Notulen Algemene ledenvergadering KOSC 11 oktober 2019
84 leden waren aanwezig op de jaarlijkse Algemene ledenvergadering van KOSC, waar naast
het jaarverslag en de presentatie van de begroting terug wordt gekeken op het afgelopen jaar
en voorruit wordt gekeken naar de thema’s voor het komende jaar.
1. Opening door de voorzitter
Voorzitter Rorink opent de vergadering met het welkom heten van de aanwezigen. Daarna
vraagt hij een ogenblik stilte voor de overledenen van de KOSC familie.
2. Mededelingen en ingekomen stukken.
Afmelding van de volgende leden: Herman Bossink, Fabian Harperink, Remco Blokhuis, Jan
Veldboer, Hennie Luft, Tiny Rekers, Gerard Kaptein, Rob Oolderink en Tom Busscher. Verder
zijn er geen mededelingen en ingekomen stukken.
3. Verslag Algemene Ledenvergadering 19 oktober 2018.
Voorzitter Harold Rorink neemt het verslag van de vorige algemene ledenvergadering door. Dit
verslag wordt zonder opmerkingen vastgesteld met dankzegging aan de notulist.
4. Jaarverslag seizoen 2018-2019.
Voorzitter Harold Rorink informeerde de leden in het eerste deel van de vergadering over het
afgelopen seizoen en gaf tevens een vooruitblik naar het komend seizoen.
Afgelopen seizoen
Aan de orde kwam onder meer dat :
 In verband met de droge zomer de onderhoudsstaat van de natuurgras velden enigszins
zijn achtergebleven ten opzichte van voorgaande jaren. Door de niet aflatende inzet van
de accommodatiecommissie is de schade beperkt gebleven en kon weer snel op een
verantwoorde wijze gebruik worden gemaakt van de velden.
 Er zijn energiebesparende maatregelen uitgevoerd zoals ledverlichting en zonnepanelen.
 KOSC streeft hoge kwaliteit trainingen en bijpassende begeleiding na.
 KOSC vraagt inzet, werklust, strijd en plezier van alle leden bij trainingen en
wedstrijden.
 Dames 30+ is nieuw opgezet met twee nieuwe coördinatoren voor de dames/meisjes
afdeling.
 De organisatie van de jeugdcommissie is aangepast door de onderdelen techniek,
organisatie en JNC apart neer te zetten.
 Start jeugdopleidingsplan 2018-2022.
 Donateursactie wordt niet meer voortgezet i.v.m. te weinig vrijwilligers. Hiervoor komt
een andere activiteit waarbij meer jeugd wordt betrokken.
 De moodboards over de vergevorderde plannen om de kantine te renoveren werden
gepresenteerd.
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Vooruitblik komend seizoen :
 KOSC staat voor toekomstbestendig en natuurlijk zijn we prestatiegericht. We houden
normen en waarden hoog en proberen er binnen de club alles aan te doen om dat niet
alleen in woorden, maar ook in het gedrag van onze leden tot uiting te laten komen.
Onze leden mogen best blij en trots zijn dat ze deel uitmaken van KOSC. Dat is beslist
niet arrogant bedoeld. Maar juist positief en het gevoel hebben om je thuis te voelen.
 Voor de toekomst hebben we een aantal speerpunten:










Nadere uitwerking + vaststelling van “KOSC DNA”
Balans tussen ambitie (prestatie) en faciliteiten
“Thuis gevoel” versterken (o.a. verbouw kantine)
Verhoging maatschappelijke betrokkenheid / verantwoordelijkheid
Gedrag & discipline (sociale veiligheid, respect, materialen)

De dames – en meisjeslijn zit duidelijk in een lift en dat willen we handen en voeten
geven door een goede organisatie daarom heen te zetten.
We willen het thuisgevoel versterken en de samenhang verbeteren tussen de
verschillende commissies.
We staan open voor samenwerking met andere verenigingen en dat hoeft niet alleen
voetbal te zijn.
Een goede balans tussen de prestatie en recreatieteams.

6. Jaarverslag penningmeester 2017-2018
Penningmeester Alwie Peters informeerde de leden over de financiële situatie van de club.
Hierbij is het belangrijk dat we het huishoudboekje op orde hebben. Verder voeren we een
behouden financieel beleid en met onze financiën werken we aan continuïteit van de club.
Verslag kascommissie.
De Kascommissie bestaat uit Ben Gerrits, Hans ten Kate en reserve lid Vincent Wiefferink.
Namens de kascommissie geeft Hans ten Cate aan dat de kascommissie de cijfers heeft
gecontroleerd, in orde heeft bevonden en daarom de algemene ledenvergadering vraagt het
bestuur decharge voor het gevoerde financiële beleid te geven. De ledenvergadering keurt de
jaarrekening 2018-2019 goed en verleent het bestuur decharge voor het gevoerde financiële
beleid.
7. Begroting 2019-2020, vaststelling contributie seizoen 2019-2020.
De penningmeester geeft een toelichting op de begroting. Om de begroting rond te krijgen, stelt
het bestuur voor om alleen een inflatiecorrectie van 2,45% door te voeren. De leden stemden
hier mee in.
Verkiezing kascommissie.
Leo Bossink meldt zich aan als nieuw reserve lid van de kascommissie die volgend jaar bestaat
uit Vincent Wiefferink, Ben Gerrits en reserve lid Leo Bossink.
Hans ten Kate wordt bedankt voor zijn lidmaatschap van de kascommissie.
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8. Verkiezing bestuursleden
Binnen het algemeen bestuur vinden wijzigingen plaats. Aftredend en herkiesbaar is Erik ter
Horst (hoofd communicatie & automatisering). Aftredend en niet herkiesbaas Bennie Laarhuis
(hoofd vrijwilligerscommissie). Het bestuur is druk bezig om deze belangrijke functie adequaat
in te vullen. Middels applaus werd Bennie Laarhuis bedankt voor zijn inzet in de afgelopen jaren.
9. Huldiging jubilarissen
KOSC is er trots op dat tijdens de algemene ledenvergadering een heel peloton aan jubilarissen
kon worden gepresenteerd. Er waren maar liefst 23 jubilarissen. Stijn Bruns, Mark Loman,
Ruben Baanstra, Paul Luttikhuis, Raymond Schuurman Teun Bossink, Joost Peters, Jan Tenniglo
en Michel Eppink ontvingen bloemen en een attentie omdat ze reeds 25 lid zijn van KOSC.
Fabian Harperink, Gerke Hagedoorn en Remco Blokhuis waren niet aanwezig. Zij ontvangen de
attentie en bloemen op een ander moment. Gerald Voorpostel, Wim Kemperink, Gerrit
Koertshuis, Hans Velers en Ronnie Wolbers vierden hun 40-jarig jubileum en werden daarvoor
in het zonnetje gezet.
Daarnaast waren Jan ter Horst en Tonnie Heinink 50 jaar lid van de vereniging en Henk
Eertman, Hennie Luft en Rinus Floot maar 60 jaar lid. Zij ontvingen de bloemen en het speldje.
Hennie Luft was niet aanwezig. Hij ontvangt het speldje en de bloemen op een ander moment.
Jan Peters werd gehuldigd met bloemen en een speldje omdat hij maar liefst 65 jaar lid is van
de vereniging.
De ledenvergadering gaf deze jubilarissen een daverend applaus.
Lid van verdienste
Daarnaast stemde de ledenvergadering met een welgemeend applaus in met het benoemen van
Wim van Benthem als lid van verdienste. Voorzitter Rorink gaf aan dat deze man al sinds
mensenheugenis betrokken is bij KOSC. Hij heeft voor onze vereniging diverse functies bekleed.
Hij kent KOSC van binnen en van buiten. Betrouwbaar en bescheiden. Twee kenmerken die hem
sieren. Hij treed niet snel op de voorgrond. Hij is een typisch voorbeeld van de stille kracht op
de achtergrond.
9. Rondvraag
Rinus Floot: Rinus geeft aan dat er geregeld doeltjes op de velden blijven staan, zodat het
onderhoud niet goed uitgevoerd kan worden.
Antw.: De voorzitter geeft aan dat we met z’n allen deze discipline op moeten brengen.

Vastgesteld in de ALV van:

11-01-2021.

Voorzitter Harold Rorink
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