
Bestuursvergadering Niton 
Datum   : 26092018 
Aanwezig : Jaco, Marga, Peter en Ton 
Afwezig  : Derk (Vakantie) 
 
Jaco opent de vergadering. 
Er is geen agenda dus we pakken punt voor punt op. 
 
Financieel 
Sponsorkliks en kopen voor je club. Ton zal een mail sturen aan de leden om hun uitleg te geven over de acties. 
Doel van de opbrengst is het 45-jarig bestaan van de vereniging voor de jeugd en de senioren. Actie Ton 
Overzicht financieel 2017-2018 
Het financieel overzicht wat Ton heeft gemaakt wordt doorgelopen. Enkele bedragen worden aangepast. Ton 
zal de gegevens doorsturen aan Martin en Marleen voor de kascontrole. Actie Ton  
Jaco zal een voorbeeld van een dechargeformulier aan Ton sturen. Actie Jaco 
Enkele bijzonderheden. Positief resultaat van € 41,75 
De trainer is op verzoek eerder gestopt. Vandaar dat dit bedrag lager is dan verwacht. 
Er is een hogere contributieopbrengst dan begroot. Het shuttle gebruik is minder dan gedacht.  
Er komt nog een rekening van Arie Noorlander. Boeken op het nieuwe jaar. 
Alle acties zoals Rabo vrienden, Jumbo actie, kopen voor je club e.d. loterijen en sponsoring komt op diverse 
activiteiten. 
Familietoernooi. Jaco en Marga gaan nog kijken. Actie Jaco en Marga Wordt mogelijk een alternatief 
Sinterklaastoernooi. 
Er zijn 3 teams ingeschreven voor de HW-competitie. Er zijn 2 teams ingeschreven voor de bondscompetitie. 
Aan de ouders wordt een bijdrage gevraagd voor de jeugdcommissie. (3x6x5 = € 90,--) Marga stuurt een 
berichtje aan de ouders. 
Afgesproken wordt dat er geen uitgebreide financiële stukken op de site komen. Hooguit een taartpunt met 
wat algemene gegevens. Ton zal een voorstel doen aan het bestuur. Actie Ton 
We moeten in het nieuwe jaar rekening houden met een verhoging van de btw van 6 naar 9%.  
Contributie 
Kees Jan Ossewaarde moet nog worden aangepast omdat hij ook traint. Ook Sjaak Lampo speelt weer mee.  
Ton zal dit doorgeven aan Derk. Actie Ton 
Laurens Groenewoud is senior geworden. Moet wel de seniorencontributie betalen. € 168,00 + 3 x training. 
Omdat hij bij de training van de jeugd bijspringt wordt 18,00 per kwartaal in mindering gebracht. (Vanwege de 
uniformiteit zelfde bedragen als de andere begeleiders) 
Ton zal een mail sturen met de vraag of hij ook gaat trainen. Hij zal daarin ook een uitleg geven van de 
bedragen. 
Huur bij Bres.  
Per 1-1-2019 gaat naar verwachting de hal over naar Bres BV.  Als dit zo is dan gaat de huur van de hal 
spectaculair naar beneden. Betalen we nu € 54.99 bij Bres wordt voor eenzelfde hal € 29.50 betaald. Dat zou 
betekenen dat we uitkomen op een totaal van € 3.653,-- in plaats van de nu begrote € 8.700,-- Vooralsnog 
laten we dit bedrag staan tot duidelijk is of de hal inderdaad overgaat.  
Jaco heeft een mail gestuurd aan Kees van Straten. 
Sponsoring 
Ton zal de bedrijven die reclame maken op onze website een bericht sturen met het verzoek de vereniging te 
blijven ondersteunen tegen een vergoeding van € 50,-- per jaar. Het bericht komt in voorvisie aan allen. Actie 
Ton. 
Nieuwe trainer. 
Jaco heeft samen met Ton een trainerscontract gemaakt in verband met mogelijk problemen met de 
belastingdienst. Er is sprake van een werkgevers/werknemers relatie en dat zou kunnen betekenen dat de 
vereniging belasting en sociale premies moet betalen. Om dit te vermijden maak je een contract. Er is geen 
gezagsverhouding. De trainer vult zijn eigen tijd en methoden in. Tijden en tarief worden in gezamenlijk overleg 
geregeld. Afgesproken is een bedrag van € 25,-- per uur + € 5,-- reiskosten. Er is gebruik gemaakt van een 
voorbeeldcontract van sportwerkgever.nl wat op onderdelen is aangevuld of aangepast. Op het contract wordt 
melding gemaakt dat de trainer zelfverantwoordelijk is voor afdracht van premies. Hij moet hier ook voor 
tekenen.  



Op het contract moet nog wel het adres van de nieuwe trainer worden vermeld. Jaco zal dit navragen. Actie 
Jaco Ton zal een foto maken voor op de website Actie Ton. 
Er was nog een sollicitatie van een andere trainer uit de regio Gouda. Jaco heeft aan deze sollicitant 
doorgegeven dat wij inmiddels voorzien zijn.  
Website 
De berichten van de facebookpagina worden sinds kort doorgelinkt naar een pagina op de website.  
Ton zal een agenda op de website gaan plaatsen. Actie Ton. Op deze agenda zouden alle activiteiten moeten 
komen die de vereniging doet.  
Er staat een kleine taalfout op de homepagina van de site. Hier staat nog de naam van de oude trainer. Ton zal 
deze tekst aanpassen. 
Ton vraag de bestuursleden zaken te melden die op de website kunnen worden opgenomen. Actie Allen 
Jaco zal nog een aantal foto’s sturen. Actie Jaco 
Shuttles. 
Peter zal aan Arno vragen om 2 dozen plastic shuttles te kopen. Actie Peter 
Ledenvergadering. 
De zaal is vastgelegd. Jaco zal met Derk contact opnemen voor het maken van een agenda. Actie Jaco 
Er zal in de vergadering voor Martin een vervanger worden gezocht. Actie Jaco 
Jaco zal Derk benaderen voor een kort stukje voor de vergadering van de activiteiten van het laatste jaar. Actie 
Jaco 
Jaco maakt een bericht aan de leden voor de vergadering. Actie Jaco. 
Ophang schema.  
Ondanks dat er goed is gecommuniceerd is niet iedereen op komen dagen om zijn rooster in te vullen van het 
ophangschema. Jaco zal dit nog onderzoeken en/of onder de aandacht brengen. Actie Jaco 
Overige punten die nog niet zijn behandeld. 
Peter. 
De competitie is begonnen. Er staat ook een link op de site. 
Af en toe zullen invallers moeten worden gezocht vanwege het beperkte aantal mensen. Valt er een wedstrijd 
uit dan wordt er gespeeld op zondag.  
Peter zal Ton via de mail informeren over eventuele wijzigingen zodat deze kunnen worden overgenomen op 
de website. Actie Peter. 
Peter is contactpersoon voor de Bondscompetitie. Ton zal dit op de website vermelden. Actie Ton 
Marga. 
Hoekschewaardcompetitie is begonnen. Wedstrijden van de drie teams.  
Ook de jeugd is begonnen. Ton zal op de website een link plaatsen naar de Hoekschewaardcompetitie. Actie 
Ton. 
1 wedstrijd van vorige week is niet doorgegaan. Tegenpartij belde kort voor de wedstrijd op donderdag op 
terwijl in de ochtend het afzeggen al bekend was. Marga heeft doorgegeven dat de wedstrijd niet wordt 
overgespeeld. 
Contactpersoon voor jeugdcompetitie en Hoeksche waard is Marga. Ton zal dit op de website vermelden. Actie 
Ton 
Kunnen er nog T-shirts bij Voorwinden worden besteld. Jaco zal een lijst neerleggen voor het opnemen van een 
bestelling.  Actie Jaco 
Als ouders bij de jeugd helpen staat daar dan iets tegenover. Dit in verband met het gebrek aan begeleiding 
terwijl er wel meer jeugdleden zijn gekomen. Afgesproken wordt dat dit alleen geldt als de vereniging aan 
ouders vraagt om mee te helpen. Dan wordt het gebruikelijke tarief van € 18,-- per kwartaal als standaard 
gehouden. Marga zal de vader van Julia vragen. Actie Marga De dochter moet wel contributie betalen en het 
bedrag van€ 18,-- zal dan in rekening worden gebracht.  
Ton 
Privacyregels.  
Ton stelt voor een verklaring op de site te zetten wat wij als bestuur verlangen van begeleiders van jeugdleden. 
Marga zal Ton een aantal punten sturen die vroeger zijn vastgesteld en nog worden gehanteerd. Actie Marga  
Ton zal nog uitzoeken of een verklaring goed gedrag zinvol is om dit te vragen aan de begeleiders. Actie Ton.  
Gratis vog.nl 
Jaco 
De Albert Heijn loopt maar er is nog weinig reactie.  



Jaco is naar een overleg met de bond geweest om te sparren over de toekomst. Hij was daar met twee leden 
van de HW-competitie. Was niet zo’n heel zinvol overleg. Bond wil graag weten wat er kan worden gedaan om 
vereniging lid te maken van de bond. Wordt vervolgd. 
Rondvraag. 
Er wordt geen gebruik gemaakt van de rondvraag. 
Sluiting. 
Jaco sluit om 22.10 uur de vergadering. 
 
Actiepunten 
Sponsorkliks en kopen voor je club. Mail sturen. Actie Ton 
Financieel overzicht sturen.Actie Ton  
Voorbeeld van een dechargeformulier aan Ton sturen. Actie Jaco 
Familietoernooi.Actie Jaco en Marga  
Financiele stukken op de site Actie Ton 
Training Kees Jan Ossewaarde.  Actie Ton 
Mail sturen Laurens Actie Ton 
Reklamebrief Actie Ton. 
Adresnieuwe trainer Actie Jaco  
Foto maken Actie Ton. 
Agenda op de site Actie Ton.  
Punten website Actie Allen 
Foto’s sturen. Actie Jaco 
Shuttles. Actie Peter 
Agenda ledenvergadering Actie Jaco 
Vervanger Martin Actie Jaco 
Stuk voor Actie Jaco 
Bericht aan de leden Actie Jaco. 
Ophang schema Actie Jaco 
Wijzigingen doorgeven aan Ton Actie Peter. 
Contactpersonen vermelden website. Actie Ton 
Link plaatsen naar de Hoekschewaardcompetitie. Actie Ton. 
Contactpersoon jeugdcompetitie op de website Actie Ton 
Bestellijst t shirts.   Actie Jaco 
Vragen vader Julia Actie Marga  
Punten privacy jeugd. Actie Marga  
Verklaring goed gedrag Actie Ton.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 


