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Hierbij nodigt het bestuur u hartelijk uit tot het bijwonen van de 
Jaarlijkse Algemene Ledenvergadering van KV Nova. 

  
 

   Waar  | 

   Wanneer  | 

   Hoe laat | 

 

Clubhuis CasaNova 

16 oktober 2019 

Aanvang 20.00 uur

Het bestuur hoopt uiteraard op uw aanwezigheid. Indien u niet aanwezig kunt zijn verzoeken wij u vriendelijk 
om uw afmelding door te geven aan het secretariaat. Bij afwezigheid kunnen Nova-leden boven de 16 jaar toch 
hun mening geven d.m.v. een vertegenwoordiger via onderstaande machtiging. Deze kunt u mailen naar 
nova.bilthoven@kvnova.nl of opsturen naar Postbus 148, 3720AC Bilthoven. Bij onvoldoende stemgerechtigde 
leden kunnen er conform de statuten geen rechtsgeldige besluiten genomen worden! 
 
Graag tot ziens op woensdag 16 oktober 2019 in het clubhuis! 
 
Het Bestuur. 
 
 
 
Kunt u niet aanwezig zijn? Vul dan onderstaand formulier in! 
 

 
Ondergetekende  : ………………………………………………………… 

machtigt hierbij  : ………………………………………………………… 

op te treden als vertegenwoordiger tijdens de Ledenvergadering van NOVA op 16 oktober 2019. 
 

 
Datum: 
 
 

 
Handtekening: 
 

  

mailto:nova.bilthoven@kvnova.nl


  

 

3 

 
1. AGENDA 
 

  1.  Vaststellen agenda 
 

  2.  Ingekomen stukken en mededelingen 
 

  3.  Vaststellen notulen ledenvergadering  
26 september 2018 
 

  4.  Verantwoording bestuur 
 

  5.  Balans en exploitatierekening 
 

  6.  Verslag kascommissie |Goedkeuring financieel verslag 
| Benoeming nieuwe kascommissie 
 

  7.  Decharge bestuur / Bestuursverkiezing 
 

  8.  Bespreking begroting 2019-2020 
 

  9.  Vaststellen contributies 2019/2020 
 

  10.  Rondvraag 
 

  11.  Sluiting 
 

 
 
 
 

TOELICHTING AGENDA 

 
AGENDAPUNT 2 
De ingekomen stukken en mededelingen worden door de 
voorzitter bekendgemaakt. 
 
AGENDAPUNT 5 
De balans per 30 juni 2019 staat op pagina 15/16 en de 
exploitatierekening op pagina 17. 
 
AGENDAPUNT 7 
De begroting treffen jullie aan op pagina 19. 
 
AGENDAPUNT 9 
Vaststellen contributie met een toelichting op pagina 20. 

 
 
 
 
 
 
 

 
 



  

 
4 

3. NOTULEN 26 SEPTEMBER 2018 
 
Een kwart van het aantal stemgerechtigden moet aanwezig zijn of een 
machtiging hebben afgegeven. Er zijn 139 stemgerechtigden (dat zijn 
leden boven de 16jr) – de ledenvergadering is geldig bij een totaal van 35 
aanwezige leden of machtigingen.  
Er zijn 37  handtekeningen en 22 machtigingen. 59 stemgerechtigde leden.  
De vergadering is rechtsgeldig volgens de statuten. 
 

 
 
Opening 
De voorzitter verwelkomt de aanwezigen en  stelt vast dat er genoeg leden zijn om te kunnen besluiten.  
Wij zijn blij met de geboortes van Sepp, zoon van Melvin en Annelies,  Daaf Aaron, zoon van Debby en Steven. We staan stil 
bij het overlijden van Tiny Husman, Leny van der Werve,  Henk van Heeringen, Dirk Grasmaaier en Cees Hoep. Een minuut 
stilte. 
 
  1. Vaststellen agenda Er wordt gevraagd of het kledingplan niet bij de begroting hoort. Antwoord: Het kledingplan valt 

buiten de begroting, vandaar dat het los besproken wordt. 
Vastgesteld 
 

  2.  Ingekomen stukken en mededelingen   Geen 
 
  3.  Vaststellen notulen ledenvergadering 20 september 2017 

Vastgesteld en goedgekeurd door de vergadering op 26.9.2018 
 

  4.  Bespreking verantwoording bestuur  
Het afgelopen jaar is het Technisch Beleid goed ingevoerd, de resultaten op sportief gebied waren voor iedereen duidelijk 
door de kampioenschappen en Hup Nova was een succes en wordt uitgewerkt. Helaas zijn er ook zorgen m.b.t. het 
ledenaantal. De overgang van jeugd naar senioren is een punt waar veel leden stoppen. Door het succes van de Giga-
Kangoeroedag hebben we veel kangoeroes, het is wel een uitdaging om deze binnen te houden. Er zijn minder inkomsten 
door de contributie en ook minder kantine-inkomsten, dit  zorgt voor problemen om de vereniging draaiende te houden 
aangezien de maandelijkse kosten doorgaan. We proberen meer activiteiten te organiseren om dat op te vangen en hopen 
op ideeën uit de vereniging. Er wordt opgemerkt dat er eigenlijk in verhouding tot de inzet die de vrijwilligers hiervoor 
leveren weinig over blijft. Is het misschien nodig om naar de vraag te kijken, wat willen leden dat er georganiseerd wordt? 
Reactie: Vorig jaar is er vooral te weinig georganiseerd, waar de animo in principe wel degelijk aanwezig is. Door veel 
uitwedstrijden zijn er weinig kantine-inkomsten in het tweede veldseizoen geweest, waar we het eigenlijk door het mooie 
weer wel van moeten hebben. 
Communicatiecommissie: Alleen Job en Renske zijn hiervoor  verantwoordelijk, het is goed gegaan maar meer hulp is 
nodig. Complimenten voor de uitvoering het afgelopen jaar. Opmerking: Het zou eigenlijk heel leerzaam zijn voor de jonge 
mensen om hierbij te helpen, een pleit voor meer animo hiervoor. 
Beheer en onderhoud is best veel werk, dat realiseren wij ons eigenlijk te weinig. Degene die nu het drukst hiermee is wil 
het graag rustiger aan gaan doen. Ook hier hebben we hulp voor nodig, 2 uurtjes per week. Volgende week gaat het 
klusteam starten met vergaderen.  
Vraag: Is er in de planning om de Beachvelden te gaan gebruiken. Dat wordt bevestigd en in de tweede helft van het jaar 
zal dit opgepakt worden. 
De SIOP coördinator gaat stoppen,, hiervoor zoeken we een nieuwe vrijwilliger.  Per zaterdag levert het 350 euro  op, dat is 
dus op jaarbasis 4400 euro. Veel geld voor Nova. Een kandidate geeft aan over het coördinatie stuk na te denken. Fijn! 
De sponsorcommissie heeft nieuwe sponsoren binnengehaald en er zijn  nieuwe shirts voor de selectie gesponsord. 
De grote clubactie is ook een belangrijke inkomstenbron en dit jaar verkopen wij ook superloten (30 loten) voor bedrijven 
bijv. á 150euro. Inmiddels zijn er al 5 superloten verkocht.  
Nevenactiviteiten heeft een super enthousiaste jeugdcommissie en Goedidee commissie. Ideeën zijn altijd welkom. 
Opmerking: Het is belangrijk om iets te organiseren voor mensen die geld binnen brengen, alleen jeugdfeesten is niet 
voldoende.  
De kantinecommissie had best veel georganiseerd met daghap etc. en helaas zijn de inkomsten toch achter gebleven. 
Vraag: Worden de inkomsten per maand in de gaten gehouden? Antwoord: Ja, dat kan met het nieuwe kassasysteem die 
in de tweede helft van het seizoen is geïnstalleerd. Dit jaar was het Tienentoernooi in de vakantie en er was gelijktijdig een 
feest bij FC De Bilt. Een punt om bij het plannen in de gaten te houden. Het is nog te kort om te bepalen of de pinautomaat 
meer inkomsten creëert.  Een bedankje voor de jarenlange inzet in de kantinecommissie aan de vertrekkende coördinator. 
Dank je wel! 
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Technische commissie, De promotie van Nova 1 was een belangrijke stap,  waarvoor de Schotklok is ingevoerd, cursussen 
moesten hiervoor gevolgd worden en wij willen de mensen hiervoor bedanken. Met de trainer van 1 gaan wij door, voor 
Nova 2 hebben wij ondanks veel inzet niemand kunnen vinden. De scheidsrechterscommissie is gevormd, hier zijn wij erg 
blij mee. We hebben TZ en Dos nog steeds een beetje nodig maar verwachten geen boetes meer voor de scheidsrechters-
beurten. Er wordt een korte uitleg gegeven over de ideeën voor volgend jaar zoals de trainings-carrousel,  de ouders en 
kinderen zijn hier erg enthousiast over. De TC heeft nieuwe leden die vol goede moed aan dit seizoen zijn begonnen. Er 
wordt gevraagd of het voor de indeling i.v.m. invalsbeurten niet handiger is om niet gelijktijdig te spelen met de 
jeugdteams. Het blijkt lastig om iedereen hiermee tegemoet te komen en het goed te plannen. Verder hebben we nieuwe 
mensen nodig om de jurytafel te bemannen. Dus een oproep voor nieuwe juryleden. Er wordt opgemerkt dat iemand zich 
had aangeboden maar er toen niets meer van hoorde, het zou fijn zijn als er meer reactie zou komen. Vraag: Is het niet 
handig om dit bij de scheidsrechterscommissie onder te brengen. Dat is idd een goed idee. 
Er wordt opgemerkt dat we het ook over de successen moeten hebben. Op de website in de Nieuwsbrief. Laten we 
proberen het enthousiasme terug te halen. Het is bijv. leuk dat er stukjes van de B worden ingeleverd op de website. Daar 
worden mensen enthousiast van en dan gaan andere teams het ook doen. 

 
  5.  Bespreking balans en exploitatierekening 

Geen vragen over de balans. 
Vragen over de exploitatierekening. Wordt er door het jaar heen gekeken naar de stand van zaken. Problemen zijn 
ontstaan doordat het systeem nieuw is, de verantwoordelijken nieuw zijn en ingewerkt moesten worden en omdat de 
beginstand niet helemaal klopte. Besloten is dat het bestuur het nu per kwartaal gaat monitoren. Om eventueel eerder bij 
te kunnen sturen en te kijken naar extra inkomsten. Vraag: Wordt dat dan ook gemeld bij de leden. Antwoord: Dat kan in 
de vorm van een mail als er vraag naar is. Dat genereert ook meer begrip en evt. hulp. En als het goed gaat is dat ook weer 
een opsteker. Opmerking: Nova staat er van oudsher altijd al voor dat het niet te duur mag worden voor de leden. 
Misschien moet dat toch gezien de realiteit nu veranderen. De begroting was ook dit jaar weer te optimistisch ingezet. 
Contributie en kantine-inkomsten moeten omhoog. We zijn wat te voorzichtig. We zitten aan de onderkant als we in de 
regio kijken. Reactie: Hier zullen we inderdaad iets aan moeten doen om de verenging draaiende te houden. Want het 
grote probleem is dat het op dit moment helaas niet mogelijk is om een bedrag vrij te maken om de speeltuin nu te 
realiseren. Het geld moet beschikbaar blijven voor de lopende uitgaven die door het jaar heen eraan komen, zoals de huur 
van de sporthal. 
Helaas lukt het niet om dit jaar al in zee te gaan met Voordaan en daar extra inkomsten uit te creëren. I.v.m. de 
vergunningen en de levertijd van de blaashal. Volgend seizoen maken zij hier wel graag gebruik van. Voordaan gaat naast 
een vast bedrag ook alle energielasten en lopende kosten etc. voor hun rekening nemen. Verder zal er een borg worden 
gevraagd. De intentie is om volgend jaar de hal hier te laten plaatsen voor een termijn van 10 jaar. Er is buurtonderzoek 
gedaan en een avond georganiseerd voor de buurt. We kijken of de ontsluiting via het bedrijventerrein kan gaan 
plaatsvinden. Er zijn afspraken gemaakt over het  gebruik door Nova-leden van het clubhuis. Echter voordat de 
handtekeningen onder de contracten staan is dit allemaal nog onder voorbehoud. 
 

  6.  Verslag kascommissie | goedkeuring financieel verslag | benoeming nieuwe kascommissie 
De kascommissie laat een kritische noot horen. Zie het verslag van de commissie. Ze vragen de vergadering om samen te 
besluiten of zij decharge willen verlenen. Volgend jaar zijn Melvin van Kempen en Bert de Rijk  de kascommissie . Reserve is 
Marcel Groenewold. 

 
  7.  Decharge bestuur / Bestuursverkiezing 

De vergadering verleent het bestuur decharge. 
We nemen afscheid van Marcel Jairam, die teveel heeft gedaan om allemaal op te noemen. Dank je wel Marcel. Annabelle 
van der Weerdt stopt als penningmeester en wij zijn dankbaar voor al haar inzet. Dank je wel Annabelle. Als nieuwe leden 
in het bestuur stellen wij voor Vincent Baas voor Technische Zaken, Inge van Eck voor Algemene zaken en Henk Jan Top als 
penningmeester. Henk Jan stelt zich voor. 
 

  8.  Bespreking begroting 2018/2019 
Vraag: Is er rekening mee gehouden dat de energiekosten omhoog gaan, ook door de feesten? Dat zijn inderdaad punten 
van aandacht. Is de post voor het onderhoud niet te laag. Wij zoeken bijv. iemand die loodgieters werk etc. kan doen. We 
zijn bezig met offertes voor de onderhoudscontracten.  
De Vrienden van Nova zijn ondersteunend, deze extra inkomsten vallen buiten de begroting. Opmerking: Ook deze 
begroting is te optimistisch, moet de contributie niet meer dan 5% omhoog? Uit onderzoek blijken wij heel laag te zitten 
met bijv. 30 euro verschil voor aspiranten bij andere verenigingen. Antwoord: De kantineprijzen zullen ook gaan stijgen en 
het kledingplan gaat ook iets van de leden vragen. Op dit moment houden we het bij de 5% verhoging, zoals aangekondigd. 
We zullen wel ieder jaar de verhoging moeten doorzetten. De vergadering gaat akkoord. 
 

  9.  Vaststellen contributies 2018/2019 
Contributieverhoging, vastgesteld door de vergadering. De vergadering stemt hiermee in. 
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  10.  Scheidsrechtersplan 

Om Arbitageproof te zijn voor de KNKV is een goedgekeurd scheidsrechtersplan verplicht. Dit is inmiddels opgesteld. 
Het doel is o.a. om te gaan verdienen door meer scheidsrechters te leveren dan vereist. De vergadering keurt het plan 
goed. 
 

  11.  Kledingplan  
Door het verouderen van de shirts, zijn wij genoodzaakt om een kledingplan op te stellen. Elk spelend lid zal 15 euro 
per jaar betalen om voor een shirt te sparen. Deze middelen worden op een aparte rekening bewaard voor de 
aanschaf van de shirts. De vergadering keurt het plan goed. 

 
  12.  Rondvraag 

Speeltuin: De redenen omtrent het uitstellen van de speeltuin zijn in deze vergadering uitgebreid besproken. Wij proberen 
om op korte termijn in ieder geval iets neer te zetten. De Regenboog school heeft speeltoestellen liggen die zij op dit 
moment niet gebruiken. De keuring wordt bekeken en het vervoer moet geregeld worden. Het afgraven en plaatsen zal bij 
onze leden en in ons netwerk gezocht moeten worden. De toestellen zijn dan in bruikleen in de hoop dat over ca 1,5 jaar 
wel geld beschikbaar is om een eigen speeltuin te realiseren. Het geld dat de kinderen hebben opgebracht ( 2229,20 euro ) 
staat gereserveerd op de balans in de post van vooruit ontvangen bedragen van 6156 euro. We gaan toe naar een systeem 
om te reserveren op naam, zodat wij meer potjes gaan creëren. 
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4.VERANTWOORDING BESTUUR 2018-2019 
 
Het seizoen 2018-2019 is wederom in velerlei opzichten een bijzonder jaar geweest. 
Op korfbal technisch vlak is er zo goed als mogelijk getracht het beleidsplan te blijven volgen. Al konden er diverse 
kampioenschappen worden gevierd, de degradatie van ons vlaggenschip naar de 1e klasse blijft natuurlijk jammer. 
Helaas hebben wij aan het einde van het seizoen veel leden zien vertrekken naar andere verenigingen en enkele besloten te 
stoppen. Of dit een gevolg is geweest van ons jaartje Overgangsklasse?! Ook zien we een verschuiving van de zaterdag naar 
de midweek. 
Wat een zorg blijft, is het afnemende ledental. Zoals al aangegeven zijn wij leden kwijtgeraakt. Ook binnen de jeugd zien wij 
op dit moment een “gat” tussen de oudere-, en jongere jeugd. Dit is niet zo maar op te lossen en vraagt de nodige 
inventiviteit van de TC. 
De groei van nieuwe kangoeroeleden is afgelopen jaar gestaag doorgegaan. Mede door de inzet van vele vrijwilligers zijn 
we in staat om hen wekelijks te vermaken met sportactiviteiten.  
De Kangoeroedag zal dit seizoen weer worden gehouden waarbij we natuurlijk weer hopen op aanwas van nieuwe leden. 
Het afnemende ledenbestand heeft onze grootste aandacht en er zal een aparte commissie in het leven worden geroepen 
die zich met ledenaanwas zal bezig houden. Als er ideeën hieromtrent zijn dan horen wij dat graag. 
We zijn er met z’n allen in geslaagd om de financiën het afgelopen jaar weer in de hand te houden. Door een goede 
controle van de penningmeester op de uitgaven en het verder exploiteren van ons terrein en organiseren van activiteiten, is 
het tekort van vorig seizoen nagenoeg weg. Een compliment voor een ieder die daar zijn steentje aan heeft bijgedragen. 
We kunnen concluderen dat NOVA zeker in beweging is gekomen. Het bruist, er is stabiliteit en we hebben er zin in om de 
schouders eronder te zetten om NOVA nog beter voorbereidt op de toekomst te laten zijn. Dit kunnen wij niet alleen en ik 
spreek daarom ook de wens uit om ook komend jaar (weer) een beroep op jullie te mogen doen.  
 
Het bestuur, 
Pieter Keuning, Annemiek v.d. Ploeg, Henk Jan Top, Steven Bakker, Inge van Eck en Birgit Rademakers 
 
 
Het bestuur bestond het seizoen 2018/2019 uit:  
 
Pieter Keuning  - Voorzitter 
Birgit Rademakers  - Secretaris 
Henk Jan Top  - Penningmeester 
Steven Bakker  - Technische Commissie 
Annemiek v.d. Ploeg   - Organisatie 
Inge van Eck   - Nevenactiviteiten 
 
 

Het ledenbestand per 1 juli 2019:  
 
Senioren 53 leden 
Junioren 20 leden 
Aspiranten 13 leden 
Pupillen 42 leden 
Kangoeroes 21 leden 
Niet-spelende leden 66 leden 
Totaal 215 leden
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Secretariaat 
Administratie, Commissies en organigram | Op de website kunt u steeds de actuele contactgegevens vinden. 

 
 
 

Korfbaltechnische zaken Nevenactiviteiten Communicatie Algemene zaken Secretariaat Financiële zaken 
Facilitaire zaken en 

vrijwilligers 

Steven Bakker Inge van Eck Vacature Pieter Keuning Birgit Rademakers Henk Jan Top Annemiek v.d.Ploeg 

      (Voorzitter) (Secretaris) (Penningmeester) (Vice-voorzitter) 

Technische Commissie Goed Ideecommissie Communicatie Commissie Contact Ledenadministratie Contributie-inning Vrijwilligers 

Tessa van der Laan Meral Gulsen Renske van Kempen KNKV Birgit Rademakers Henk Jan Top Annemiek v.d.Ploeg 

Michelle Reus (Senioren) Karin Meijers Wesley Metz Verenigingen Vertrouwenspersoon Sponsor: Accommodatie 

Eelco Jochem (Senioren) Marion van Eck PR en Ledenwerving Gemeente Birgit Rademakers Michel Godefroy Maikel van Raaij 

Sylvia van der Pas (Jeugd) Manon van Alfen Vacature BSF  Steven Bakker John Bessems 

Vacature (Jeugd) Marciano de Vree Lief en Leed FSB   Annemiek v.d.Ploeg Robbert Molenaar 

Trainer/coach NOVA 1: Stijn Paauw   SVU   Vacature Michiel van Weele 

Pascal Frank Jeugdfeestcommissie       Kas 2019/2020: Eric Ten Cate 

Trainer/coach NOVA 2: Angelique Budding         Peter Baas 

Eelco Jochem Nynke de Boer       Reserve: Oud Papier  SIOP: 

Marcel Groenewold Simone Verbeek         Bianca Berger 

Assistentcoach Selectie Inge van Eck       Grote Clubactie:   

Marcel Jairam Tienentoernooi       Helen Wennekes   

Teambegeleider Selectie Nancy de Rooij       Kantine   

Jasper van Rooijen Martine Kreuger       Jacco van Heeringen   

Jeugdcoördinatoren: Jeugdkamp:       Tessa van der Laan   

A – Robbert Molenaar Karen Nauta       Tanja Aalders   

B – NVT Wesley Metz       Bianca Baas   

C – Jacco van Heeringen Sam Groenewold       Karen Nauta   

D/E – Frank Rigters Jeu de Boules           

F – Tjitske Frank Steven  Bakker           

Oefenwedstrijden:             

Tessa van der Laan             

Scheidsrechters:            

Jacco Schippers            

Andreas Schippers            

Melvin van Kempen            

Rudi Wilhelm            

Jasper van Rooijen            

Kangoeroes            

Tjitske Frank            

Recreanten            

Bianca Baas             

 

Bestuur

Technische Zaken

Jeugd Technische
Commissie

Technische 
Commissie

Jeugdcoördinatoren
Scheidsrechters 

Commissie

Kangoeroes      

Commissie

Communicatie

PR en Ledenwerving

Redactie               

Commissie

Lief en Leed

Secretariaat

Ledenadministratie

Vertrouwenspersoon

Algemene Zaken

Contact 

KNKV, 
Sportverenigingen, 

Gemeente, FSB, BSF, 
SVU,

Financiële Zaken

Contributie-inning

Sponsor               

Commissie

Grote Clubactie

Kantine                   

Commissie

Nevenactiviteiten

Goed Idee

Commissie

Jeugdfeest

Commissie

Jeugdkamp

Commissie

Tienentoernooi

Commissie

Jeu de Boules

Facilitaire Zaken en 
Vrijwilligers

Accommodatie   

Commissie

Vrijwilligers

SIOP

Materiaal 

Onderhoud
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Communicatie | Website, digitale nieuwsbrief, Social Media en print  
Afgelopen jaar bestond de Communicatie Commissie uit: Wesley Metz, Renske van Kempen en Job Paauw. Wesley Metz is 
er naar aanleiding van de oproep vorig jaar bij gekomen. De Communicatie Commissie is met deze drie personen draaiende 
gehouden. Nova heeft verschillende digitale communicatiekanalen; kvnova.nl, de officiële Facebook-pagina van Nova, de 
besloten Facebook-groep met Nova-leden, de nieuwsbrief en het Twitter-account (wordt vanuit de commissie niet actief 
gebruikt).  
Website |Op kvnova.nl verschijnt regelmatig actueel nieuws. De site wordt veel bezocht. Een paar statistieken: 

- Tot en met juni is de website meer dan 19.000 keer bezocht. Vorig jaar was dit over het hele jaar ongeveer 

34.000. De website is door 7.000 unieke bezoekers bezocht.  

- Competitie-info, standen en trainingstijden worden het meest bezocht. Gevolgd door Teampagina’s, contact en 

de foto’s.  

- Het meest gelezen nieuwsitem ging over de transfer van Lotte Keuning naar Dalto en daarop volgend het bericht 

dat Pascal Frank hoofdtrainer wordt.  

- Ongeveer 41% van de website bezoeken komen vanaf Google, gevolgd door 40% die direct naar de website komt. 

Ongeveer 15% van de bezoekers klikken vanaf Facebook door naar onze website.  

Facebook | Er zijn op Facebook 2 plekken waar Nova aanwezig is. De officiële pagina en de besloten groep. De meeste 
artikelen die wij op de website plaatsen, plaatsen we ook op de Facebookpagina. We linken hiermee naar de website. 
Veelal zien leden de berichten eerst via Facebook, waarna zij de site bezoeken. De besloten groep wordt nu meer gebruikt 
voor ‘intern’ nieuws, het delen van foto’s door leden en bijv. verkopen van korfbalkleding. Een paar statistieken:  

- Het afgelopen jaar is het aantal volgers van de officiële pagina gestegen van 264 naar 290. 

- Het aantal leden van de besloten groep is van 214 naar 213 leden gegaan.  

Nieuwsbrief |Iedere week is de nieuwsbrief verstuurd op woensdagavond. Op dit moment ontvangen wekelijks 205 
leden/ouders/betrokkenen de nieuwsbrief. Een daling van 9 personen t.o.v. vorig jaar. Indien leden etc. graag een 
nieuwsbericht in de nieuwsbrief willen hebben, moeten zij ons idealiter voor woensdag benaderen. Dit gebeurde veelal.   
Twitter | Op Twitter heeft Nova 130 volgers. Hier is zeer weinig tot geen interactie en dit is een extra / bonus kanaal. Af en 
toe worden er berichten op Twitter gedeeld, maar dit is niet één van de hoofdkanalen.  
Algemeen Nieuws | Commissies, leden, ouders en vrijwilligers kunnen iets op de website en andere kanalen publiceren 
door een tekst te mailen naar redactie@kvnova.nl. De Communicatie Commissie plaatste begin dit korfbaljaar een bericht 
op de site om aan te geven hoe leden, etc. ons konden benaderen. Hierna ontvingen wij vaak ‘plaatsklare’ stukjes tekst en, 
indien nodig, een foto/afbeelding. Wij lazen de tekstjes en pasten deze waar nodig aan.  
Giga Kangoeroedag | De derde editie van de Giga Kangoeroedag gaat plaatsvinden op 25 september. De Communicatie 
Commissie levert hier onder andere een bijdrage aan door een speciale kangoeroepagina op de website, een advertentie in 
een lokale krant, posters, flyers, een stickerspaarkaart en er zijn diverse persberichten te versturen. Stijn Paauw hielp ons 
bij de posters, flyers en stickerspaarkaart. We hopen rond de Giga Kangoeroedag ook een toename van het aantal 
bezoekers op de site te gaan zien.  
Werkwijze | Als communicatie commissie proberen wij zo efficiënt mogelijk te werken. Wij streven ernaar al het nieuws 
dat op de website moet komen zo snel en volledig mogelijk te plaatsen. Daar hebben wij de mensen die ons input leveren 
voor nodig. Wij vragen dan ook iedereen die iets wil vermelden op de website een tekst aan te leveren met waar nodig een 
foto/afbeelding/bestand. Zo wordt iedereen tijdig en voldoende op de hoogte gesteld van het nieuws. De meeste mensen 
die stukjes aanleveren doen dit al, daar zijn wij erg blij mee. Na de zomer zullen wij wederom een nieuwsbericht plaatsen 
over onze werkwijze, zodat iedereen weet hoe ze ons kunnen benaderen. Komend jaar gaat Job korfballen bij HKC 
Hardinxveld. Wesley en Renske zullen zoveel mogelijk proberen zijn taken over te nemen. Job heeft aangegeven bij te 
springen waar nodig. 
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Algemene Zaken, beheer en onderhoud accommodatie / materialen: 
Algemeen | In samenwerking met vrijwilligers werden diverse onderhoudswerkzaamheden verricht. Een aantal zaken, 
noodzakelijk maar vaak onzichtbaar. Regulier onderhoud aan CV/Boilers/Ketel, controle van brandblussers, AED, EHBO 
koffers etc.  
Dagelijks onderhoud | Het dagelijks onderhoud aan het terrein en materiaal is ook dit jaar weer verzorgd door Peter en 
Wim. Voor de grotere klussen zijn wij ook dit jaar weer ondersteund door vele vrijwilligers.  
Electra |Stroom is niet zichtbaar, maar wat draait er tegenwoordig niet op stroom. Maikel verzorgt al jaren, samen met 
Niels en Erik op diverse Nova-evenementen de (extra) stroomvoorziening. Daarnaast lossen zij allerhande problemen op. 
NL Doet |NL Doet is een jaarlijks terugkerende nationaal georganiseerde vrijwilligersdag waar Nova al vele jaren aan mee 
doet. Dit jaar hebben wij niet mee gedaan maar komend jaar zal dat zeker weer gaan gebeuren.  
Speeltuin | De aanleg van de speeltuin is gerealiseerd. Op meerdere zaterdagen zijn vrijwilligers hier druk mee bezig 
geweest met als resultaat een mooie speeltuin 
Meerjaren onderhoudsplan | Op dit moment wordt er nog gewerkt aan het meerjaren onderhoudsplan (MJOP). In het 
MJOP worden drie elementen opgenomen, bouwdeel, cyclus en kosten. In het MJOP wordt aangeven over welk bouwdeel 
het gaat, wanneer deze aan vervanging of herstel toe is en wat de kosten hiervan zijn. 
Samenwerking Irene Beach | De samenwerking met Irene Beach verloopt op een prettige en constructieve manier. Er is 
regelmatig contact met diverse (bestuurs-) leden. Irene Beach heeft aangegeven dit ook zo te ervaren. Er wordt op 
verschillende vlakken onderzocht of wij elkaar kunnen aanvullen of versterken. Bijvoorbeeld de gezamenlijke inkoop van 
afvalverwerking. 
Slot |  Ook dit seizoen is er door veel vrijwilligers zichtbaar, maar ook vaak ook onzichtbaar onderhoud gepleegd. Daar 
kunnen wij als vereniging trots op zijn en ook in deze verantwoording wil het bestuur de waardering voor deze inzet zeker 
benoemen. Dank! 

 
Stichting Inzameling Oud Papier (SIOP)  
Iedere derde zaterdag van de maand waren ze er weer: vrijwilligers 
van Nova die misschien ook wel uw oud- papier hebben opgehaald. 
Het afgelopen jaar hebben wij met 15 vrijwilligers voor duizenden 
euro’s papier opgehaald en daarmee meegeholpen om de contributie 
laag te houden. We doen dit samen met  afvalverwerker “Remondis”. 
Nog niet alle chauffeurs van dit bedrijf kennen de route, maar 
gelukkig hebben wij de route op zak en loopt er eigenlijk altijd wel 
een ervaren loper mee. Voor het komende jaar worden er geen grote 
veranderingen verwacht en de gemeente is zeer tevreden. Kortom, 
SIOP was afgelopen jaar succesvol. Er is nog wel plek voor een aantal 
lopers het komende jaar. Misschien iets voor jou? Met een ochtend 
gezelligheid, haal je een flink bedrag voor de vereniging op! 

 
Sponsorcommissie 
De sponsorcommissie begon het jaar met Frank Rademakers, Andrew van der Weerdt, Steven Bakker en Annemiek van der 
Ploeg als commissieleden. Gedurende het seizoen werd duidelijk dat zowel Frank als Andrew na 10 jaar wilde stoppen. 
Jarenlang waren Frank en Andrew het gezicht naar onze sponsoren en hebben zij vele sponsoren aan NOVA weten te 
binden. Halverwege het seizoen hebben wij dan ook een nieuw commissielid mogen verwelkomen; Michel Godefroy, een 
bekend gezicht in De Bilt en omstreken. Michel brengt met zijn enorme drive en netwerk een waardevolle toevoeging aan 
de sponsorcommissie. In zijn eerste maanden heeft hij direct 3 nieuwe balsponsoren aan NOVA weten te binden. 
Naast de personele wisselingen is er ook organisatorisch het een en ander veranderd. Zo verstuurd onze penningmeester 
vanaf een aantal maanden ook de facturen voor de sponsorcommissie en hebben we een nieuwe manier geïntroduceerd 
voor onze backoffice. In april 2018 vond de jaarlijkse Vrienden van NOVA avond plaats. Dit jaar met 10 nieuwe Vrienden! 
Onder het genot van een Italiaans hapje en drankje hebben de Vrienden 3 mooie initiatieven gesteund met het dit jaar 
opgebrachte Vrienden geld. In oktober 2018 zijn wij begonnen met SponsorKliks. Met SponsorKliks krijgen onze leden de 
kans om met hun online aankopen NOVA gratis te sponsoren. Inmiddels heeft SponsorKliks ruim €260,- opgebracht voor 
NOVA. Ook heeft NOVA in oktober 2018 het mooie bedrag van €502,- euro bijgestort gekregen uit de Rabo ClubSupport 
actie. Dit jaar zijn wij ook weer ingeschreven, vanaf 27 september kan er worden gestemd op NOVA. We zijn trots dat bijna 
alle sponsorcontracten vernieuwd, veelal voor meerdere jaren. Zo ook onze hoofdsponsors, Koeleman Accountants & Van 
der Laan Groente en Fruit. Beide bedrijven hebben zich met een nieuw 3-jaar contract verbonden aan NOVA! Wij zijn op dit 
moment nog op zoek naar 1 nieuw lid voor onze commissie. Interesse? Neem dan contact op met ons via 
sponsorcommissie@kvnova.nl.  
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Collecte Fonds Gehandicaptensport 
Onze Nova-jeugd heeft zich weer ingezet voor het Fonds Gehandicaptensport. Op een trainingsavond hebben zij collecte 
gelopen met het doel zoveel mogelijk geld op te halen om zo sport voor iedereen met een handicap mogelijk te maken. 
Hartelijk dank aan de jeugdleden voor hun inzet.  
 
Grote Clubactie  
Zoals elk jaar heeft Nova meegedaan aan de Grote Clubactie. De netto 
opbrengst was € 2280,60. Dit is meer dan het dubbele dan vorig jaar en dit 
ondanks dat het enthousiasme van de kinderen elk jaar minder wordt en wij 
helaas ook minder jeugdteams hebben. Nova is erg blij met de opbrengst. 
 
Nevenactiviteiten | Feestcommissie 
Dagje uit | Dagje uit was dit jaar naar de boerin in Kamerik. Alle jeugdleden vanaf de F tot en met de A konden zich heerlijk 
uitleven in de buitenlucht. We begonnen met een gezellige 2 uur durende kanotocht, waarbij sommige het voor elkaar 
kregen om verdwaald te raken. Om 12 uur sloten ook de allerkleinsten aan en werd er patat met een snack gegeten. In de 
middag werd de groep in tweeën gesplitst. De F-jes werden omgetoverd tot boertjes en boerinnetjes in een mooie rode 
overal. Samen met een echte boer gingen ze op ontdekkingstocht om de stallen te verkennen. Konijntjes werden geaaid, 
geitjes werden gevoerd en aan het einde van de rit konden ze alles vertellen over de boerderij. Tenslotte werd nog de 
uitkijktoren beklommen. De rest van de groep werd in teams gedeeld en zij gingen de uitdaging aan met poldersport. 
Kruiwagenrace, touwwand beklimmen en langzaam werd het opgebouwd tot een groot waterspektakel. Touw slingeren en 
een transportband over het water, bijna niemand bleef droog. Voor de enkeling die wel droog overkwam, was dat van korte 
duur. Frank en Vincent waren niet te beroerd een handje te helpen om uiteindelijk iedereen lekker vies en nat naar huis te 
laten gaan. Kortom een hele geslaagde dag.  
Oktoberfest | Op 20 oktober werd een Oktoberfest georganiseerd. Voorafgaand aan de avond werd een passende 
avondhap met bratwursten geserveerd door de dames van Nova 1. Hierna werd de kantine versierd en trok iedereen zijn 
lederhosen en dirndljurk aan en kon het feest beginnen. De Goed-ideecommissie had bierpullen gehuurd en DJ DP en DJ’s 
Matthijs en Tim zorgden voor de muziek. Een kaartje kostte 2,50 en 4,- aan de deur.  
Sinterklaasfeest | Sinterklaas heeft dit jaar met 4 pieten NOVA  bezocht en had voor iedereen een cadeautje gekocht. Al die 
lieve kleine kindjes van de kangoeroes en F-jes waren in de kantine bij elkaar gekomen, om de sint toe te zingen. Daar 
moest hij echt even van bijkomen. De pieten hadden de grootste lol en stopten alle buikjes van de kinderen met 
pepernoten vol. Vervolgens is de sint naar de rest van de jeugdteams op pad gegaan en daar moest 1 coach toch het nodige 
doorstaan. De sint las een prachtig scherp gedicht, en dat bracht het nodige aan het licht. Ook hier werden pepernoten 
rijkelijk rondgestrooid als regen en kwamen de ouders de pepernoten maanden later nog overal tegen. Sint heeft enorm 
genoten van het NOVA festijn en heeft ons ingefluisterd dat hij er volgend jaar zeker weer  bij zal zijn. 
Kerstgala | Thema dit jaar was: “Het foute kerstfeest”. Vanaf 19:00 uur waren de A + B welkom om aan te sluiten bij het 
kerstdiner, dat zoals altijd bestond uit gourmetten. Na het eten werden alle junioren verdeeld in groepjes en werden er 
spelletjes gespeeld. De spelletjes waren gebaseerd op spelletjes uit de programma’s “Ik hou van Holland” en “De jongens 
tegen de meisjes”. De avond werd afgesloten met een finalespel en een disco.  Het was een geslaagde avond en een leuk en  
gezellige ‘fout’ kerstgala. 
Filmavond | Op 18 januari 2019 organiseerde de Jeugdfeestcommissie een filmavond voor de jeugd in CasaNova. Voor de 
Kangoeroes en de F werd er “Finding Nemo” gedraaid en voor de E, D en C Madagascar 3”. De entree, inclusief een frietje 
eten, was 1,- p.p. 
Hollandse avond | Op 9 februari werd en heuse Hollandse avond georganiseerd. Alle beschikbare kaarten waren 
uitverkocht. De kantine kreeg een totale make-over. Een extra bar, een groot podium en een kassa waar je muntjes kon 
kopen. Rik Hoogland kwam optreden en werd tijdens zijn pauzes afgelost door onze eigen DJ’s. Voorafgaand aan het feest 
kon je een puntzak friet halen. Een topavond met een topomzet.  
Carnoval | Koekhappen, spijkerpoepen en een discofeest met dj Ruben als knallende afsluiter. De jeugdfeestavond kon niet 
meer stuk! De bananen, prinsessen, cheerleaders, spidermans & woman hosten er vrolijk op los! Tussendoor werd er 
gesmuld van de door ouders gemaakte pannenkoeken. In de week voorafgaand aan het feest mochten alle kinderen een 
vriendje of vriendinnetje meenemen naar de training. Deze vriendjes en vriendinnetjes waren vervolgens ook uitgenodigd 
voor de feestavond. Met in totaal 70 feestvierende kinderen was dit car-NOVA-l een groot succes! 
Jeugdkamp | Kamp – Ik hou van Holland. Op 12 april vertrokken ongeveer 50 Hollandse korfballers richting Oranjehof 
CasaNova om hier in 2 nachten en 2 dagen heel Nederland door te reizen om echte Friezen te spotten, ezeltje prikpolitiek in 
Den Haag te spelen en om brommers te kieken in Twente. Nadat iedereen genesteld was in de oer-Hollandse slaapkamers, 
werden zij getrakteerd door een spetterend openingsoptreden van De Tobbers. Hierna werden de leden verdeeld onder de 
12 provincies. Deze provincies werden ook nog verdeeld in 4 gewesten. Tijdens het gehele kamp konden zij punten 
verdienen voor de provincies en gewesten door Hollandse spelletjes te spelen. Van koude droppings tot 
spijkerbroekhangen, alles werd gedaan. Na de 2 nachten en 2 dagen was het helaas weer tijd om Oranjehof CasaNova te 
verlaten en begonnen de Hollandse korfballers hun terugreis naar Nova. 
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Tienentoernooi | Het Tienentoernooi was weer een geslaagde dag. Het aantal aanmeldingen was nagenoeg gelijk aan dat 
van vorig jaar, 50 seniorenteams en 15 jeugdteams. Voor de kangoeroes was er hele leuke spelletjes middag georganiseerd.  
Ook de loterij was een groot succes, mede dankzij de sponsoring van Cindy Pisa. De dag werd afgesloten met een gezellige 
barbecue, waar ruim 100 mensen aan deelnamen.  
Slotdag + Culinova | Op 15 juni werd het seizoen feestelijk afgesloten. Voor de allerkleinsten werd er een springkussen 
opgezet en werden er een spelletjesparcours uitgezet (geregeld via MENS, De Bilt). Nici en Hidde verkochten Churros, de 
ouders van de D1 maakten broodjes gezond en Van der Laan regelde lekkere koeken. Om 17.00 uur begon de huldiging. Alle 
jeugdteams en de kampioen geworden seniorenteams mochten door de ballonnenboog het veld op en werden daar door 
de voorzitter in het zonnetje gezet. De dag werd afgesloten met een Mexicaanse Culinova. Wel 40 leden aten mee.  
Hierna werd er nog lang doorgekletst en van de zon genoten. 
 
Jaarverslag kantinecommissie 
We kijken terug op een goed jaar. In het seizoen 2018-2019 is het de kantinecommissie (samen met een aantal vrijwilligers 
en inzet van ouders van jeugdleden en seniorenteams) weer gelukt om de bardiensten bezet te krijgen tijdens 
trainingsavonden, wedstrijddagen, feesten en tienentoernooi. Overigens kostte dit op sommige momenten wel moeite en 
de kantinebezetting vormt voor komend jaar dan ook opnieuw een aandachtspunt. 
De kantine laat dit jaar een mooi resultaat zien. We hebben een goede omzet gedraaid en een mooie marge kunnen 
realiseren. Dit jaar hebben wij voor het eerst een heel seizoen met de nieuwe kassa gewerkt, die kort voor de tweede helft 
van het veldseizoen in 2017-2018 in gebruik is genomen. En de ervaringen zijn bijzonder goed. Niet alleen geeft het de 
kantinecommissie en penningmeester een beter inzicht in de omzet en voorraad, maar ook het gebruik van de kassa bij 
bardiensten en het gemak van de pinautomaat voor het betalen worden als positief ervaren.  
In het seizoen 2018-2019 bestond de kantinecommissie uit Tanja Aalders, Bianca Baas, Jacco van Heeringen, Tessa van der 
Laan, Karen Nauta en Helen Wennekes. Helen Wennekes zal afscheid nemen van de kantinecommissie. Het komende 
seizoen zal de kantinecommissie bestaan uit Tanja Aalders, Bianca Baas, Jacco van Heeringen, Tessa van der Laan en Karen 
Nauta. 
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Jaarverslag Technische Commissie 
De Technische Commissie (TC) bestond dit jaar uit: Vincent Baas (bestuurslid), Michelle Reus, Brigit van Brenk, Sylvia van 
der Pas, Tessa van der Laan, Eelco Jochem en Aranka Akkermans. In de loop van het seizoen heeft Steven Bakker de plek 
van Vincent Baas overgenomen. Sinds dit seizoen is binnen het orgaan Technische Zaken weer onderscheid gemaakt tussen 
de TC (Technische Commissie) en de JTC (Jeugd Technische Commissie). Hiermee wordt beoogd meer aandacht specifiek 
aan de jeugd te kunnen schenken. Dit was al een wens van de TC, maar met de groeiende jeugd is dit zelfs noodzakelijk. 
 

 
Standen en resultaten | Nova begon seizoen 2018-2019 met 5 seniorenteams, 1 A-team, 2 B-teams, 1 C-team, 1 D-team, 2 
E-teams en 2 F-teams. Dit seizoen was een van de seniorenteams een midweekteam: een primeur voor Nova.  
Op het veld wisten Nova F1 (najaar), Nova E1 (najaar), Nova E2 (voorjaar) en Nova B1 (najaar) het kampioenschap binnen te 
slepen. In de zaal kregen Nova D1 en Nova 2 dit voor elkaar.  
Selectie | Nova 1 werd getraind/gecoacht door Tom Rickli en wist op het veld te handhaven in de 1e klasse. In de zaal kwam 
Nova 1 voor het eerst in haar geschiedenis uit in de overgangsklasse. Hoewel de selectie keihard geknokt heeft, is het in de 
zaal niet gelukt om te handhaven. Volgend seizoen zal Nova 1 in de zaal dus terugkeren naar de 1e klasse. Nova 2 werd door 
een poule van coaches getraind/gecoacht. Nova 2 wist de promotie naar de reserve 2e klasse op het veld van vorig seizoen 
te verzilveren door te handhaven. In de zaal wist Nova 2 zelf kampioen te worden. Hierdoor zal Nova 2 volgend jaar in de 
zaal uitkomen in de reserve 1e klasse. 
Kangoeroe Klup | Afgelopen seizoen was de Kangoeroe Klup van Nova de 3e grootste KangoeroeKlub van Nederland. Een 
hele prestatie!   
Recreanten | Afgelopen seizoen is recreantenkorfbal geïntroduceerd binnen Nova. Dit lijkt een groot succes, inmiddels 
bestaat ons recreantenteam uit 8 leden! 
Trainersstaf | Voor Tom Rickli was seizoen 2018-2019 zijn laatste seizoen als hoofdcoach van Nova. Met ingang van het 
seizoen 2019-2020 wordt kind van de club Pascal Frank de nieuwe hoofdtrainer/coach van NOVA 1. Hij zal ondersteund 
worden door nieuwe teammanager Jasper van Rooijen. Pascal en NOVA hebben zich voor 1 seizoen aan elkaar verbonden, 
met de intentie voor een 2e seizoen.  
Volgend jaar zullen ook de volgende personen zich als trainer/coach inzetten voor Nova: Eelco Jochem, Marcel Groenewold, 
Marciano de Vree, Eline van der Weerdt, Marloes van Ettikhoven, Jorg van Rooijen, Coen van Eck, Esther van Kempen, Lotte 
Keuning, Tim Houtman, Noor Keuning, Marith Huijboom, Martine Kreuger, Bouke Schotanus, Marian Bombeeck, Mart 
Kockelkoren, Anna Rosier, Sam Groenewold en Sietske Som de Cerff-Terpstra. 
Scheidsrechters | Het afgelopen seizoen is de nieuw opgerichte scheidsrechterscommissie (bestaande uit Melvin van 
Kempen, Rudi Wilhelm, Jasper van Rooijen, Rutger Kuus, Jaco Schippers en Andreas Schippers) op vele schijven actief 
geweest. En met succes! De belangrijkste taak was het voorkomen van sportieve- en geldboetes vanuit de bond. Om hier 
meer grip op te krijgen, is er een beleidsplan opgesteld met doelstellingen voor het afgelopen seizoen. De doelstelling was 
om op eigen kracht genoeg wedstrijden te fluiten om zowel de sportieve- als de geldboetes te voorkomen.  
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Deze doelstelling is ruimschoots gehaald, er is zelfs extra geld voor de club verdiend door extra wedstrijden te fluiten voor 
andere verenigingen. In totaal een bedrag van ruim €850! Om ervoor te zorgen dat er ook in de toekomst bevoegde 
scheidsrechters op de velden van Nova zullen rondlopen, is er aan het begin van het seizoen ook weer een nieuwe 
informatieavond georganiseerd voor de jeugdleden om hen voor te bereiden op het behalen van hun 
scheidsrechtersdiploma. Dit heeft als resultaat gehad dat (bijna) alle jeugdleden uit de A en B hun diploma hebben behaald. 
Ook is er veel energie gestoken in het opleiden van twee nieuwe bondsscheidsrechters: Wesley Metz en Daniël 
Rademakers. Beide mannen zijn zeer actief en zijn bijna klaar om hun praktijkexamen te gaan halen bij de bond. 
Hoewel Rutger Kuus vanwege een wereldreis het komende seizoen geen onderdeel zal zijn van de 
scheidsrechterscommissie, blijft de rest van de commissie actief en zich volgend seizoen ook weer inzetten om boetes 
vanuit de bond te voorkomen. Uiteraard zijn zij altijd nog op zoek naar nieuwe scheidsrechters. Mocht je dus 
geïnteresseerd zijn om ook (meer) te gaan fluiten, spreek hen dan vooral eens aan! 
Nieuw trainingsconcept 2018-2019 | In seizoen 2018-2019 is in het najaar op het veld een nieuw trainingsconcept 
toegevoegd aan de wekelijkse trainingen. Met dit nieuwe trainingsconcept werd beoogd om teams meer samen te laten 
trainen, meer structuur in de trainingen aan te brengen en alle teams een kwalitatief goede training aan te kunnen bieden. 
Bovendien zorgt dit trainingsconcept ervoor dat jeugdleden, junioren en senioren vaker met elkaar in aanraking komen. 
Omdat er binnen de club onvoldoende capaciteit voor het ontwikkelen en geven van de training bleek te zijn, is het 
trainingsconcept niet doorgezet in de zaal en in het voorjaar op het veld. Met voldoende capaciteit willen we het nieuwe 
trainingsconcept opnieuw toevoegen aan de wekelijkse trainingen in seizoen 2019-2020. 
Samenstelling Technische Commissie | Vanaf seizoen 2019-2020 zullen Brigit van Brenk en Aranka Akkermans hun taken 
voor de TC neerleggen i.v.m. ontwikkelingen in hun privéleven. Wij willen hen enorm bedanken voor hun inzet voor de TC! 
Het vertrek van TC-leden betekent dat we graag nieuwe TC-leden welkom willen heten. Mocht je geïnteresseerd zijn in een 
rol binnen de TC, spreek Steven Bakker of Sylvia van der Pas dan vooral eens aan! Ook verschillende andere commissies zijn 
voor het komende seizoen op zoek naar nieuwe leden. Op de website vind je een overzicht van alle vacatures die er op dit 
moment binnen onze vereniging zijn. 
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5. BALANS PER 30 JUNI 2019 
 
Jaarverslag financiën 
Algemeen | In het afgelopen jaar heeft de penningmeester maandelijks met nieuwe rapportages binnen het bestuur verslag 
gedaan van de financiële stand van zaken. We hebben daarbij steeds kritisch gekeken naar het verloop van inkomsten en 
uitgaven in relatie tot de begroting. Extra uitgaven zijn alleen dan gedaan, wanneer die absoluut noodzakelijk waren (bijv. 
onderhoud) en financieel verantwoord. Al met al is het gelukt in 2018-2019 binnen de begroting te blijven. Overigens was 
deze begroting niet sluitend en het resultaat is weliswaar nog negatief, maar dit tekort is in vergelijking met de afgelopen 
jaren beduidend kleiner. Dit is te danken aan het feit dat de totale opbrengsten hoger waren dan verwacht. Uiteraard 
hopen wij deze trend het komende jaar voort te zetten.   
Contributie en leden | De inkomsten uit contributie zijn, overeenkomstig de verwachting, licht gedaald t.o.v. afgelopen jaar, 
maar vallen uiteindelijk wel iets hoger uit dan begroot. Het is verheugend te zien dat het aantal kangoeroes sterk groeit (we 
staan met het aantal kangoeroes in regio Oost inmiddels op plaats 1) en ook bij het midweek- en recreantenteam zien we 
een positieve ontwikkeling. Tegelijk moeten wij vaststellen dat komend jaar het aantal aspiranten en senioren terugloopt 
en de totale inkomsten uit contributie zullen dan ook teruglopen. Overigens zullen daardoor ook de kosten voor het KNKV 
en de zaal- en veldhuur lager uitvallen. 
Kantine | Het afgelopen jaar liet een duidelijke stijging zien in de opbrengsten uit de kantine. Door de organisatie van 
diverse activiteiten, zoals extra's als CuliNova maar zeker ook de feesten en toernooien, is er een goede omzet gedraaid. 
Dankzij de inzet van vrijwilligers die deze activiteiten hebben georganiseerd zijn zo extra kantine-inkomsten ontstaan, die 
voor onze vereniging van groot belang zijn.   
Automatisering/Internet | In 2018-2019 waren de kosten voor automatisering hoger dan afgelopen jaar. We hebben nu 
immers voor het eerst een heel jaar met de nieuwe kassa gewerkt en daarvoor ook de bijkomende servicekosten moeten 
betalen. Toch lijkt de investering zich terug te betalen, want de verwachting dat de pinautomaat een positief effect zou 
hebben op de omzet lijkt bewaarheid. 
Vrijwilligersbijdrage | Dit seizoen is, anders dan afgelopen jaar, gedurende het hele jaar gebruik gemaakt van externe 
schoonmaak. 
Sponsoring | De sponsorinkomsten voor dit jaar zijn lager uitgevallen dan begroot. De reden is gelegen in het feit dat 
weliswaar veel sponsorcontracten zijn verlengd, maar deze pas komend seizoen ingaan. Overigens doet dit niets af aan de 
inzet van de sponsorcommissie, die door het vastleggen van deze nieuwe contracten en het opnieuw introduceren van 
balsponsoren weer prachtig werk heeft geleverd. En komend jaar zullen de inkomsten uit sponsoring naar verwachting dus 
weer op het oude niveau liggen en mogelijk zelfs hoger. 
Geldmiddelen | Het banksaldo van de vereniging is licht gestegen, maar hierbij moet worden aangemerkt dat een deel van 
deze middelen is gereserveerd voor komende uitgaven (o.a. kleding en de komende Giga Kangoeroedag). Per saldo is de 
algemene reserve licht afgenomen en we zullen ook komend jaar de uitgaven goed moeten bewaken. Extra uitgaven buiten 
de begroting zijn alleen mogelijk als hier andere, extra inkomsten tegenover staan. 
Verantwoording | De verantwoording in de exploitatierekening geschiedt op basis van opbrengsten en kosten die 
betrekking hebben op het betreffende verenigingsjaar. De opbrengsten en kosten zijn beoordeeld op juistheid en 
volledigheid. 
Conclusie | Het is duidelijk dat wij moeten proberen om de successen van dit jaar vast te houden. Toch is dit enkel mogelijk 
als wij voldoende mensen hebben om alle activiteiten te organiseren en helaas is het nu zo dat relatief veel werk in handen 
ligt van een min of meer vaste groep vrijwilligers. Het streven is dan ook deze groep verder uit te breiden. Uiteraard bestaat 
hier ook een relatie met ons ledental. Willen wij de komende jaren een financieel gezonde situatie voor Nova, dan doen wij 
er goed aan te blijven inzetten op het werven van nieuwe leden, bijv. in de vorm van de succesvolle Giga Kangoeroedag. 
Want als wij het enthousiasme en plezier van onze leden weten over te brengen op anderen en laten zien wat onze 
vereniging zo aantrekkelijkheid maakt, liggen er volop kansen voor de toekomst. 
 
 
Verantwoording 
De verantwoording in de exploitatierekening geschiedt op basis van opbrengsten en kosten die betrekking hebben op het 
betreffende verenigingsjaar. De opbrengsten en kosten verantwoord via de exploitatierekening, hebben een grote mate 
van zekerheid.  
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BALANS 2018-2019 

          
      30-6-2019   30-6-2018   Toelichting 

          

  Opstallen (verzekerde waarde)  442.900  442.900  verzekerde waarde 

  Inventaris  7.806  7.806    

  Afschrijvingen  -400  0  kassasysteem 

  Korfbalmateriaal  1.799  1.800    

  Kantine (voorraad en wisselgeld)  1.400  1.400    

  Kleding  500  500    

  Banksaldo  20.780  19.972  cf. bankafschrift d.d. 30 juni 2019 

  Te ontvangen contributie  0  0    

  Overige vorderingen  864  0  nog te ontvangen betalingen 

  Vooruitbetaalde bedragen  1.702  0  Kangoeroedag 2019 

          

  Totale activa   477.351   474.378    

          

  Eigen vermogen  449.700  449.700    

  Algemene reserve  15.439  16.083  reserve + resultaat 

  Te betalen kosten  1.718  2.439  o.a. facturen KNKV 

  Kledingplan  1.755  0    

  Vooruit ontvangen sponsorgelden  2.525  0    

  Vooruit ontvangen bedragen  2.382  840  o.a. Kangoeroedag 2019 

  Speeltuin  3.832  5.316    

          

  Totale passiva   477.351   474.378    

          

ALGEMENE RESERVE 

          

  Stand per 30 juni 2018       16.083  met correctie (in jaarverslag 16.055) 

          

  Exploitatie boekjaar    -644    

          

  Stand per 30 juni 2019       15.439    

          

TOELICHTING 

          

  Algemene reserve:        

  - dak accommodatie    10.000    

  - ketels/boilers    4.000    
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EXPLOITATIEREKENING 2018-2019 
           

      Rekening   Begroting   Rekening   Toelichting   

      2018-2019   
2018-
2019 

  
2017-
2018 

  2018-2019   

           

  Korfbal           

  KNKV  10.832  10.500  10.067     

  Korfbalmateriaal  1.246  750  809     

  Scheidsrechters  -568  750  517     

  Zaal- en veldhuur / Training  28.973  29.500  30.541     

  Subtotaal  40.483  41.500  41.934     

             

  Bestuur           

  Abonnementen  1.033  1.000  1.507     

  Automatisering  1.824  1.500  1.017     

  Representatie  107  250  97     

  Vrijwilligersbijdragen  1.485  1.400  1.163  schoonmaak extern   

  Website/kantoor  100  250  230     

  Overige kosten  303  500  994  voornamelijk bankkosten   

  Subtotaal  4.852  4.900  5.008     

             
  Nevenactiviteiten           
  Jeugd  -110  250  -481     
  Kampioenen  112  250  408     
  Senioren  0  0  0     
  Toernooien  -636  0  500     

  Subtotaal  -634  500  427     
             
  Accommodatie           
  Afvalverwerking  1.150  1.000  1.249  voorheen onder Periodiek onderhoud 

  Energiekosten  7.288  6.250  6.252     
  Periodiek onderhoud  1.484  1.000  872     
  Verzekering/belastingen  5.194  5.000  4.854     

  Subtotaal  15.116  13.250  13.227     
             
  Totaal kosten   59.817   60.150   60.596     

             

  Contributie  31.697  31.350  32.033     

  Grote clubactie  2.099  1.350  1.131     

  Kantine  14.698  12.500  9.827  inclusief afschrijving kassa   

  Sponsoring  1.617  4.000  3.170  deel nieuwe contracten per 19-20   

  Vriendenloterij  2.134  2.500  2.324     

  Oud papier  4.344  4.400  4.442     

  Diversen  2.584  1.500  756  o.a. BSF kampioengala, Aeres (2x)   

             

  Totaal opbrengsten   59.173   57.600   53.683     

                    

  SALDO BOEKJAAR   -644   -2.550   -6.913     
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6. VERSLAG KASCOMMISSIE | GOEDKEURING FINANCIEEL VERSLAG | BENOEMING  
   KASCOMMISSIE 2019-2020 
 
 
 
7. DECHARGE BESTUUR / BESTUURSVERKIEZING 
 

Volgens het bij de statuten vastgestelde rooster of op eigen verzoek zijn aftredend als bestuurslid: 
Er zijn geen aftredende bestuursleden. 
 
Bestuurssamenstelling seizoen 2019/2020 
Als de vergadering akkoord gaat met deze samenstelling zal het bestuur in het seizoen 2019/2020 als volgt zijn: 

 
Pieter Keuning  - Voorzitter 
Birgit Rademakers  - Secretaris 
Henk Jan Top  - Penningmeester 
Steven Bakker  - Technische Commissie 
Annemiek v.d. Ploeg   - Organisatie 
Inge van Eck   - Nevenactiviteiten 
Vacature   - Communicatie 
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8. BESPREKING BEGROTING 2019-2020 
            

 BEGROTING 2019-2020 
              

      Begroting   Rekening    Begroting   Toelichting   

      
2019-
2020 

  
2018-
2019 

 
  

2018-
2019 

  2019-2020   

              
 Korfbal            

  KNKV  10.000  10.832   10.500     

  Korfbalmateriaal  1.250  1.246   750     

  Scheidsrechters  -500  -568   750     

  Zaal- en veldhuur / Training  26.000  28.973   29.500     

  Subtotaal  36.750  40.483   41.500     

              

  Bestuur            

  Abonnementen  1.000  1.033   1.000     

  Automatisering  1.900  1.824   1.500     

  Representatie  100  107   250     

  Vrijwilligersvergoeding  1.500  1.485   1.400  schoonmaak extern   

  Website/kantoor  100  100   250     

  Overige kosten  450  303   500  voornamelijk bankkosten   

  Subtotaal  5.050  4.852   4.900     

              
  Nevenactiviteiten            
  Jeugd  750  -110   250     
  Kampioenen  250  112   250     
  Senioren  0  0   0     
  Toernooien  0  -636   0     

  Subtotaal  1.000  -634   500     
              
  Accommodatie            

  Afvalverwerking  1.000  1.150 
  -  voorheen onder Periodiek 

onderhoud 

  Energiekosten  7.500  7.288   6.250     
  Periodiek onderhoud  2.500  1.484   2.000     
  Verzekering/belastingen  5.250  5.194   5.000     

  Subtotaal  16.250  15.116   13.250     
              
  Totaal kosten   59.050   59.817    60.150     

              

  Contributie  30.750  31.697   31.350  5% verhoging   

  Grote clubactie  1.500  2.099   1.350     

  Kantine  13.500  14.698   12.500  inclusief afschrijving kassa   

  Sponsoring  4.500  1.617   4.000     

  Vriendenloterij  3.000  2.134   2.500     

  Oud papier  4.300  4.344   4.400     

  Diversen  1.500  2.584   1.500     

              

  Totaal opbrengsten   59.050   59.173    57.600     

                     

  SALDO BOEKJAAR   0   -644    -2.550     
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9. CONTRIBUTIES 2019/2020 

 

Contributie| De indeling in leeftijdsgroep geschiedt op 1 juli op basis van de leeftijd per 1 januari (bondspeildatum) 
Het bestuur stelt voor de contributie voor het boekjaar 2019/2020 te verhogen met 5 %. 
 

 Per jaar Per kwartaal 

Senioren € 302,00 € 75,50 

Midweek € 168,00 € 42,00 

Algemene reserve € 84,00 € 21,00 

Junioren € 218,00 € 54,50 

Aspiranten € 183,00 € 45,75 

Pupillen € 160,00 € 40,00 

Kangoeroes € 70,00 € 17,50 

Recreanten € 90,00 € 22,50 

Niet-spelend € 58,00 € 14,50 

 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 


