. Deze actie moet nog nader worden geëvalueerd en een
vervolg krijgen in het volgende zaalseizoen. Nu Ruud stopt met zijn werkzaamheden is het
van groot belang dat er een goede opvolging komt.
Dit geldt ook voor de website. Dit is het meest belangrijke nieuwsorgaan van de vereniging,
zeker sinds de uitgave van het tweewekelijkse clubblad is gestopt.
De nieuwsbrief voor de leden zonder internet is, na het stopzetten van het papieren clubblad,
goed ontvangen en zal worden voortgezet. Op social media scoren we goed door up to date de
activiteiten weer te geven.
Bestuurder Korfbalzaken-Top
Voor Rohda is het een goed jaar geweest. De selectie heeft zich in hun zaalpoules weten te
handhaven en goed op weg om stabiele hoofdklasseteams te worden. Op het veld is helaas de
doelstelling niet gehaald. Taco heeft laten weten nog één seizoen door te gaan en inmiddels is
Ruud Willemse bereid gevonden om de komende drie jaar de trainings- en coachactiviteiten
van de selectie op zich te nemen en de teams te begeleiden (het eerste seizoen naast Taco).
Rohda 3 is goed bezig om het gat tussen dit team en Rohda 2 te dichten. Doel is om Rohda 3
te laten aansluiten bij Rohda 2 in een klasse hier direct onder.
Zou de league in het vizier komen, dan is Rohda hier financieel niet klaar voor. De vereniging
zal hierin nog nadere keuzes dienen te maken. Thans is meer aandacht voor het handhaven
van een stabiele positie in de hoofdklasse met aandacht voor talentontwikkeling, waarbij met
name aandacht wordt gegeven aan de talentgroei van de jeugdteams. Het bestuur is
voornemens om hier een visie over te maken.
Ook heeft het bestuur aandacht voor de aanpassingen van de veldafmetingen, zoals door de
KNKV is besloten. Eind van het seizoen 2015-2016 zijn de velden aan vernieuwing toe.
Daarbij wordt dan direct rekening gehouden met de nieuwe afmetingen. Het stadsdeel heeft
hiervoor al bedragen gereserveerd. Het is de bedoeling dat de nieuwe velden dwars op de
kantine komen te liggen, met aan de zijkant twee F-velden. De belijning wordt in overleg met
de vereniging bepaald en gemaakt. Een schets van dit toekomstbeeld zal worden gemaakt aan
belangstellenden ter hand kunnen worden gesteld.
In dit geheel zullen ook de lichtmasten worden vervangen en anders geplaatst. De lichtmasten
zullen dan eigendom worden van het stadsdeel (zijn nu eigendom van de vereniging).
Bestuurder Korfbalzaken-Breedte
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Sinds het afgelopen verenigingsjaar is de breedtesport als aparte portefeuille binnen het
bestuur behandeld. Dit is een goed teken en ook zeer belangrijk voor een vereniging. Immers,
de meeste teams spelen in de breedtesport.
Over het algemeen hebben de breedtesportteams goed gepresteerd. Rohda 4, 5, D1 en F2 zijn
op het veld kampioen geworden in hun klasse. De D1 is ook nog kampioen geworden in de
zaal en de F2 ook al eerder in de najaarscompetitie.
Rohda 6 met name had het wat lastiger in de competitie omdat werd gespeeld tegen jeugdige
tegenstanders.
Gestart is met een nieuw team, Rohda 7.
De jeugd blijft zorgelijk door minder aanwas en niveauverschillen. Via de kangoeroes
momenteel weinig instroom van nieuwe leden. Hier aandacht aan besteden. Een oproep wordt
gedaan voor nieuwe ideeën om kinderen te werven en te behouden.
In vergelijking met andere Amsterdamse verenigingen doet Rohda het best goed, maar het kan
natuurlijk altijd beter.
Het komende verenigingsjaar zal hieraan aandacht worden besteed. Met name ook de jonge
seniorenteams zullen moeten worden aangevuld en behouden. Jelle Hofland is aangetrokken
om vooral onder studenten Rohda onder de aandacht te brengen en de huidige leden ervan te
overtuigen dat hun deelname aan de diverse teams belangrijk is en blijft.
Gestart zal worden met een visieplan voor jeugdteams. Hierop zal beleid worden gevoerd en
aangepast met als doel om de kwaliteit van korfbal op een hoger niveau te brengen. Overleg
met trainers en coaches van jeugdploegen is nodig. Karin Spierings heeft toegezegd om de
coördinatie hiervan op zich te nemen.
Daarnaast ligt er een plan van aanpak ter uitwerking voor G-korfbal. Er wordt momenteel
actief geworven in deze klasse met als doel om per september te starten met een Gkorfbalteam.
Bestuurder scheidsrechterszaken/Secretaris
Naast de taken als secretaris voor alle bestuursvergaderingen is aandacht gegeven aan het
scheidsrechters gebeuren, als gevolg van de uitwerking van het Masterplan van de KNKV. Dit
heeft geresulteerd in een plan van aanpak, welke thans in concept aan een kleine commissie
ter becommentariëring is toegezonden. Dit plan moet nog nader worden uitgewerkt.
Inmiddels is, in tegenstelling tot vorig verenigingsjaar, een positieve ontwikkeling waar te
nemen met betrekking tot de gefloten wedstrijden. Voor wat betreft het afgelopen zaalseizoen
kon een positief saldo op de rekening van Rohda worden bijgeschreven (15 wedstrijden meer
gefloten dan nodig) en ook voor het totale veldseizoen (voor- en najaarscompetitie) is per 10
mei 2015 een plusje van 6 wedstrijden te noteren. Dit mede dankzij de motivatie van een
tweetal nieuwe scheidsrechters. Ook worden natuurlijk de overige scheidsrechters en de enige
beoordelaar niet vergeten en bedankt voor hun inzet, resulterende in dit positieve resultaat.
Maar, nu een van onze scheidsrechters gaat stoppen met fluiten, zal er aandacht moeten
blijven voor het werven en opleiden van nieuwe scheidsrechters, teneinde te kunnen blijven
voldoen aan de verplichtingen, welke door de KNKV aan de vereniging wordt opgelegd.
Bestuurder Jeugd en Werving
Het PAK doet veel aan het boeien en binden van ouders en jeugdleden. Veel nevenactiviteiten
worden georganiseerd. Nieuw is dit jaar het Bubbelvoetbal en het Midgetgolf geweest. Over
het algemeen heeft de PAK weer een goed jaar achter de rug.
Voor wat betreft de werving is op maar liefst 10 scholen gestart met korfballessen, zijn er
projecten gestart om kansarme kinderen met korfbal te laten starten en is er een samenwerking
gestart met de ALO, hetgeen heeft geresulteerd in diverse wervingsactiviteiten. Het blijft een
lastige klus, maar stoppen is geen optie. De vereniging moet op diverse fronten haar
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bekendheid behouden en uitbreiden. Ingezet wordt op de hulp van meer ouders voor
activiteiten gedurende de dag.
In 2016 zal opnieuw het waterkorfbaltoernooi worden gehouden en nog meer activiteiten
staan al in de planning.
Bestuurder Verenigingszaken
De Evenementencommissie heeft alweer een aantal activiteiten in de planning staan, namelijk
het Koppelschieten op 14 juni a.s., de Masters op 22 augustus a.s. en natuurlijk de Autorally
onder leiding van Rob Blok op 23 augustus 2015. Na het goed geslaagde jaarfeest zal dit
zeker het komende jaar worden herhaald. En ook de Klaverjas- en Rummycup-avonden zullen
een vervolg krijgen, met dank aan de belangstelling en samenwerking met de golfclub.
De Pokeravond kon helaas geen doorgang vinden na overleg met de Belastingdienst. Kortom,
het wordt weer een jaar vol gezellige activiteiten.
De Kantinecommissie is goed georganiseerd. Helaas lieten het afgelopen jaar enkele teams het
afweten om te helpen, terwijl andere teams juist wel actief hierin waren. Hier zal meer
aandacht voor komen. De prijslijst van de consumpties is aangepast en ook de inkoop is
beoordeeld en zonodig anders (lees: goedkoper) geregeld door een contact met nieuwe
leveranciers. Het is de bedoeling dat bij de Masters een pinautomaat in gebruik zal worden
genomen.
De externe verhuur van de kantine verloopt voorspoedig. Er staan weer diverse feesten op het
programma. Bekeken zal moeten worden of de begeleiding en hiervan en toezicht moet
worden uitgebreid met meerdere leden.
De Onderhoudscommissie is uitgebreid met Eric Buijsman en Peter van den Ende. Johan van
de Valk zal meer en meer een toezichthoudende en adviserende rol gaan vervullen. Intussen
heeft de vergadering kunnen constateren dat er nieuwe wandspotjes zijn geplaatst, de voordeur
is voorzien van een nieuw verfje en begonnen is met het aanbrengen van schrootjes achter de
bar. In de planning staat nog de vervanging van de barspotjes, het ophangen van permanente
feestverlichting, het trekken van een nieuwe kabel voor de veldverlichting (wordt uitbesteed)
en het inspecteren en vervangen van het dak (ook uitbesteed). Het organiseren van een
klussendag zal ook in de planning worden opgenomen.

4. Rekening en verantwoording penningmeester
4.1. Financieel jaarverslag:
Uit de “Winst- en Verliesrekening van de Stichting” blijkt dat er goed is gedraaid. Oorzaak
hiervan is met name de toename van het aantal feesten geweest.
De “Balans Beheerstichting Ookmeer” geeft geen aanleiding tot opmerkingen. Aangegeven
wordt dat er het afgelopen seizoen geen betalingen zijn verricht uit de Bouwfondslotto en de
Club van 50. De penningmeester is voornemens om het komende jaar hieruit speeltoestellen te
gaan betalen.
Uit de “Winst- en verliesrekening van AKC Rohda ” blijkt van een groter verlies dan vorig
jaar, echter minder dan is begroot. Opgemerkt wordt dat de “Tijd voor Korfbal”-pot nu leeg is.
Op de “Balans AKC Rohda” is ervoor gekozen om met ingang van heden ook de liquide
middelen van de PAK en de Evenementencommissie op te nemen. Dit geeft meer
duidelijkheid en is transparanter.
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Aangezien er verder geen vragen of opmerkingen zijn, wordt vervolgens:
- De Winst- en Verliesrekening van de Beheerstichting Sportaccommodatie Ookmeer, onder
dankzegging aan de penningmeester, goedgekeurd.
- De balans van de Beheerstichting Sportaccommodatie Ookmeer, onder dankzegging aan de
penningmeester, goedgekeurd.
- De Winst- en Verliesrekening van AKC Rohda, onder dankzegging aan de penningmeester,
goedgekeurd.
- De balans van AKC Rohda, onder dankzegging aan de penningmeester, goedgekeurd.
4.2. Verslag van de kascontrolecommissie:
De voorzitter geeft het woord aan Hans ten Rouwelaar. Hans ten Rouwelaar geeft aan dat hij
nog steeds het enige lid is van deze commissie. Eén avond per jaar mag hij, onder het genot
van twee kopjes koffie twee mappen inzien en controleren of de vereniging financieel alles
juist heeft gedocumenteerd en verwerkt in de jaarstukken. Vervolgens wordt het verslag van
de Kascontrolecommissie opgesteld en ondertekend. Ook voor het afgelopen verenigingsjaar
is het volgende geconstateerd:
“de kascontrolecommissie heeft over het verenigingsjaar 1 maart 2014 tot en met 28 februari
2015 en het boekjaar 2014 de administratie van respectievelijk AKC Rohda, de
Beheerstichting Sportaccommodatie Ookmeer en de diverse commissies gecontroleerd en in
orde bevonden. De commissie verzoekt de J.A.V. dan ook om de penningmeester, onder
dankzegging voor het gevoerde beleid, decharge te verlenen,” hetgeen onder applaus voor de
penningmeester gebeurt.

De PAUZE wordt vanwege de tijd en met akkoord van de vergadering overgeslagen.

5. Begroting
De begroting van de Beheerstichting Sportaccommodatie Ookmeer geeft een positief beeld als
gevolg van de geplande verhuur van de accommodatie. Er zijn diverse feesten voor het
komende verenigingsjaar ingepland en de BSO blijft voorlopig nog gebruik maken van het
clubhuis. Ook dit is verwerkt in de begroting.
Er is onderhoud voor het clubhuis begroot, o.a. het dak moet opnieuw worden gelegd. Dit
alles heeft ook te maken met het gevoerde gesprek met de Belastingdienst, met als uitkomst
het advies om zowel de Stichting als de Vereniging samen te voegen in één financieel geheel.
Consequentie hiervan is dat het belastingvoordeel voor de Stichting komt te vervallen, maar
dat de vereniging een behoorlijke vrijstelling geniet. Het bestuur heeft daarom besloten om de
Stichting per 31 december 2015 op te heffen en te integreren in de vereniging. Tot en met
december 2015 zullen er nog de nodige (BTW aftrekbare) reparaties worden verricht aan het
clubhuis. Aan de J.A.V. wordt dan ook het voorstel gedaan om hiermee in te stemmen.
Vraag is uit de J.A.V. of afschaffing van de Stichting gunstig is voor Rohda, mede in verband
met de aftrek van de BTW van de kantine-inkopen en mogelijk in de toekomst te financieren
verbouwingen.
De penningmeester legt uit dat indien er de komende jaren geen grote verbouwingen te
verwachten zijn, het niet zinvol is om de Stichting te handhaven. Door de succesvolle verhuur
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moet nu BTW worden afgedragen. Gelden die anders ten goede komen aan de vereniging.
Nadeel is wel dat het na opheffing niet meer mogelijk is om een nieuwe stichting in het leven
te roepen.
De vergadering gaat akkoord met het besluit van het bestuur om de Stichting per 31 december
2015 op te heffen en samen te voegen met de vereniging.
De begroting van AKC Rohda geeft een zorgelijk beeld en toont een verlies van € 9.500,-. Dit
verlies is inclusief de dotatie van de Stichting Rohda van € 7.500,-. Was deze dotatie er niet
geweest, dan zou het verlies boven de € 10.000,- uitkomen. De vergadering vindt dit, samen
met het bestuur, een zorgelijke ontwikkeling, nu de begroting al jaren onder nul uitkomt.
Beter zou zijn als de begroting dichter naar het nulpunt wordt gebracht. Als Rohda zo
doorgaat is over een aantal jaren het geld op. Het heeft tijd nodig om weer financieel op orde
te komen. Maar daarvoor is inzet nodig van de hele vereniging. Aan alle leden, dus ook de
niet-aanwezige leden, dient duidelijk te worden gemaakt dat de club over een aantal jaren
geen bestaansrecht meer zal hebben als er niet iets wordt gedaan aan de inkomsten van de
vereniging.
Gevraagd wordt hoe het komt dat de terreinhuur voor het volgende jaar duurder is begroot. Dit
heeft te maken met het feit dat vanaf het komende jaar de veldverlichting in de verhuur zal
worden verdisconteerd. Dit jaar heeft de vereniging nog een tegemoetkoming ontvangen van
het stadsdeel nu de verlichtingsmasten eigendom van Rohda zijn en Rohda desondanks
betaalde voor de verlichting. Dit is gecompenseerd.
Op een vraag van de vergadering of de begroting nu voor het komende jaar beter is, wordt
vastgesteld dat deze “minder slecht” is dan dit jaar.
De begroting wordt, met inachtneming van voormelde opmerkingen en aandachtspunten,
vastgesteld.

6. Bestuurs verkiezing
Raymond en Trea zijn herkiesbaar en worden herkozen.
Therese heeft aangegeven niet meer herkiesbaar te zijn. De functie van secretaris zal dus nader
moeten worden ingevuld. Als “waarnemend” secretaris wordt Raymond, met instemming van
de vergadering, benoemd. Dit is nodig om het dagelijks bestuur te laten voortbestaan, hetgeen
statutair vereist is.
De voorzitter bedankt Therese voor de vier jaar dat zij deel heeft uitgemaakt van het bestuur
en bekrachtigt dit met een bos bloemen. Therese gaat gelukkig niet geheel verloren voor de
vereniging, maar heeft aangegeven als ‘vertrouwenspersoon’ voor de vereniging te willen
worden benoemd. In het kader van het vrijwilligersbeleid en de wettelijke vereisten voor het
afgeven van een verklaring omtrent gedrag voor alle vrijwilligers van de vereniging, is het een
voorwaarde dat een vereniging beschikt over een onafhankelijke vertrouwenspersoon. Deze
vertrouwenspersoon mag geen deel uitmaken van het bestuur van de vereniging. De
vergadering gaat ermee akkoord dat Therese tot vertrouwenspersoon wordt benoemd. Zij zal
geheel onafhankelijk zijn en dus ook geen onderdeel uitmaken van de enquêtecommissie.
Therese bedankt de aanwezigen voor het in haar gestelde vertrouwen de afgelopen jaren en
hoopt in haar nieuwe functies van betekenis te kunnen zijn voor de vereniging en hopelijk niet
vaak nodig, want dat zou betekenen dat de vereniging met haar vrijwilligers goed functioneert.
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7. Verkiezing commissies
De commissies worden volgens de aan dit verslag aangehechte lijst van commissies voor het
verenigingsjaar 2015-2016 gekozen.
Staande de vergadering, geven Joni Aurik en Kenny Lauf aan dat zij bereid zijn om de taken
van de voormalige webmaster, Ruud Nierop, te willen overnemen. Samen met Sherida Jansen
zullen zij dan de PR-commissie inhoud geven.
(NB: daags na de vergadering heeft de secretaris mailcontact gehad met Mieke Appel, die te
kennen heeft gegeven geen deel meer te zullen uitmaken van de PR-commissie).

8. Rondvraag en sluiting
Kira Scheerman: Bedankt het bestuur voor haar inzet in het afgelopen verenigingsjaar. Zij zou
graag zien dat er opvolging wordt gegeven aan hetgeen door het bestuur is gemeld en
afgesproken. Ze vindt dat er mogelijk meer en actiever input voor het bestuur vanuit de leden
moet komen. Te denken valt bijvoorbeeld aan een digitale ideeënbus. Ze is voorstander van
een andere opstelling van de J.A.V., ofwel via een aparte avond praten over ideeën en
meedenken over oplossingen.
Haar inbreng wordt in dank door het bestuur aanvaard.
Richard van de Valk: Verzoekt het bestuur (en/of de nieuwe PR-commissie) na te willen
denken over het toesturen van een persoonlijke mail, indien er sprake is van evenementen.
Immers, niet iedereen bekijkt dagelijks de website van Rohda, zodat mogelijk een evenement
niet wordt opgemerkt. Leden zouden meer actief hiervoor moeten worden benaderd. Dit wordt
als aandachtspunt bij contact met de PR meegenomen.
Herman Rusche: Maakt zich druk over de voetbalgoals die steeds maar weer op het veld
blijven staan. Leden moeten ze steeds van het veld afhalen als er gespeeld of getraind wordt.
Dit is toch niet de bedoeling! Er is hierover al diverse keren contact geweest met de ALO,
maar dit schijnt kennelijk niet te helpen. Het heeft de aandacht van het bestuur.
Hij wil verder het bestuur bedanken voor de attentie die de oude plakploeg mocht ontvangen
in de vorm van een dagje uit van de Vriendenloterij. Op 1e Pinksterdag hebben ze een leuke
dag gehad met een bustocht en een lunch.
Ook wil hij het bestuur bedanken voor hun vele werk in het afgelopen verenigingsjaar.

Om 22.40 uur sluit de voorzitter de vergadering en bedankt een ieder voor zijn of haar
inbreng. Het bestuur zal in de komende periode de besproken punten gaan uitwerken.
De voorzitter herinnert de aanwezigen nog aan de komende evenementen en wenst iedereen
een goede zomer toe.
Therese ten Rouwelaar, secretaris, namens het bestuur van de AKC Rohda, 7 juli 2015.
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