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1. Uitnodiging en agenda 
Geachte leden, ouders van jeugdleden, 

Hierbij nodigt het bestuur van korfbalvereniging Klimop u allen uit voor het bijwonen van de algemene 

jaarvergadering voor het seizoen 2019 – 2020. Deze vergadering zal worden gehouden op maandag 21 

september 2020 in de kantine aan de Beatrixlaan. Vanaf 19.45 uur liggen de financiële stukken ter 

inzage, waarna om 20.00 uur de vergadering zal starten. Mocht u erg benieuwd zijn naar de nieuwe 

kleedlokalen, bent u ook welkom om deze nog voor aanvang van de vergadering te bekijken. Tijdens de 

jaarvergadering zullen we (als het weer het toe laat) buiten zitten. Mocht dat niet kunnen, zullen we 

ervoor zorgen dat er in de kantine 1,5 meter afstand tot elkaar gehouden kan worden.  

Tijdens deze jaarvergadering blikken we terug op het seizoen 2019-2020, wat ondanks een verkort 

seizoen door COVID-19, toch nog mooie dingen heeft gebracht voor KV Klimop.  

Wij hopen op uw komst. Afmelden voor deze vergadering kan door middel van een mail aan 

bestuur@kv-klimop.nl. Wanneer u zich afmeldt, zullen we u later de notulen van de jaarvergadering 

sturen.  

Agenda: 

1. Opening door de voorzitter 

2. Vaststellen van de agenda 

3. Jaarverslagen bestuur en commissies 

4. Presentatie financiën 

5. Voorstel contributie seizoen 2020-2021 

6. Verslag Kascontrole-commissie 

7. Jaarverslag Stichting Open Deur 

8. Bestuursverkiezing 

9. Rondvraag 

10. Afsluiting 

11. Huldiging jubilarissen 
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2. Bestuur & Commissies 

2.1. Bestuur 
Het bestuur bestond in het seizoen 2019-2020 uit: Bjorn van Oosterhout (Voorzitter), Marly van 

Kemenade (Secretaris), Anke Kerkers (Penningmeester), Guido Hoeben (lid) en Jessie Klinckenberg (lid).  

Mede door de corona-crisis heeft het bestuur zich dit jaar minder bezig kunnen houden met het door 

ontwikkelen van het verenigingsbeleid. Waar vorig seizoen de focus lag op het ontwikkelen van 

draaiboeken om de vereniging toekomstbestending te maken wanneer de “oude” garde plaats maakt 

voor de jeugd, lag dit jaar de focus op de privatisering en hoe om te gaan met de corona-crisis. 

In het begin van het seizoen lag de focus van het bestuur bij het door ontwikkelen van de gedragscode 

en het verder uitwerken van de visie en beleid van het bestuur. Met de gedragscode wilden we gratis 

Verklaring Omtrent Gedrag (VOG) aan gaan vragen. Maar al snel bleek dat dit veel meer documentatie 

vereist en daardoor is besloten het aanvragen van VOG’s te parkeren. Wij verwachten dat onze 

vrijwilligers verantwoord met elkaar en leden omgaan en we hierover melding ontvangen wanneer dit 

niet is.  

Daarnaast heeft het bestuur zich dit jaar beziggehouden met het schrijven van een visie, beleid en 

draaiboek voor het bestuur. Door de corona-crisis hebben we dit helaas niet kunnen doorzetten, maar 

het doel is om dit in seizoen 2020-2021 af te ronden. 

Het seizoen 2019-2020 heeft voor het bestuur voornamelijk in het teken gestaan van de privatisering. 

Met het afronden van de contractuele handelingen in 2019, hebben we in 2020 kunnen starten met de 

verbouwing van de kleedlokalen. Het plan was dat deze verbouwing klaar zou zijn voor aanvang van het 

voorjaarsseizoen. In verband met COVID-19 hebben we de verbouwing wat kunnen rekken en is 

momenteel ook alles opnieuw geschuurd en geschilderd en kunnen we er de komende jaren weer tegen 

aan. Naast de renovatie van de kleedlokalen, zijn er ook twee nieuwe schuifpuien geplaatst in de 

kantine, die de speelvelden beter betrekken bij de kantine. Momenteel zijn de offertes opgevraagd voor 

de verbouwing van de kantine. Dit zal gaan om het verbouwen van de toiletten en eventueel het 

verplaatsen van het scheidsrechterslokaal naar de kantine, om zo het materialen hok te vergroten. 

Wanneer dit allemaal binnen het budget valt, is de planning om in de winter te beginnen met de 

verbouwing van de kantine. 

De corona-crisis heeft helaas ervoor gezorgd dat we het binnen seizoen niet meer hebben kunnen 

afmaken en de 2e helft van het buitenseizoen niet heeft mogen starten. Gelukkig hebben we nog wel 

enkele weken getraind. Hiervoor was inzet nodig van het bestuur en KTC voor het opzetten van het 

corona protocol en de coördinatie rondom de trainingen. Ondanks de corona-crisis hebben we ook dit 

jaar nieuwe contacten kunnen leggen met andere verenigingen. Zo hebben de Turnvereniging en 

taekwondo vereniging gebruik mogen maken van onze faciliteiten zodat zij ook door konden trainen 

tijdens de crisis. Daarnaast heeft in augustus ook nog SummerKids gebruik kunnen maken van onze 

faciliteiten.  

Het is even afwachten wat de corona-crisis het komende seizoen gaat brengen. Maar de focus van het 

bestuur zal voornamelijk liggen bij het verder ontwikkelen van het beleid, tweede deel van de 

privatisering en een nieuw leven blazen in de sponsorcommissie.   
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2.2. Commissies 

2.2.1. Accommodatie commissie 
De accommodatiecommissie bestond het seizoen 2019-2020 uit Marco van Bree (contactpersoon), Hetty 

v.d.Hulst (poetsen), Edwin v.d. Hust, Martin v.d. Heuvel, Joan Bruystens, Anita Verhees (kantine inkoop), 

Trudy van Bussel (kantine bezetting) en Roos v.d. Beuken (kantine verhuur). Voor seizoen 2020-2021 

treden Hetty, Edwin en Trudy af.  

De accommodatiecommissie heeft zich dit jaar voornamelijk beziggehouden met de verbouwing van de 

kleedlokalen. Marco heeft hierbij de verbouwing geleid, Trudy is de kartrekker geweest voor het 

schilderen van de kleedlokalen. Tijdens de verbouwing is er erg veel hulp gekomen vanuit een groepje 

ouders die hebben geholpen met het slopen en weer opbouwen van de kleedlokalen.  

Voor het vegen van de kunstgrasvelden zijn dit jaar weer gesprekken geweest met HCAS en de 

gemeente. Dit om te bepalen hoe om te gaan met het gebruik van de tractor. Helaas is er nog niemand 

gevonden die met regelmaat het kunstgras kan komen vegen. HCAS heeft aangeboden dit voorlopig te 

doen tegen een vrijwilligers vergoeding. Tot dat er een iemand gevonden is om het gras te vegen, zal 

HCAS deze taak op zich nemen.  

De kantine verhuur is ondanks corona dit jaar beter gegaan dan voorgaande jaren. Door het missen van 

het schoolkorfbal toernooi en het koppelschiet toernooi, is de kantine omzet een stuk minder dan 

voorgaande jaren.  

Aangezien Trudy plaats zal nemen in de KTC, zal zij haar taak overdragen voor de kantine bezetting. 

Momenteel zijn we nog opzoek naar een vervanger. Mocht je interesse hebben horen we dit graag.  

Met het aftreden van Hetty, is er momenteel ook een vacature voor het coördineren van het poetsen 

van de kantine. Het bestuur zal dit voorlopig op zich nemen. Aangezien er vernomen is dat vaak dezelfde 

mensen opstaan om het poetsen te faciliteren, is er besloten te starten met inschrijving via de site (zoals 

ook de zaalwacht wordt gedaan). Hierbij is er meer vrijheid voor ouders en leden om te beslissen 

wanneer zij tijd hebben om te gaan poetsen. Er wordt verwacht dat iedereen tenminste 1x komt 

poetsen. 

2.2.2. Activiteitencommissie 
De activiteitencommissie bestond het seizoen 2019-2020 uit Erik Swinkels (contactpersoon), Silke 

Swinkels, Laura Kamminga en Luc Geven. Voor seizoen 2020-2021 treden Erik en Luc af. 

Door de corona-crisis hebben verschillende activiteiten niet door kunnen gaan. De voorbereidingen voor 

kamp waren al in volle gang, maar helaas heeft het kamp niet door kunnen gaan.  

De activiteiten die wel door zijn gegaan: 

- Seizoen opening (september) 

- Bierpong toernooi (oktober) 

- KlimOpen darttoernooi (oktober) 

- Vriendjes en vriendinnetjes training (oktober) 

- Koppelschiettoernooi in de Schop in samenwerking met TapgAsten (December) 

- Bingo (januari) 

- Bowlen (februari) 
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Voor het seizoen 2020-2021 zijn we opzoek naar nieuwe commissieleden. We zijn op zoek naar mensen 

die het leuk vinden om activiteiten te organiseren voor jong en oud. Er zal gekeken worden naar welke 

activiteiten mogelijk zijn zolang de corona maatregelen nog blijven gelden.  

2.2.3. Korfbal Technische commissie  
De Korfbal Technische Commissie bestond het seizoen 2019-2020 uit de volgende personen: Chantal van 

den Broek, Jitske Sonnemans, Jorn van Laarhoven, Gertjan Sonnemans en Tom Derks. Nicole Bruystens-

Driessen is daar later bijgekomen. Voor seizoen 2020-2021 treedt Jorn af, en sluiten Trudy van Bussel en 

Erik Swinkels aan. 

Senioren  

Klimop 1 speelde afgelopen seizoen met vijf dames en vijf heren. Het vaandelteam bestond dit seizoen 

voor de helft uit ‘nieuwe’ gezichten: vier dames en één heer. Dit onervaren team kwam zowel tijdens 

het veld- als zaalseizoen uit in de vierde klasse. De ploeg van coach Rob Cortooms en Martin Driessen 

heeft als gevolg van de COVID-19-maatregelen het zaalseizoen niet af kunnen maken, maar wist de 

nodige punten uit het vuur te slepen. Tijdens de eerste helft van de veldcompetitie werd slechts één 

punt behaald.  

Klimop 2 speelde buiten als midweekteam. De zaalwedstrijden werden op zondag afgewerkt. Wederom 

was er geen vaste coach beschikbaar, maar heeft het team er zelf voor gezorgd dat er voldoende 

bezetting was om alle wedstrijden af te werken. Met succes, want tijdens de veldcompetitie werden alle 

wedstrijden gewonnen. In de zaal werd slechts één keer verloren. Het team stevende af op twee 

kampioenschappen, maar Corona gooide roet in het eten.  

De niet-spelende leden konden buiten op dinsdag en/of vrijdag en binnen op maandag en/of vrijdag 

aansluiten bij de training van Klimop 1/2/midweek. Door beide teams is ook bij wedstrijden gebruik 

gemaakt van de niet- spelende leden.  

Op woensdagavond (buiten) en donderdagavond (binnen) trainden de recreanten.  

Seizoen 2020-2021 

Ten opzichte van het afgelopen seizoen zijn er geen wijzigingen. Klimop 1 gaat wederom aan de hand 

van Rob Cortooms en Martin Driessen de strijd aan in de vierde klasse, Klimop 2/Midweek zal haar eigen 

boontjes doppen en een nieuwe poging wagen om de titel in de wacht te slepen en de recreanten 

hebben de mogelijkheid om te trainen wanneer zij dat willen.  

Jeugdafdeling  

Het seizoen 2019-2020 is gestart met tien jeugdteams, te weten A1, A2, C1, C2, D1, D2, E1, E2, E3 en E4. 

De meeste teams hebben bovenin meegedraaid. De C2 en E1 en E2 zijn zelfs als eerste geëindigd.  

Tijdens de zaalcompetitie draaide de meeste teams mee in de middenmoot. Uitzonderingen hierop zijn 

D1, E1 en E3 die op het moment dat de competitie werd afgeblazen de eerste plek bezetten.   

Met de aanwas in de jongste jeugd en problemen met enkele leeftijden, hebben we tijdens het seizoen 

wijzigingen in de teams moeten aanbrengen. Dit had niet de voorkeur, maar was nodig om boetes te 

voorkomen. Daarnaast hebben we ook moeten concluderen dat sommige kinderen te snel en zonder de 

juiste begeleiding voor de leeuwen zijn gegooid. Het gaat hierbij om de E4.  
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Seizoen 2020-2021 

De indeling van de teams en het kader is inmiddels rond. Ongetwijfeld is dit niet bij iedereen naar volle 

tevredenheid, maar die onmogelijke puzzel hebben we zo goed mogelijk proberen te maken.  

Het zoeken van een geschikt kader wordt elk jaar moeilijker. De vijver waaruit we denken te kunnen 

vissen wordt steeds kleiner. Ouders geven aan wel wat te willen doen, maar hebben geen 

korfbalachtergrond. Om hier een goede mix in te vinden is lastig. Alle hulp is hierbij welkom.  

Speciale aandacht gaat uit naar de jongste jeugdteams (D en E). De ingedeelde trainers/trainsters 

hebben niet (altijd) veel ervaring en zullen daarin ondersteund worden door Erik Swinkels en Tom Derks. 

Zo willen we de beginnende korfballers helpen zich beter te kunnen redden tijdens hun eerste 

wedstrijden.  

Scheidsrechters / Jeugdwedstrijdleiders  

Het vinden van scheidsrechters voor wedstrijdkorfbal is een flinke uitdaging. Een aantal leden die 

voorgaande jaren wedstrijden voor Klimop hebben gefloten, hebben aangegeven hiermee te minderen 

of te stoppen. Dit is een flinke aderlating, maar deze keuzes worden gerespecteerd. Gevolg is wel dat de 

invulling als probleem kan worden bestempeld. Dit heeft de nodige boetes opgeleverd.  

In de zaalcompetitie zijn we enigszins ‘gered’ door de genomen maatregelen als gevolg van het Corona-

virus. Hierdoor is de competitie niet afgerond en zijn er geen boetes meer uitgedeeld.  

Dank aan Rob Cortooms voor het fluiten van de vele wedstrijden van Klimop 2/Midweek en Stefan 

Driessen voor de vele jeugdwedstrijden die onder zijn leiding zijn gespeeld.   

Seizoen 2020-2021 

Komend seizoen zullen er naar alle waarschijnlijkheid 14 wedstrijden gefloten moeten worden in het 

wedstrijdkorfbal. Vanuit de Korfbal Technische Commissie zal Gertjan Sonnemans samen met Luc Geven 

zich inzetten om dit in goede banen te leiden.  

Jolijn Janssen en Mark van Rodijnen zullen de cursus KNKV-scheidsrechter gaat volgen. Dit betekent dat 

een groot deel van de te fluiten wedstrijden door hen zal worden gefloten. Stefan Driessen zal hierin 

een begeleidende rol spelen.  

Ook komend seizoen zullen de oudere junioren en aspiranten alvast voorbereid worden op het fluiten 

van (jeugd)wedstrijden, zullen zij komend seizoen de basiscursus scheidsrechter gaan volgen (online via 

Korfbalmasterz.nl) om hun spelregelbewijs te halen.  

Toernooien  

Eén van de genomen maatregelen m.b.t. COVID-19 is dat het toernooi waaraan jaarlijks wordt 

deelgenomen, niet doorgaat.  

Korfbal Technische Commissie  

Jorn van Laarhoven zal vanaf komend seizoen geen deel meer uitmaken van de KTC. Jorn heeft zich 

jarenlang ingezet voor onze commissie. Daarvoor willen we hem heel hartelijk danken!  

Trudy van Bussel en Erik Swinkels zijn toegevoegd aan de KTC. Hiermee is de bezetting voor komend 

seizoen weer rond.  
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Voor het seizoen 2021/2022 zijn we op zoek naar een nieuwe karttrekker (bewaking voortgang, 

contactpersoon Bestuur), een vervanger voor onze wedstrijdsecretaresse en een nieuwe scheidsrechter 

coördinator. Ons doel is om zo snel mogelijk waardige vervangers te kunnen begroeten, zodat alle taken 

zorgvuldig en tijdig kunnen worden overgedragen.  

Ben of ken jij iemand die geschikt zou kunnen zijn voor (één van) bovenstaande functies, neem dat 

contact met ons op. Dit kan via KTC@kv-klimop.nl. Op korte termijn zullen de taakomschrijvingen van 

deze vacatures op de website worden geplaatst.  

Slotwoord  

Graag willen we alle vrijwilligers die zich hebben ingezet als trainer, coach of scheidsrechter hartelijk 

danken voor hun inzet. Jullie toewijding wordt zeer gewaardeerd. We hopen hier langer een beroep op 

te mogen doen.  

Een abrupt beëindigd en daardoor vreemd seizoen is ten einde. We hopen iedereen in goede 

gezondheid te mogen begroeten wanneer het nieuwe seizoen van start gaat.   

Blijf gezond. 

2.2.4. Uitvoerende administratie 
De uitvoerende administratie bestond in seizoen 2019-2020 uit de volgende personen: Mayelle Feijen 

(Financiële administratie), Chantal v.d. Broek (wedstrijdsecretariaat), Christel Cortooms (Contract 

administratie), Karlijn Geelen (uitvoerend secretaris), Ilse Derks (ledenadministratie en vervoer jeugd).  

Ook dit jaar zijn er vanuit de uitvoerende administratie geen bijzonderheden.  

2.2.5. Promotie- en fondsenwerving 
De promotie en fondsenwerving commissie bestond in seizoen 2019-2020 uit de volgende personen: 

Karel Hoendervangers en Laura Kamminga (Klimop Courant), Rob Cortooms en Erik Swinkels (Website en 

social media), Marion Adriaans en Riette van Bree (Speculaasactie) en Tessa van Mourik (kleding 

commissie). Voor de sponsoring was afgelopen seizoen helaas niemand gevonden. Dirk Cortooms heeft 

gezorgd dat de inschrijvingen voor lokale acties door bleven lopen. Guido Hoeben heeft vanuit het 

bestuur gewerkt aan een plan voor de sponsorcommissie. 

Klimop Courant 

De Klimop Courant kampte dit jaar met dezelfde problemen als voorgaande jaren, het vergaren van 

input is lastig. De input wordt vooral van de website gehaald, die al door velen gelezen wordt. Daarom is 

bedacht komend seizoen de courant in een modern jasje te stoppen, door middel van Social media. Het 

idee is om nieuws/verslagen/challenges te gaan delen via TikTok, zodat de interactie met de jeugd blijft 

bestaan. 

Website en social media 

De website wordt nog steeds volop gebruikt om nieuwsberichten te delen. Daarnaast zien we ook dat 

social media (Instagram, Facebook en Twitter) ook veel gebruikt worden om nieuws te delen met de 

leden. Er wordt ook veel gebruik gemaakt van de “coaches app”. Dit is een WhatsApp groep met 

coaches en trainers. Er wordt verwacht dat zij de nieuwsberichten vervolgens delen binnen de 

WhatsApp groepen van de teams, zodat iedereen voorzien wordt van het belangrijkste nieuws.  
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Speculaas actie 

De speculaas actie was dit jaar weer goed verlopen. We hebben in totaal meer dan 1900 pakken 

speculaas verkocht. Om de druk te verlagen bij Koolen, is dit jaar hulp ingeschakeld van 

praktijkonderwijs Sprong College. Deze samenwerking verliep super en we kijken ernaar uit om ook in 

seizoen 2020-2021 deze samenwerking voort te zetten.  

Marion en Riette zullen komend seizoen voor de laatste keer de speculaasactie in banen leiden. We zijn 

op zoek naar personen die deze taak van hen willen over nemen in seizoen 2021-2022.  

Sponsoring 

Ook het afgelopen seizoen is het helaas lastig gebleken om nieuwe sponsoren binnen te halen. De 

sponsoren die dit jaar binnen zijn gehaald, zijn te danken aan de privatisering. Dit betekent in de meeste 

gevallen dat ze een sponsorbord hebben gekregen inruil voor een dienst.  

Om de sponsoring een nieuwe impuls te geven is er dit jaar gewerkt aan een nieuw sponsor boek, met 

daarin nieuwe sponsorpakketten. Komend seizoen zal in het teken staan van het benaderen van nieuwe 

sponsoren met deze nieuwe boekjes. Om dit uit te kunnen gaan voeren, zijn we dringen op zoek naar 

mensen die kunnen helpen met het benaderen van sponsoren. Ben jij of ken jij iemand die hier aanleg 

voor heeft, dan horen we dat graag. Neem dan even contact op met Guido Hoeben of stuur een mail 

naar bestuur@kv-klimop.nl.  

Dit jaar hebben we deelgenomen aan de Plus sponsoractie en daarmee hebben we 766 euro opgehaald. 

Hiermee waren we de uitblinkers van het dorp en hebben we het hoogste bedrag opgehaald. De 

jaarlijkse actie van de Rabobank gaat later van start (inschrijvingen start September 2020) en was 

daarom niet van toepassing in seizoen 2019-2020. 

3. Ledenverloop 
Het aantal leden is al jaren vrij constant. Aan het einde van seizoen 2019-2020 hebben we een daling 

gezien van het aantal leden. Deze is voornamelijk te zien in de junioren leeftijd. Bij aanvang van seizoen 

2020-2021 hebben we al een aantal nieuwe leden bij de pupillen mogen ontvangen, we verwachten dat 

het leden aantal dus weer snel rond de 180 zal zijn. 

Leeftijdscategorie 12/31/2017 6/30/2018 12/31/2018 6/30/2019 12/31/2019 6/30/2020 

Senioren 99 96 96 96 100 97 

Junioren (t/m 18 jaar) 18 16 21 21 21 15 

Aspiranten (t/m 15 jaar) 25 22 25 25 23 22 

Pupillen (t/m 11 jaar) 36 42 39 42 41 42 

Kangoeroes (t/m 6 jaar) 6 7 5 5 1 1 

  184 183 186 189 186 177 

 

4. Financiële resultaten 
De afgelopen jaren heeft Klimop meestal positieve resultaten weten te behalen. Door het corona virus 

zijn in 2019-2020 helaas twee activiteiten weggevallen (schoolkorfbal toernooi en koppelschiet 

toernooi) die zorgen voor een hoge kantine omzet. We hebben nog een compensatie van de Gemeente 

Asten ontvangen van € 1.300 voor het niet kunnen gebruiken van de buitensport velden. Hierdoor 



10 
 

hebben we over het seizoen toch een positief resultaat van € 1.000 in plaats van een verlies van 

€300. Om toch wat extra geld in het laatje te breng is besloten om in september 2020 mee te doen met 

de Grote Clubactie.  

Resultaat 2019/2020 Resultaat 2018/2019 Resultaat 2017/2018 Resultaat 2016/2017 

€1004   €2206   €299   €9463  
 

5. Jaarverslag Stichting Open Deur 
Met het privatiseren van het gebouw, heeft KV Klimop besloten om het beheer van het gebouw los te 
koppelen van het de vereniging en dit uit te voeren in een stichting. Hiervoor is de Stichting Open Deur 
in mei 2019 opgericht. Het bestuur van de stichting is opgericht met leden die een connectie hebben 
met KV Klimop.  

 
In het bestuur van de Stichting nemen de volgende leden plaats. 
Linda Bruystens               Voorzitter 
Joep van Kemenade       Secretaris 
Wim van Kemenade       Penningmeester 

 
In december 2019 is samen met de wethouder van de gemeente de overdracht van het gebouw 
getekend in de kantine van Klimop. Dit is daarna officieel bekrachtigd door ook de akte van overdracht 
bij de notaris te tekenen. 

 
De Stichting Open deur heeft tot nu toe de rekeningen van de verbouwing gedeclareerd bij de 
Gemeente Asten, en de facturen overgemaakt aan de ondernemers. Ondertussen is er overleg met het 
bestuur van Klimop hoe de onderlinge financiële zaken te regelen tussen de Stichting en de Vereniging 
en hoe dit formeel vast te leggen. 

 
Verder is het Stichtingsbestuur bezig met het maken van plannen voor het beheer/verhuur van het 
gebouw. Mocht je ideeën hebben of mensen kennen die interesse hebben in het huren van het gebouw, 
dan horen we dat graag, de stichting is te bereiken op het volgende mailadres, 
stichtingopendeur@outlook.com 
 

6. Dankwoord 
Tot slot willen we iedereen bedanken die zich heeft ingezet om het afgelopen seizoen, ondanks corona, 

toch zo goed mogelijk te laten verlopen. Speciale dank naar het “Corona team” en de vrijwilligers die 

hebben geholpen bij de verbouwing.  

We hopen dat we er komend seizoen toch een mooi jaar van kunnen maken, ondanks de geldende 

maatregelen.  

 


