
 

 

De vergadering wordt overeenkomstig de statutaire bepalingen voorgezeten door de heer Jan 

Melief.  
De voorzitter wijst voor het houden van de notulen en het met hem, voorzitter, vaststellen 

daarvan aan de heer Hans de Roo  
Algemene ledenvergadering van de te Zaandam gevestigde vereniging:  
ODIZ Frogs (de “Vereniging”), gehouden te Sportpark Kalverhoek, Zuiderweg 72 te 
Wijdewormer op 18 juni 2018.  

------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

1. Opening 
Afberichten: 
Jos Cruz, Inge Verdwaald, Diane van Zanten, Sjors Janse Kok, Sietze Helms, Kees Leynse, 

Lynn Schmaal,  
De voorzitter sluit de vergadering in afwachting van extra leden. 
Heropening, 20 leden aanwezig.  
 
2. Vaststellen Agenda 
Geen opmerkingen 

 
3. Ingekomen stukken 
Verslag kascommissie  
 
4. Mededelingen 
Rechtszaak reclamemast 
ODIZ is in het gelijk gesteld, gemeente moet geringe vergoeding betalen aan ODIZ (€1975,-

) Reeds door de gemeente overgemaakt. 
Uptown moest binnen week mast verwijderen, deze is nog aanwezig. Uptown kan nog in 
hoger beroep.  
 
Uitloting 10 obligaties  
Eea wordt middels een ‘live’ loting door de voorzitter geselecteerd op basis van het 
obligatienr geselecteerd. 

14, Max Zonjee  
58, Ine Noordhoek 
72, Richard Dobbe 

44, Yvonne Baljet 
37, Erik van Soest 
7, Jeffrey Sieben, 

67, Paul Koopmans/Lieke Verweij 
40, Jarno Lindeman  
63, Bep Exalto 
32, Marc Hagenaars. 
De winnaars worden door de penningmeester per mail geïnformeerd.  
 
Actie Rookvrije generatie 

Er worden twee rookzones vastgesteld/ingericht, te weten; voor de entree en op het terras 
en verder dient het complex rookvrij te zijn. Eea wordt op de bestrating en met stickers 
nader aangegeven. 
 
Elly Brouwer heeft afgelopen seizoen haar (horeca)vergunningdeel voor de kantine 
beëindigd. Cor van Dijk is bereid gevonden om als nieuwe vergunninghouder haar plaats in 

te vullen. Eea is inmiddels verwerkt en door de gemeente geaccepteerd. 

 
Momenteel zijn er best een aardig aantal kantine sleutels in omloop. Dit is een flinke 
kostenpost (ad €25 p/stuk). Bij verlies en levering nieuwe sleutel worden deze kosten 
geïncasseerd. 
 
Sponsorkliks op de site hebben inmiddels € 360,- opgebracht. 

 
5. Goedkeuring notulen ALV 2017  
Geen opmerkingen, akkoord. 
 
6. Jaarverslagen  
Allen op de website gepubliceerd.  
Honk- en softbal verslag: Bij softbal is er training van Kirsten, welke als stage halverwege 



 

 

2017 bij de dames is gestart. Jantine past het aan in het verslag. 

 
Verslag penningmeester; ivm de bouw van de hal is de begroting anders als voorgaande 

jaren (ivm afschrijving van de hal). 
Peter ligt eea toe. Het bestuur moet een keuze maken welke basis voor de balans wordt 
aangehouden tbv het eigen vermogen in de gebouwen. 
WOZ wordt in het vervolg als één post in de begroting opgenomen. 

 
7. Verslag en verkiezing kascommissie 
Kascommissie vragen zijn door de penningmeester toegelicht. Enkele vragen nog door het 
bestuur te beantwoorden. Kascommissie verleent decharge. 
Kascommissie 2018-2019: Laurens Timmermans en Dave Ingle,  Peter Timp reserve. 
 
8. Bestuursverkiezing 

Peter wordt middels bon en bloemen bedankt voor zijn inzet als penningmeester. 
Jan heeft twee jaar geleden al aangegeven dat de functie van voorzitter vacant is per mei 
2018, maar blijft deze vervullen tot er opvolging is. Hij combineert dit met het 
penningmeesterschap. 
 

9. Verkiezingen MWS/loeres 2017 
Spelers worden voorgedragen, de voorzitter spreekt de verontschuldigingen uit voor het 

ontbreken van de bloemen in 2016. Deze worden alsnog uitgereikt. 
Een extra woord van dank is er voor o.a. de inzet van Klaas Bosman en Dirk Helms voor het 
bouwen van de hal, als mede Michael Timp voor hetgeen hij hierbij heeft mogelijk gemaakt. 
Allen worden bedankt middels bloemen en cadeaubon. 
Loeres:   Angela Rijks-Bettink 
Mws JdB dames: Rietje Stoekenbroek 

Mws JdB heren:  Klaas Bosman 
Mws dames softbal: Diane van Zanten 
Mws honkbal:  Arend Göbel   
Rookie of the year: Thomas Visser   
 
10. Contributie 2018-2019 
Geen verhoging. Afgelopen jaar zijn deze reeds doorgevoerd ivm realisatie hal. 

 

11. Rondvraag 
Tafels kantine nazien, poten bij een enkele los. Actie bestuur. 
 
Hondenclub wil bij slecht weer de hal huren. De vergadering staat hier niet heel positief 
tegenover. Actie bestuur - bespreken in bestuursvergadering. 
 

Eva vraagt waarom de contributie als niet spelend meer als 50% verhoogd is. Eea is in de 
vorige vergadering vastgesteld, op basis van de bijdrage voor de hal (zie verslag 2017), en 
wordt nogmaals toegelicht. 
 
Kantinedienst en scheidrechtersdiensten worden slecht ingevuld. Bestuur vraagt de leden 
hoe zij denken eea op te kunnen lossen. Het bestuur heeft hier geen praktische oplossing 

voor. Ieder voorstel hierin is welkom. Het blijft een probleem, leden nemen niet de 
verantwoordelijkheid. Er is geen directe oplossing. zowel op de site als in sportlink staat 
vermeld wie er dienst heeft.  
Via het eigen team? Via een vast team? Via een boete? Eea agendapunt in eerst volgende 

vergadering. Wisselen van speelavond om het op te lossen? Teams oproepen ter 
verantwoording. Actie bestuur - bespreken in bestuursvergadering. 
 

Trainingen; veldbezetting op woensdag, training is problematisch wanneer er ingehaald 
wordt op woensdag. Is mede ontstaan door het uitwisselen van spelers over meerdere 
teams, waardoor wedstrijden niet samen gespeeld kunnen worden. 
Teams vooral onderling afstemmen en oplossen.  
 
Kristy Esser is begonnen met het wedstrijdsecretariaat. Dit wordt enorm gewaardeerd. 
 

12. Sluiting 
De voorzitter dankt een ieder voor de aanwezigheid en sluit om 21:30 uur de vergadering. 
 
 


