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KORT VERSLAG LEDENVERGADERING SPORTVERENIGING DE BROEKSTREEK 
 
Datum:    12 december 2019 
Plaats:    Café Popken te Ekehaar 
Aanwezig:    Bert Lammers (vz.) Wim Popken (voetbal), Jurriena Prins  

   (penningmeester), Jacqueline Duijvestijn (secr.), Rolanda Brinkman 
     (BALG), Roelof Westebring, Henk Bouwmeester, Coba Gils, Janny  
    en Bert Jagt, David Kremer, Ina Rosies, Henk Krijnen, Minke van 
     Wering, Marcel Temmink, Edwin Schuiling, Ruben Smit, Sander Gils 
    Anita Brink, Jan Blok, Martijn Rozeboom, Grietinus Harms, Cipke Uri  
      

 
1. Opening 

Bert heet iedereen welkom op de bijeenkomst. Deze bijeenkomst staat in het teken van de toekomst 
van SVDB. We beginnen met de algemene ledenvergadering (ALV), na de pauze gaan we verder met 
het door de werkgroep opgestelde beleidsplan. Anita Brink zal hier een presentatie over geven. Een 
korte terugblik op het afgelopen seizoen: In januari de veldloop met meer deelnemers dan het jaar 
ervoor. In juni het Pinkstervolleybaltoernooi wat ook goed verlopen is. In samenwerking met Sport 
Drenthe is een nieuwe website gemaakt. Er is een facebook pagina aangemaakt. Inmiddels is er nog 
maar één voetbalelftal, maar bij volleybal is er een team bij gekomen. Gelukkig is er weer gymlerares 
gevonden en aangesteld. Ook zijn er een aantal acties georganiseerd die geld hebben opgeleverd 
voor de kas. Een van de belangrijkste onderwerpen is dit jaar SVDB in de toekomst geweest. De 
werkgroep heeft een beleidsplan opgesteld om te kijken hoe we de vereniging toekomstbestendig 
kunnen maken.    

2. Notulen algemene ledenvergadering d.d. 4 oktober 2018 
De notulen worden tijdens de vergadering gelezen. Er zijn geen opmerkingen. De notulen worden 
vastgesteld.  

3. Ingekomen stukken en mededelingen 
Er zijn geen ingekomen stukken en verdere mededelingen. 

4. Jaarverslag seizoen 2018/2019 
Het jaarverslag wordt tijdens de vergadering gelezen en toegelicht. Op de laatste pagina staat bij 
seizoen 2019-2020 dat er één volleybalteam dames recreanten is, dit moet twee zijn. Dit zal worden 
aangepast. 

5. Financiën 
 Financieel verslag  

Het verslag wordt tijdens de vergadering gelezen en toegelicht door Jurriena. Wat opvalt 
in het jaarverslag zijn de volgende punten: Post debiteuren is hoog. Dit komt doordat veel 
betalingen binnen zijn gekomen na 31 juli 2019. Het saldo van SVDB is iets geslonken. 
Het negatieve saldo op blad 2 omvat een aantal posten waaronder een naheffing van 
€1867 euro van Pluvero. Gebleken is dat er 12 jaar geen contributie is betaald voor onze 
leden die badminton spelen. Dit is van beide kanten onopgemerkt gebleven. De acties 
hebben iets minder opgebracht als vorig jaar. 

 Verslag kascommissie 
Henk Dekker en David Kremer hebben de kas gecontroleerd. Piet Kroon stond 
aanvankelijk gepland in het verslag van 2018 maar hij heeft zich afgemeld. Alles is 
ingezien en besproken. Er zijn vragen gesteld. SVDB heeft twee jaar achtereen wat 
verlies geleden. Geadviseerd om de eigen middelen in de gaten te houden. Er wordt 
decharge verleend.  

 Verkiezing kascommissie 
Henk Dekker is niet genoemd in de notulen van de ALV van 2018. Dit had wel gemoeten. 
Henk is aftredend. David Kremer blijft in de kascommissie. Marcel Temmink heeft zich 
aangemeld. Martijn Rozenboom is reserve voor volgend jaar.  

 Contributie algemeen 
Voor de senioren worden de contributies niet verhoogd. Wat de jeugd betreft zijn we 
afhankelijk van een eventuele verhoging van de contributies van VV Rolde en Rolderboys.  

 Begroting seizoen 2019-2020  
De begroting wordt toegelicht door Jurriena. Ze geeft aan dat ze iets voorzichtiger heeft 
begroot dan afgelopen seizoen.  
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6. Bestuursverkiezing 
Afdeling Voetbal: Wim Popken is aftredend. Hij heeft zich opnieuw herkiesbaar gesteld. Er hebben 
zich geen tegenkandidaten gemeld dus wordt hij benoemd voor een volgende termijn. 
 
Afdeling Volleybal: Vorig jaar hebben we afscheid genomen van Tineke Berger. Er had zich niemand 
aangediend om de functie te vervullen. Minke van Wering heeft aangegeven de functie van voorzitter 
volleybal te willen vervullen. Er hebben zich geen tegenkandidaten gemeld. Minke wordt benoemd als 
voorzitter volleybal.  
 
Afdeling BALG: Rolanda Brinkman heeft aangegeven zich niet meer herkiesbaar te stellen voor een 
volgende termijn. Er is geen opvolger gevonden. Het bestuur heeft besloten deze functie nog niet op 
te vullen mede omdat er in het kader van SVDB in de toekomst gepraat gaat worden over een nieuwe 
bestuursstructuur. Rolanda heeft aangegeven wel contactpersoon voor de gym te willen blijven. Na 
een korte toespraak bedankt Bert Rolanda voor haar werkzaamheden en overhandigt haar een 
cadeaubon en bloemen.  
 
Penningmeester: Jurriena Prins heeft aangegeven te willen stoppen met haar functie als 
penningmeester. Na een oproep in het mededelingenblad meldde Ina Rosies zich aan. Inmiddels 
heeft zij een aantal vergaderingen bijgewoond en overleg gehad met Jurriena. Ook voor deze functie 
hebben zich geen tegenkandidaten gemeld. Zij wordt bij deze benoemd als penningmeester. Na een 
korte toespraak wordt Jurriena bedankt voor al haar werkzaamheden en wordt aan haar ook een 
boeket bloemen en cadeaubon uitgereikt.  

 
7. Pauze 

Er wordt een korte pauze ingelast. Na de pauze gaan we verder met de presentatie van de werkgroep 
SVDB in de toekomst door Anita Brink.  
 

8. SVDB in de toekomst  
In 2018 is gestart met de vereniging onder de loep te nemen. Dit naar aanleiding van 
maatschappelijke veranderingen en bestuursvacatures. Er is gekeken naar verschillende 
mogelijkheden samen met Anne Prins van Sport Drenthe. Voor de zomer zijn ongeveer 30 leden en 
belangstellenden met de werkgroep in overleg gegaan. Hieruit is een beleidsplan gekomen. Dit wordt 
aan de hand van een presentatie gepresenteerd door Anita Brink. De bedoeling is dat iedereen mee 
discussieert en vragen stelt. Uiteindelijk is het de bedoeling dat de acties aan het eind van de 
presentatie ingevuld worden. 
 
Op advies van Sport Drenthe is de werkgroep tot stand gekomen naar aanleiding van: 

 Vergrijzing en individualisering 
 Veranderende wet- en regelgeving 

Hierdoor is het moeilijk trainers, vrijwilligers, bestuursleden e.d. te krijgen. Het bestuur pakt hierdoor 
veel acties en evenementen op. Het is wenselijk dat de te organiseren acties e.d. door de commissies 
worden georganiseerd zodat het bestuur zich kan bezig houden met besturen. Ook is het beter dat 
vrijwilligers niet vier jaar vast zitten aan een functie. Dit houdt vrijwilligers tegen om zich aan te 
melden.  
 
Vanuit de zaal wordt opgemerkt dat binnen SVDB bijna geen activiteiten voor de jeugd worden 
georganiseerd. Om er voor te zorgen dat de jeugd zich verbonden voelt met SVDB zouden we dit wel 
moeten doen. Op de actielijst die later besproken wordt staat ook een contactpersoon jeugd vermeld. 
Deze persoon zou meer de samenwerking met de school kunnen zoeken. Afgelopen jaar is dit 
gebeurd voor het Pinkstervolleybaltoernooi (de kinderen hebben tijdens de gymles op school 
geoefend en SVDB heeft ook een aantal trainingen gegeven). Dit gebeurt nu ook ten behoeve van de 
komende veldloop.  
 
Vanuit de zaal worden de volgende opmerkingen geplaatst, opties voorgesteld.  

 Om de jeugd te binden is er een jeugdcoördinator nodig.  
 Familiedag organiseren voor jong en oud en voor leden en buurt 
 Organiseren dart toernooi, Dit is in het verleden opgepakt door Alex Suichies. Wellicht 

kunnen we als SVDB hem hierbij ondersteunen  
 Samenwerken met de Tienerclub ook in het kader van binding jeugd.  
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Acties 2019 – 2021 zoals vermeld in de presentatie.  
 

 Herzien en introduceren van de statuten en het huishoudelijk reglement. Hier kunnen ook de 
algemene kaders voor de commissies worden vastgelegd. In eerste instantie kijken naar een 
concept. Hier twee jaar mee werken en als het goed werkt dan vastleggen bij de notaris.  

 
 Aanstellen van een vertrouwenspersoon.  

 
 Contact (opnieuw) opbouwen en houden met verenigingen. Bijvoorbeeld een jeugdcoördinator 

aanstellen.  
o Structureel contact met verenigingen waar onze jeugdleden sporten en met de 

jeugdleden  
o Structureel contact met andere verenigingen in de omgeving 

 
 Nieuwe bewoners actief benaderen.  

  
 Plan om jeugd te binden. 

 
 Introductie van nieuwe sporten onderzoeken, bijvoorbeeld Jeu de boules, fitness/aerobic, e-

sport, seizoensport bijv. beachvolleybal, mountainebike, bootcamp. Tijdens de fittest 
georganiseerd door de gemeente en SVDB heeft een groepje ouderen kenbaar gemaakt wel 
te willen bewegen. Vanuit de gemeente wordt dit gestimuleerd.  

 
 Realisatie van een buiten sportveldje. 

 
 Actief worden op social media en een website die voldoet aan de eisen van de tijd. I  

 
 Onderzoeken vergroting spelzaal.  

 
Tijdslijnen 
Ten behoeve van genoemde acties hebben zich diverse personen aangemeld. Afgesproken wordt 
eind januari 2020 alle personen naar aanleiding van de acties bij elkaar zijn geweest. De bedoeling is 
om een plan of een voorstel te maken.  

 
9. Rondvraag 

 
Bert geeft aan volgend jaar af te treden als voorzitter. Hij heeft dan twee termijnen vol gemaakt. 
Eventueel nadenken over een opvolger.  
 

10. Sluiting 
 

 De voorzitter bedankt alle aanwezigen en sluit de vergadering om 22.00 uur. 
 


