
 

 

 

Geachte leden van de Grol, 

 

 

Wij nodigen u graag uit voor de Algemene Ledenvergadering op  

Maandag 4 oktober 2021 in het sportcafé Den Elshof.  

Aanvang 20.00 uur   

Voorafgaand aan de ledenvergadering vindt er een korte herdenking plaats voor onze overleden 

leden. Dit doen we bij de ingang van het sportpark bij het monument ‘Bewogen staan wij stil’.  

Aanvang 19.45 uur.  

 

De AGENDA van de ledenvergadering met toelichtingen is als volgt :  

1. Opening  

 

2. Notulen van de bijzondere algemene ledenvergadering op 5 oktober 2020  

Staan per 1 oktober op de website Grol en liggen ter inzage bij de vergadering. 

 

3. Notulen van de extra algemene ledenvergadering op 14 december 2020 

Staan per 1 oktober op de website Grol en liggen ter inzage bij de vergadering.  

 

4. Mededelingen :  

a. Er zijn geen huldigingen tijdens de ledenvergadering. De speciale Jubilarissenavond is op 

donderdag 4 november 2021.  

b. Contributie bevroren in de seizoenen 2020-2021 en 2021-2022 zoals besloten op extra 

ledenvergadering op 14 december 2020. Er wordt geen indexatie toegepast.  

c. Maatwerkvoorschriften gemeente Oost Gelre voor rubbergranulaat op kunstgrasvelden 

en de beheersmaatregelen door Grol.   

d. Overleg met gemeente over aanpassing van de kruising Rabobank en over de 

groenvoorziening Oude Winterswijkseweg.  

 



 

 

5. Algemeen jaarverslag seizoen 2020-2021  

Over dit bijzondere tweede corona-seizoen is een kort jaarverslag gemaakt. Dat verslag ligt 

ter inzage bij de vergadering en komt na de vergadering op de website. Na het stopzetten van 

de competitie 20219-2020 per 16 maart 2020 is ook de competitie 2020-2021 beëindigd per 1 

december 2020. Beide op basis van overheidsmaatregelen tegen de verspreiding van het 

coronavirus. Beide competities zijn niet hervat. In het seizoen 2020-2021 was gezien de korte 

duur ook geen promotie en degradatie van toepassing. Het algemeen jaarverslag staat per 1 

oktober op de website van de Grol.  

 

6. Financieel jaarverslag seizoen 2020-2021  

De samenvatting van het financieel jaarverslag staat op de website per 1 oktober 2021. De 

penningmeester licht in de vergadering het jaarverslag kort toe.  

 

7. Verslag kascommissie over controle op het boekjaar 2020-2021  

De kascommissie bestaande uit Emiel Boschker en Robin Brockotter brengt schriftelijk verslag 

uit over de controle en geeft haar advies over de goedkeuring van het financieel jaarverslag.  

 

8. Samenstelling kascommissie voor controle over het boekjaar 2021-2022  

De kascommissie 2021-2022 bestaat uit de leden Robin Brockotter en Randy Keunekamp. 

Voor de kascommissie 2022-2023 wordt kandidaat gesteld : Bert Franssen.  

 

9. Begroting 2021-2022  

De begroting komt na vaststelling op de ledenvergadering op de website. De penningmeester 

licht de begroting in de vergadering op hoofdlijnen toe.  

 

10. Onderscheidingen en huldigingen leden Grol  

De laatste twee seizoenen waren historisch zeer bijzonder, beide keren is de competitie 

afgebroken door het coronavirus. Zonder competitievoetbal is de vereniging gewoon blijven 

functioneren. Heel veel mensen binnen de Grol hebben de vereniging door deze moeilijke 

periode geholpen. Bij een aantal van die mensen wordt stil gestaan. De onderscheidingen 

worden uitgereikt op de Jubilarissenavond. 

Op de ledenvergadering wordt na ruim 20 jaar in functie afscheid genomen van Bert Franssen 

als lid van het bestuur senioren en wedstrijdsecretaris senioren.  

 



 

 

11. Extra deelbestuur ‘Gezondheid en Gedrag’ 

Op dit moment functioneren naast het algemeen bestuur als deelbesturen het 

Voetbalbestuur, het Organisatiebestuur en het Accommodatiebestuur (SEAG).  

De voorzitters van de deelbesturen maken deel uit van het algemeen bestuur. 

Maatschappelijke ontwikkelingen zijn aanleiding om ook in de sport meer aandacht te 

hebben voor gezondheid en gedrag. Bij de Grol zijn deze aandachtsgebieden nog verspreid 

over de besturen. Het gaat hier bij gezondheid met name om roken, alcohol, drugs, voeding, 

preventie en behandeling blessures, algemene lichamelijke conditie.  

Bij gedrag gaat het met name om discipline in het veld en buiten het veld, mentale 

weerbaarheid, voorbeeldgedrag, belonen en straffen, kwetsbare mensen.  

De belangrijkheid van deze onderwerpen leidt tot veel aandacht en sturing en dat in 

samenwerking met de andere deelbesturen.  

Het voorstel is om een extra deelbestuur ‘Gezondheid en Gedrag’ te vormen. Dit houdt ook in 

dat het voorstel is het algemeen bestuur met één positie uit te breiden naar acht leden. 

Volgens de statuten is dit mogelijk. Voor die extra positie in het algemeen bestuur wordt 

kandidaat gesteld Petra Lammers. Zij wordt dan ook voorzitter van het nieuwe deelbestuur.  

 

12. Beleidsplan Grol 2021-2023 (ter informatie)  

Ondanks twee niet complete seizoenen door de coronacrisis heeft het algemeen bestuur het 

beleidsplan Grol geactualiseerd.  

Uit dit beleidsplan worden acties gehaald die per seizoen op de Jaarkalender worden 

geplaatst. Het Organisatiebestuur is verantwoordelijk voor deze Jaarkalender en bewaakt de 

uitvoering van de acties die op de kalender staan.  

Het Beleidsplan 2021-2023 staat per 1 oktober op de website van Grol.  

Vanzelfsprekend kunnen er vragen over dit beleidsplan worden gesteld.  

 

13. Rooster van aftreden algemeen bestuur (voorheen hoofdbestuur)  

Volgens het rooster is Tonnie Zieverink aftredend. 

Hij is herverkiesbaar voor een periode van drie jaar.  

 

 

 

 

 



 

 

 

14. Aanleg ‘Nieuw Wilgenpark’ op sportpark Den Elshof  

De stand van zaken is als volgt samen te vatten. 

In de financiële paragraaf van het fusievoorstel was € 10.000,- opgenomen voor een 

pannakooi met de naam ‘Het Wilgenpark’. Voor de realisatie is een aparte werkgroep 

ingesteld met leden van Grolse Boys en Grol. Deze werkgroep heeft het Voetbalbestuur om 

advies gevraagd. De pannakooi moest een openbare functie hebben maar de jeugd van de 

vereniging moest er bij de trainingen ook iets aan hebben. De samenspraak leidde tot 

verschillende varianten, verschillend van grootte en kosten. Uiteindelijk is de keuze gemaakt 

en die wordt op de vergadering gepresenteerd. De ledenvergadering moet een besluit over de 

aanleg nemen. Dit heeft te maken met de extra ledenvergadering in december 2020. Die 

ledenvergadering heeft bepaald dat als een bepaalde begrotingspost meer dan 10% afwijkt 

van de fusiebegroting deze wijziging moet worden voorgelegd aan de ledenvergadering. In de 

ledenvergadering van december was al sprake van een groter kunstgrasveld dat € 80.000,- 

zou kosten. Het gepresenteerde eindvoorstel wijkt meer dan 10% van de begrotingspost van € 

80.000,- af. Dat bedrag is ontstaan door een tussentijdse wijziging van de originele 

fusiebegroting. Het effect op de totale fusiebegroting van € 320.000,- wordt ook toegelicht.  

 

15. Rondvraag en afsluiting 

 

Algemeen Bestuur 

8 september 2021  

 

 


