
Het bestuur wil iedereen bedanken voor de reacties, de gestelde vragen en de stemming op 
de aangedragen bestuursleden. Er is een mix van vragen en opmerkingen ontvangen en om 
deze zo goed en helder mogelijk te communiceren naar alle leden, zijn ook de opmerkingen 
in een vraagvorm opgesteld, waar in dit document antwoord op wordt gegeven. Aan het eind 
is de uitslag van de stemming te lezen.  
 
Antwoorden op vragen en opmerkingen  
 
Vraag 1: Welke personen nemen plaats in de uitvoerende commissies en wie bekleden de 
functies buiten de commissies?  
 
Antwoord: Wanneer de algemene ledenvergadering is afgerond zal in januari de organisatie, 
zoals deze nu staat, op de website worden vermeld. De commissies die nog niet volledig zijn 
gevuld, worden hopelijk zo spoedig mogelijk aangevuld, houdt hiervoor de website in de 
gaten. Tevens zijn er een aantal functies die buiten de commissies vallen, denk hierbij aan 
bijvoorbeeld de consul (Ronald van den Berg) en wedstrijdsecretaris (Christiaan Buntjer). 
Deze zullen ook op de website worden vermeld. 
 
Vraag 2: In de stukken valt te lezen dat er plannen zijn om o.a. de kantine te verbouwen. 
Hoe denkt het bestuur dit te financieren en toch een financiële buffer te behouden? 
 
Antwoord: Er staan inderdaad een aantal verbouwingen op het programma. Voor de 
grootste en duurste verbouwingen zijn een aantal personen bereid gevonden zich in te 
zetten voor het genereren van inkomsten. Deze personen zijn Eppe Scholtens, Jack van 
Dijken en Tim Dijkhuis. Het is de bedoeling om in 2022 te starten met de verbouwingen, 
zodat er nog genoeg tijd is voor het binnenhalen van financiën en het voorbereiden van de 
werkzaamheden. Naast deze verbouwingen, wil het bestuur ook bezig met een aantal, 
relatief kleinere verbouwingen, welke de club wel zelf gaat financieren. Hierbij kan gedacht 
worden aan onder andere een nieuwe entree. Onze penningmeester zal er nauwlettend op 
toezien dat er genoeg financiële slagkracht overblijft om eventuele onvoorziene kosten te 
kunnen blijven dragen.  
 
Vraag 3: Er wordt zo nu en dan op de bon besteld in de kantine, wat prima bij de club past 
en handig kan zijn. Er staan natuurlijk meerdere mensen achter de bar, wat ervoor kan 
zorgen dat er miscommunicatie kan ontstaan over een bon. Hoe zorgen jullie ervoor dat dit 
overzichtelijk blijft en dat bonnen niet te veel oplopen?  
 
Antwoord: Het is al langer een agendapunt en het bestuur erkent dat het soms lastig 
bijhouden is, maar in 99% van de gevallen gaat het gewoon goed. Tijdens de Corona 
periode is het openstaand saldo flink naar beneden gebracht en hopelijk blijft dit zo. 
Iedereen die achter de bar komt te staan, zal worden geïnstrueerd, mensen er op te 
attenderen dat er een rekening open staat, in de hoop dat er sneller wordt betaald. Maar de 
verantwoording ligt natuurlijk voornamelijk bij de persoon zelf die een bestelling op de bon 
zet. De club wil het opschrijven niet afschaffen, maar vraagt ook de besteller scherp te 
blijven en zo snel mogelijk te betalen. Regel is in principe bij het verlaten van de kantine op 
dezelfde dag. Daarnaast willen we met de kantinecommissie stappen gaan maken in de 
nauwkeurigheid van het uitvoeren van de diensten.  
 



Vraag 4: De jeugdafdeling is een zorgenkindje van de vereniging. In de afgelopen jaren is er 
een goede lijn ingezet met het jeugdbestuur. Hoe gaan jullie deze lijn voortzetten nu er veel 
oud-jeugdbestuurleden naar het hoofdbestuur gaan?  
 
Antwoord: Met het opheffen van het jeugdbestuur en het opzetten van uitvoerende 
commissies denkt de club een slag te kunnen slaan wat betreft het voeren van beleid. Er is 
een jeugdcommissie opgezet, die bestaat uit 10 selectiespelers die veel uitvoerend werk 
gaan doen. Denk hierbij aan activiteiten organiseren, leden werven, etc. Daarnaast hebben 
we de Technische Commissie die zich bezig gaat houden met het juist opleiden van spelers. 
Hierbij kan gedacht worden aan het communiceren met trainers en coaches, goede 
trainingen opzetten en tactiek doorvoeren in wedstrijden. Op dit moment heeft Corenos een 
jonge talentvolle selectie met een uitstekende staf, goed draaiende senioren en 
damesteams, wat ruimte geeft voor het hoofdbestuur om zich de komende jaren op de jeugd 
te richten. Met deze ontwikkelingen maakt de club zich geen zorgen dat de stijgende lijn 
vanuit het jeugdbestuur niet kan worden doorgezet, wel is het bestuur zich ervan bewust dat 
er geen tijd te verliezen is en dat men aan de slag moet met de jeugdopleiding. 
 
Vraag 5: Naast Oomke Frans, lijkt het bestuur wat onervaren met de nieuwe leden. Is het 
verstandig om een ervaren persoon aan het bestuur toe te voegen?  
 
Antwoord: De club is bewust van het feit dat het nieuwe bestuur ‘relatief’ onervaren is. Wel is 
het zo dat de bestuursleden die zich aan het hoofdbestuur willen binden, natuurlijk al langere 
tijd in het jeugdbestuur hebben gezeten. Sanne Scholtens is gevraagd met haar ervaring op 
de achtergrond mee te willen blijven kijken en hier en daar wat bij te sturen mocht dit nodig 
zijn. Daarnaast is het bestuur zeer content met Oomke Frans als penningmeester; zijn 
kennis is van grote waarde. Momenteel wordt er nog gezocht naar een algemeen bestuurslid 
en de voorkeur gaat dan ook uit naar iemand met ervaring. Momenteel is er het volste 
vertrouwen in het nieuwe bestuur. Iedereen is welwillend en gretig om zaken zo goed 
mogelijk op te pakken. 
 
Vraag 6: Hoe gaat het bestuur ervoor zorgen dat de missie en visie, die nu wordt 
uitgedragen door het bestuur zelf, als vereniging wordt gedragen? Het dient te worden 
gedragen door de leden, alvorens het wordt doorgevoerd binnen de vereniging.  
 
Antwoord: Dit is een heel goed punt en het bestuur moet zich hier nog over buigen. Vanuit 
een van de leden is aangedragen de missie, visie en het beleidsplan op dezelfde manier te 
delen als deze ledenvergadering, dus online. Dan krijgen leden opnieuw de kans om te 
stemmen, ditmaal op bijvoorbeeld het beleidsplan. Hier staat het bestuur niet onwelwillend 
tegenover en gaat hiermee aan de slag. De club verwacht het beleidsplan in het eerste 
halfjaar van 2021 te presenteren. Wanneer het beleidsplan klaar is en iedereen binnen het 
bestuur achter de te varen koers staat, zal er gekeken worden naar een manier om de 
goedkeuring van de leden te verkrijgen. Ten slotte zijn de leden het belangrijkste orgaan die 
achter het beleid moeten staan. Wellicht kan dit weer fysiek tijdens een vergadering, anders 
bestaat de manier waarop deze ledenvergadering is georganiseerd als alternatief.  
 
Uitslag stemming  
Wat betreft de uitslag van de stemming kan het bestuur kort blijven, er is namelijk niemand 
die tegen heeft gestemd op de aangedragen leden. Dit houdt in dat Bart Rogaar is 



aangesteld als nieuwe voorzitter, Roel Munting als nieuwe secretaris en Steven Boer & Han 
van der Leest aantreden als nieuwe algemene bestuursleden. Het bestuur is nog op zoek 
naar een algemeen bestuurslid en hoopt spoedig iemand voor te kunnen dragen. Wij willen 
voor nu middels deze weg, alle aftredende bestuursleden hartelijk danken voor zijn of haar 
inzet. Het werk van de afgelopen jaren wordt enorm gewaardeerd en is een grondlegging 
voor alle kansen die het nieuwe bestuur kan grijpen. Uiteraard hopen wij de vertrekkende 
bestuursleden zo snel mogelijk, als blijk van waardering, in het zonnetje te kunnen zetten, al 
is dat natuurlijk afhankelijk van wanneer er weer mogelijkheden zijn om elkaar op het 
voetbalveld te mogen treffen.  


