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Verslag Algemene Ledenvergadering BV Penta op 14 juni 2018 (concept) 

Punt 1. Opening en vaststellen agenda 

Voorzitter Frits Wille heet een iedereen welkom en opent de vergadering. Naast het bestuur zijn er 7 

aanwezigen. De agenda wordt zonder wijzigingen vastgesteld. 

Punt 2 Mededelingen: 

- Afwezig met kennisgeving: Jan Schreuder en Suard Posthuma 

- Jan Slingerland is niet verkiesbaar bij punt 9 verkiezing bestuur 

Punt 3 Verslag Algemene Ledenvergadering BV Penta 20 juni 2017: 

Het verslag wordt goedgekeurd. 

Punt 4 Jaarverslag BV Penta 2017-2018: 
Afgelopen jaar een mooi seizoen gehad. U12 kampioen, Dames promoveren en een topsfeer als 
gevolg van de vele activiteiten rondom het jubileum.  
  
De voorzitter bedankt alle trainers, coaches, scheidsrechters, leden van de activiteiten commissie en 
medebestuursleden voor hun fantastische inzet van het afgelopen jaar. Ivo vertelt over het 
moeizaam wennen aan de nieuwe regels (lopen, U-fouten etc.) 
  
Introductie sportlink verliep met horten en stoten. Maar loopt nu wel. Ivo licht de problemen toe. 
Gelukkig weinig boetes.  
  
Scheidsrechter cursus succesvol doorlopen, template voor volgend jaar doorzetten.  
  
Rondje langs de velden 
  
Begonnen met U12, U14, U16, U18, Dames en Heren. U14 en U16 samengevoegd. 
  
U12, trainers, Esther, Ilonka en Paul. Begonnen met klein clubje, maar snel gegroeid en na een 
aarzelend begin kampioen geworden in hun klasse en daarna meerdere malen gehuldigd. 
  
U16, Manon en Jort, moeizaam seizoen. Lastigere groep om te trainen. Geëindigd als laatste… 
  
U18, Kagor. Lekker doorgegaan op niveau van vorig jaar. Net geen kampioen geworden, dat mag 
volgend jaar. 
  
Dames, Maarten, net geen kampioen, maar doordat ‘de patatjes’ niet promoveren wel door naar 1e 
klasse, en daarmee hoogst spelende seniorenteam van Penta. Historisch! 
  
Heren, die gaan volgend jaar in verjongde toestand en met routinier Raymond kampioen worden.  
 
Punt 6 Financieel verslag 2015-2016: 

Het financiële verslag wordt uitgedeeld en toegelicht door penningmeester Jan Slingerland. Het 

eerste blad is een overzicht van de bezittingen en schulden van Penta. Ten opzichte van vorig jaar 

staat Penta er financieel beter voor. De schulden bij de bond en sportbedrijf zijn ingelopen en er is 

gereserveerd voor het vervangen van de tenues.  

De staat van baten en lasten sluit met een positief saldo waarbij dit vooral te danken is aan de 

Jubileumcommissie die veel sponsorinkomsten en subsidies hebben weten los te krijgen voor het 
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Jubileum. Omdat het boekjaar sluit per 31-05-20018 wordt de staat van baten en lasten wel 

vertekend omdat 2 juni 2018 het jubileumfeest is gegeven. De kosten hiervan komen terug in het 

volgende boekjaar. De contributie is uiteindelijk boven begroting uitgekomen door aanwas van 

nieuwe leden dit seizoen.  

Punt 6 Kascontrole: 

Jan van der Molen en Durk van der Molen hebben de administratie gecontroleerd en in orde 

bevonden. Het bestuur wordt decharge verleend door de vergadering.  

Punt 7 Benoeming kascommissie 

Jan van der Molen en Durk van der Molen hebben nu twee jaar de administratie gecontroleerd. 

Beschikbaar voor de kascontrole voor het komend seizoen is Gerard van der Veen (is vorige seizoen 

toegetreden tot de kascommissie) en Ronald Verbeek.                                                                    

 

Punt 8 Begroting 2018-2019: 

Penningmeester Jan Slingerland licht de begroting toe. De contributie inkomsten gelijk begroot aan 

vorig seizoen i.v.m. gelijk aantal leden. Inkomsten uit sponsoring wordt hoger begroot dan afgelopen 

seizoen omdat afgelopen seizoen de Jubileum commissie de ruimte heeft gekregen om sponsors te 

zoeken voor het Jubileum en dit ook heeft laten zien dat er wel mogelijkheden zijn. Over het punt 

sponsoring wordt nog doorgesproken omdat binnen het bestuur discussie is geweest over een 

andere vorm van sponsoring, bijvoorbeeld één tenue en niet meer verschillende tenues met 

verschillende sponsors. Dit punt staat nog open voor het komende seizoen hoe hier invulling aan te 

geven. De contributie is gelijk aan dit seizoen. Op de vraag of de contributie ook naar beneden kan 

wordt vanuit het bestuur aangegeven dat dit nog niet mogelijk is omdat: i) de sponsoringsdoelstelling 

nog niet ingevuld is en ii) ruimte in de prognose beperkt is omdat prognose sluit met een kleine plus.   

 

Punt 9 Verkiezingen bestuur: 

Het voltallige bestuur treedt af waarbij Jan Slingerland niet verkiesbaar is en er een vacature is voor 

Penningmeester.  Er zijn geen tegenkandidaten en ook geen kandidaat Penningmeester. Het bestuur 

treedt af en wordt daarna benoemd voor het volgende seizoen waarbij de vacature voor 

Penningmeester blijft openstaan.  

Punt 10 Competitie en trainingen: 

Het volgend seizoen zijn er de volgende teams en coaches: 

U12 Pieter van Dijken en Miranda Gils 

U14 vacature. 

U16 Trainer Paul Debets en coach  Derk-Jan Kuiper 

U18 Kagor Rorafui 

Heren 1 –zonder trainer / coach 

Dames – Maarten Rijken 

 

De trainingstijden zijn aangevraagd bij het sportbedrijf maar is nog geen goedkeuring ontvangen. Als 

de trainingstijden definitief zijn worden op de site gezet en gemaild. Mogelijk komt er nog een 

recreanten damesteam maar dit is nog niet officieel.  

 

Punt 11 Presentatie Jubileumcomissie Penta 50 jaar 
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Er wordt nog na gesproken over het succesvolle Jubileum met diverse geslaagde activiteiten. Ook 

wordt er nagedacht om hier nog een vervolg aan te geven met bijvoorbeeld 3x3 toernooi of een 

andere activiteit.  

 

Punt 12 Bekrachtiging ereleden 

De benoeming van Maarten Rijken als erelid wordt bekrachtigd op de ALV.  

Punt 13 Rondvraag:.   

Nog een vraag over de fotopagina in de Leeuwarder Courant met kampioensteams en dat geen foto 

van U12 bij stond. Aandachtspunt om bij volgende kampioenschap ook een foto in te sturen.    

 

Sluiting: 

Frits Wille bedankt eenieder voor zijn aanwezigheid en inbreng en sluit de vergadering. Het drankje 

aan de bar van Gart smaakt weer prima! 


