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Korfbalvereniging O.K.V. Oostzaan
Uitnodiging Jaarvergadering OKV
Woensdag 23 september 2020 aanvang 20.00 uur in de Kunstgreep
Agenda:
1. Opening door de voorzitter
2. Vaststelling van de notulen van de vergadering van 9 oktober 2019
3. Verkiezing:
Ton van Ingen,
voorzitter, aftredend en niet herkiesbaar
Bert Riem,
secretaris, aftredend 2022 en herkiesbaar
Lilian Bongaerts,
penningmeester, aftredend en niet herkiesbaar
Richard Horn,
bestuurslid, aftredend en niet herkiesbaar
Guda Buijs,
bestuurslid, aftredend 2020 en herkiesbaar
Edwin Wals,
bestuurslid, aftredend 2022 en herkiesbaar
Sharon Eskes
bestuurslid, aftredend en niet herkiesbaar
4. Voorstel tot benoeming:
Maya de Jong,
bestuurslid
Jaimy Schreutelkamp
bestuurslid
Afscheid bestuursleden
5. Mededelingen en ingekomen stukken.
6. Jaarverslagen
a. Bestuur seizoen 2019-2020
b. Overige commissies
7. Financiën
a. Winst en verliesrekening 2019-2020 en balans 2019-2020
b. Verslag kascontrolecommissie
c. Verkiezing leden kascontrolecommissie
8. Begroting seizoen 2020-2021
9.

Voorstellen en mededelingen bestuur
a. Jubilarissen

10.

Rondvraag

11.

Sluiting

Een half uur voor de vergadering liggen de financiële stukken voor de leden ter inzage in de Kunstgreep.
Indien u verhinderd bent om deze vergadering bij te wonen, geef dan een berichtje aan de secretaris .
(0638929830) of secretaris@okv-korfbal.nl)

Namens het bestuur,
Bert Riem, secretaris
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Afwezig met bericht:
Jurian Heesterbeek, Harry Heesterbeek, Reina en Pieter Jonker, Gerbrand Veen, Jopie van Berge,
Dirk en Paula Kok, Rob en Carla Tijmes, Joyce Brandberg, Ruud Overweg.
1. Opening
Voorzitter Ton van Ingen, opent de vergadering.
Hij memoreert de volgende onderwerpen:
Trainerswissel voor de selectie wat betreft senioren 1. Cock Hendriks is onze nieuwe man.
Het derde is teruggetrokken uit de competitie.
We hebben een nieuwe JTC. Voor de training van de jeugd is meteen een app aangeschaft.
Het blijft elk jaar moeilijk om genoeg vrijwilligers te krijgen.
Het straatwerk rond de kantine staat in de planning.
2. Notulen vorige vergadering
De notulen van de vorige vergadering van 10 oktober 2018 worden zonder opmerkingen
goedgekeurd.
3. Verkiezing
Van het huidige bestuur treedt Dirk Kok af. Richard Horn treedt toe tot het bestuur. De overige
bestuursleden worden herkozen.
De samenstelling van het bestuur is:
Ton van Ingen voorzitter
Bert Riem
secretaris
Lilian Bongaerts
penningmeester
Guda Buijs
bestuurslid
Edwin Wals
bestuurslid
Sharon Eskes
bestuurslid
Richard Horn
bestuurslid
4. Mededeling en ingekomen stukken
Er zijn geen mededelingen en ingekomen stukken.
5. Jaarverslagen
De jaarverslagen van het bestuur, de activiteitencommissie, de jeugdcommissie, de jeugd
technische commissie, de sponsorcommissie en de OKVeestcommissie worden goedgekeurd.
De OKVeestcommissie krijgt een compliment van Ineke Munsterman.
6. Financiën
Kascontrole is uitgevoerd door: Martin Keppel.
Er wordt decharge verleend aan de penningmeester; er zijn geen onregelmatigheden
geconstateerd.
Voor komend jaar bestaat de kascommissie uit Martin Keppel en Frank Egthuijsen.
Reserve: Kiki de Jong.
Opmerkingen:
Toelichting over de financiële zaken door Lilian
De opbrengst van Rabo Clubsupport bedraagt €3189,07
Marianne Bast gaat uitzoeken hoe de actie van de Vriendenloterij werkt.
Er wordt besloten de contributie niet te verhogen
Er zijn geen op of aanmerkingen over de financiën.
De begroting wordt aangenomen.
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Jubilarissen
Ere voorzitter Wim de Graaf spreekt de jubilarissen, die aanwezig zijn, toe.
De jubilarissen zijn dit jaar:
Joke de Waal(40), Wim Wals(50), Pieter Jonker(55), Jaap Ramaker(55),
Bert Ramaker(55), Nel Wals(55), Jan de Dood(60), Klara Schaft(60),
Jopie van Berge-Beerling (73), Gerbrand Veen(73) en Arie Lust(81).
Marjo Horn neemt afscheid van de kantinecommissie en wordt door Ton bedankt met een
bloemetje.
Frank Egthuijsen gaat ondersteuning geven aan de sponsorcommissie. Hij gaat een nieuw systeem
introduceren.
8. Rondvraag
Joke de Waal
Joke wil de ouders van jeugdleden verplichten om 1 à 2 per jaar een kantinedienst te doen. We
gaan dit onderzoeken.
Ook wil Joke borstels voor de kantine om je schoenen schoon te maken.
Wim de Graaf
•
Er moeten mensen gevraagd worden om de kantinedienst te organiseren.
•
Wim vindt dat er een lijst moet komen met “to do” dingen.
•
Wie houdt de grijze flessencontainer bij?
•
Het spelregelbewijs moet weer opgepakt worden. Lex verzorgt het digitale gedeelte
hiervan.
•
Wim wil zijn telefoonnummer van de site.
•
Er moet een commissie komen voor de reclameborden.
Bert Ramaker
Hoe zit het met de scheidsrechters en beoordelaars?
Richard geeft aan dat we ermee bezig zijn.
Ineke Munsterman
•
Kunnen de douches wat langer aan?
•
Ineke vindt de sfeer binnen de vereniging soms wat negatief. Positiviteit is heel belangrijk.
Wim Wals
•
Kan het drinken tijdens het schoolkorfbal beperkt worden tot 1 x per avond?
•
De tv’s in de kantine doen het niet.
Menno
Hij wil graag de prijzen verhogen. Menno zal alles op papier zetten en komt dan naar de
bestuursvergadering.
9. Sluiting
De voorzitter bedankt de aanwezigen voor hun inbreng en sluit de vergadering.
Bert Riem
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Cock Hendriks is met ingang van het seizoen 2019-2020 aan de slag gegaan als trainer van onze
selectie.
Bert Stam heeft het tweede weer onder zijn hoede genomen en zal zoveel mogelijk samenwerken
met Cock.
Door de Corona hebben we het zaalseizoen niet kunnen afmaken en datzelfde geldt voor de tweede
helft van het veldseizoen..
We hebben dit jaar maar twee kampioenen mogen begroeten nl. de B3 en de B2(zaal). Door de
corona uitbraak is dit niet gevierd met een drankje en de traditionele taart. Zij hebben in juni hun
kampioensmedaille ontvangen.
Heel veel trainers hebben zich keihard ingezet voor zowel de seniorenteams als voor de
jeugdteams. Zij hebben dit voortreffelijk gedaan. Zonder hun inzet kan onze vereniging niet
bestaan.
Afgelopen seizoen tot half maart kende een aantal activiteiten, hierbij een opsomming van enkele
van deze activiteiten:
Zaankantercup
Bep toernooi voor de jeugd
Clinic Spelenderwijs verbeteren
Priktoernooi met het Tijdmachine feest
Grote Clubactie.
Sinterklaasfeest.
Galafeest The Masked Korfball
Rabo ClubSupport
Kroegavond met darttoernooi
Pupil van de week
Elke twee weken tot 2 maart verscheen er een krantje welke door Jannie de Graaf en haar
medewerkers Jaap Ramaker en Marianne Opstal voortreffelijk verzorgd wordt. Dank voor jullie
inzet.
Dit seizoen zijn we doorgegaan met 3 hoofdsponsors nl: Installatiebedrijf Wals, Adverion en
Korfbaltotaal.nl.
De meeste OKV teams hebben hun eigen sponsor. Hulde aan de sponsorcommissie, die dat
allemaal voor elkaar gekregen heeft.
De vertrouwenscommissie heeft dit jaar zover ons bekend gelukkig niets te doen gehad.
Het scheidsrechters probleem blijft bestaan. Wij moeten nog steeds een structurele oplossing
vinden om het tekort aan te vullen. Helaas kost het de vereniging veel geld(boetes) en krijgen
enkele teams punten in mindering. Wij blijven hopen op aanmelding vanuit de leden. Wel zien wij
nog steeds een aantal enthousiaste jeugdleden die zich actief inzet.

Bestuur.
Het bestuur bestond dit jaar uit:
Ton van Ingen, voorzitter
Bert Riem, secretaris
Lilian Bongaerts, penningmeester
Sharon Eskes, bestuurslid
Richard Horn, bestuurslid
Guda Buijs, bestuurslid
Edwin Wals, bestuurslid
Dit seizoen werd er 1x per maand vergaderd door het bestuur, tevens werd er veel via mailverkeer
afgehandeld door de bestuursleden.
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Begin
Senioren
57
Recreanten
1
Junioren
11
Aspiranten
40
Pupillen
50
Kangoeroes
-Niet spelende leden
61
220

eind
57
2
13
40
58
-61
231

Materiaal- en bouwcommissie:
Er zijn legionella- en brandveiligheidscontroles uitgevoerd.
Na het vernieuwen van het veld is nu de fietsenstalling aangepakt.
Verder zijn er vele klussen gedaan die we niet allemaal zullen benoemen.
Het aantal medewerkers dient nog steeds flink uitgebreid te worden, om op en rond het terrein
alles bij te houden en/of te vernieuwen.
Activiteitencommissie:
Voor de activiteiten van deze commissie verwijzen we naar het jaarverslag van de
activiteitencommissie.
Jeugdcommissie (J.C.):
Voor de activiteiten van deze commissie verwijzen we naar het jaarverslag van de jeugdcommissie.
Jeugd technische commissie (J.T.C.):
Voor de activiteiten van deze commissie verwijzen we naar het jaarverslag van de jeugd technische
commissie.

Sponsorcommissie:
Voor de activiteiten van deze commissie verwijzen we naar het jaarverslag van de
sponsorcommissie.
Kantinecommissie:
Elke week is het weer een grote puzzel om de kantinebezetting compleet te krijgen, mede door
medewerking van de leden en Paula Kok en Jannie de Graaf is de kantine ook dit jaar weer volledig
bemand geweest. Omdat er geen opvolging was voor Marjo Horn hebben Paula en Jannie dit
perfect geregeld. Tot en met oktober hebben zij voor de kantinebezetting gezorgd. Omdat er in
maart nog niemand was wilden zij het ook nog tot en met juni doen, maar omdat de competitie
werd stilgelegd was dat niet nodig.
Sinds dit jaar doet Menno Wartenbergh de inkoop voor de kantine.
Zaal/veldcoördinatie, scheidsrechters coördinator en wedstrijdcoördinator:
Ook dit jaar heeft Wim de Graaf deze taken op zich genomen. Door de bereidwilligheid van de
scheidsrechters heeft Wim vaak kunnen voldoen aan de vraag. Dit lukte niet altijd, wat betekent
dat we daar een boete voor moeten betalen aan de bond. Wel is het steeds moeilijker om
gekwalificeerde scheidsrechters naar de diverse verenigingen te sturen. We hopen dan ook op
nieuwe aanwas van scheidsrechters en controleurs. Het lukt nog steeds om elk team op te laten
komen met de eventueel gevraagde reserves.
Namens het bestuur,
Secretaris OKV
Bert Riem
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Helaas, door de corona zijn de activiteiten halverwege gestopt. Ook het korfbal toernooi op
Hemelvaartsdag is niet door gegaan.
Er zijn 6 kien avonden gehouden. Deze zijn goed bezocht.
Ook zijn er 6 klaverjas avonden gehouden. Ook deze werden goed bezocht.
Tijdens de zaal competitie verzorgde, als het eerste team thuis speelde samen met Wim een
programma boekje. Dit programma boekje is vier keer uitgebracht.

De Rood Witte Leeuw is het officiële orgaan van O.K.V.
Dit is 14 keer uit gegeven zowel als krantje en op internet.
Voor het seizoen 2019-2020
Zijn verkiesbaar de volgende leden.
Jaap Ramaker
Marijanne Opstal

Namens de Activiteiten Commissie wil ik iedereen bedanken die heeft mee geholpen tijdens de
kien, klaverjas avonden en verdere activiteiten in dit seizoen.

Jaap Ramaker
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De jeugdcommissie bestond uit 3 leden
Nel Hottentot, Wim de Graaf, en Bert Ramaker.
De jeugd afdeling bestond uit:

13 junioren
40 aspiranten
58 pupillen

Aan de najaar competitie deden de volgende jeugdteams mee:

Aan de zaalcompetitie

Junioren
Aspiranten
Pupillen
(Waarvan)

2
5
6
4

teams
teams
teams
teams, bestaat uit een viertal)

Junioren
Aspiranten
Pupillen
(Waarvan)

2 teams
5 teams
6 teams
4 teams, bestaat uit een viertal)

Voorjaar competitie ging niet door vanwege de corona
De jeugd van OKV heeft zich ingezet voor de GROTE CLUBACTIE
Er zijn 1450 loten verkocht. Jeugdleden die 25 loten of meer hadden verkocht mochten mee naar
een attractiepark.
Voor diegene die het meest verkocht had kreeg ’n extra prijs, dat was dit jaar Ryan van Noord.
Helaas door de corona is er van het reisje nog niets van gekomen.
Sinterklaas en zijn Pieten waren op 23 november uitgenodigd, voor pup. E1, E2, E3, F1 en
broertjes en zusjes van OKV leden. 0 -8 Jaar.
Pupil van de week, dit is alleen tijdens de zaal competitie.
Alle pupillen van de week kregen een shirt, met opdruk Pupil van de week gesponsord door
installatie bedrijf Wals, deze mochten ze houden.
31 December zijn we niet naar de film gegaan. In goed overleg met DEV is er besloten om dit
jaar geen filmochtend te organiseren.
Voor het vele werk dat wij er aan hebben was de opbrengst minimaal.(we moesten bijna geld
meenemen).
Geselecteerd voor RTC Zaanstreek onder de 15 jaar Mara Flens.
Helaas viel ze af, Maar ze blijft wel reserve.
De kampioen op het veld waren ( Najaar). B3.
Zij kregen iets te drinken en een taart aangeboden.
In de zaal die door corona afgebroken werd is de B2 kampioen geworden, maar kon niet meer
gevierd worden.
Toch heeft de B2 hun kampioensmedaille in juni nog ontvangen.
Er werd ook oud frituurvet ingezameld voor de jeugd. Opbrengst € 84,00
Door de corona is de zaal competitie niet afgemaakt. En andere activiteiten niet door gegaan.
Hierbij wil ik iedereen bedanken die zich heeft ingezet voor de jeugd.
Met vriendelijke sportgroeten namens de jeugdcommissie,
Secretaris; A.J.Ramaker
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De jeugd TC volgt de lijn van het jeugdplan dat in 2019 is opgesteld en een looptijd heeft van 5
jaar. De doelen van dit jeugdplan zijn te zorgen voor een gelijke en moderne speelwijze en
trainingsaanpak voor alle jeugdteams. Op die manier kan ervoor worden gezorgd dat de A1, B1 en
C1 permanent op wedstrijdniveau kunnen uitkomen, waardoor een goede aansluiting op de
selectieteams van de senioren wordt gewaarborgd. Aan het eind van de 5 jaar moet de A1
(structureel) op het niveau van de 1 e klasse uitkomen.
Afgelopen seizoen is voor het eerst door trainers gebruik gemaakt van de app met filmpjes van
oefeningen van Spelenderwijs Verbeteren. Deze oefeningen passen zeer goed bij de moderne
trainingsaanpak. Er wordt door de verschillende trainers wisselend gebruik gemaakt van de app.
In november is een aanvraag bij het Schipholfonds gedaan, voor extra materiaal om tijdens
jeugdtrainingen te gebruiken. Het is op dit moment nog niet bekend of de aanvraag wordt
toegekend.
In januari is een trainersbijeenkomst geweest. Het onderwerp was ‘vier inzichten over trainerschap’
met onder andere het stimuleren van de spelers en doelen stellen gedurende het seizoen.
Daarnaast zijn enkele filmpjes met oefeningen getoond. Ten slotte hebben trainers (per
leeftijdsgroep) ervaringen met elkaar uitgewisseld.
Zoals bekend is het seizoen vanwege de corona-uitbraak in maart afgebroken, waardoor geen
activiteiten meer georganiseerd konden worden. Wel zijn, na versoepeling van de maatregelen, in
mei en juni de trainingen door de jeugdteams hervat. Hiervoor heeft de jeugd TC een
coronaprotocol opgesteld.
Voor komend seizoen zijn de A1 (2e klasse), B1 (2e klasse) en D1 (hoofdklasse) op wedstrijdniveau
ingedeeld.
De jeugd TC wordt gevormd door Iris Onrust, Bregje Tiecken, Ferrie Kutscher, Mario Brandberg en
Marcel Schaft. Iris en Bregje zijn de aanspreekpunten voor de A en B teams. Ferrie en Marcel zijn
de aanspreekpunten voor de C en D teams. Mario is het aanspreekpunt voor de E en F teams.
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De OKVeestcommissie, bestaande uit Annouk Butter, Iris Onrust, Jill Muller, Kiki de Jong, Maaike
Benoist en Sharon Eskes, begon het seizoen 2019 -2020 met het organiseren van het priktoernooi.
Het priktoernooi vond plaats op 5 oktober 2019, met aansluitend een Tijdmachine feest. 69
koppels streden tegen elkaar voor de winst, waarna iedereen in een tijdmachine stapte, en
verkleed terug kwam als iets van het verleden of de toekomst. Het was een geslaagde avond vol
lekker eten, veel doelpunten en gezellige muziek.
Het volgende feest dat we organiseerde was het jaarlijkse gala! Ons vijfde gala dat we voor OKV
hebben georganiseerd, en daarom wilde we dit wat specialer maken. Het thema werd een
gemaskerd bal, en de kantine werd omgetoverd tot een Goude balzaal. The Masked Korfball werd
weer onderverdeeld in twee avonden: één voor de F-, E-, D- en C-jeugd en één voor de A- en Bjeugd, senioren, niet spelende, oud-leden en introducees. Bij de jeugd, op 20 december 2020,
werden er verschillende spelletjes gedaan, zoals het beroemde Limbo dansen en ballon dansen. Dit
jaar was er voor de jeugd ook de mogelijkheid om hun dans skills nog meer uit te breiden, door
mee te doen met de Just Dance dansjes die werden afgespeeld op de beamer. Op 21 december
was het de beurt aan de rest van OKV, waar die avond drie keer werd opgetreden door André
Schuurman en de hele avond een DJ te horen was die de leukste hits speelde.
In het nieuwe jaar, nog voordat we wisten dat dit het laatste feestje zou zijn van het seizoen,
begonnen we met plannen voor de Kroegavond! Die vond dit seizoen plaats op 29 februari 2020,
de beste manier om de extra dag van het jaar te spenderen. Er deden 32 koppels mee aan het dart
toernooi, waardoor er vier verschillende poules zijn gemaakt, waarin werd gestreden voor de winst.
Na het darttoernooi werd er nog lekker gedanst en meegezongen met de leukste (Nederlandse)
hits.
Elk jaar worden wij geholpen door mensen die in de kantine willen staan tijdens de feesten, de
kantine inkopers, sponsoren van versiering en benodigdheden voor de feesten en vrijwilligers die
ons helpen voor en tijdens toernooien en feesten (het maken van de posters, regelen van het
priktoernooi, maken van foto's, etc.). We willen hen nogmaals bedanken voor de hulp tijdens de
gezellige feesten afgelopen seizoen. Natuurlijk willen we daarnaast iedereen bedanken die
aanwezig is bij de feestjes. We hopen snel weer op een veilige manier feestjes te mogen
organiseren voor de leden van OKV.

