
 

 

 
 
Geachte leden van de Grol, 
 
Wij nodigen u graag uit voor de Algemene Ledenvergadering op  
Maandag 3 oktober 2022 in het sportcafé Den Elshof.  
 
Herdenking om 19.45 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’. Een woord van herinnering door de voorzitter ondersteund door twee 
muzieknummers (Liefdesliedjes van De Jazzpolitie en When you say nothing at all van Ronan 
Keating).  
Ledenvergadering om 20.00 uur   
 
De AGENDA van de ledenvergadering met toelichtingen is als volgt:  
1. Opening:  

 

2. Notulen van de algemene ledenvergadering op 4 oktober 2021: 

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

 

3. Mededelingen:  

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

donderdag 3 november 2022. Er zijn dit jaar 15 mensen 50 jaar lid.  

b. Contributiebeleid: 

De contributie is bevroren in de seizoenen 2020-2021 en 2021-2022 zoals besloten op de 

extra ledenvergadering op 14 december 2020. Per 1 juli 2022 is de jaarlijkse indexatie van 

1,5% met afronding in de bedragen weer toegepast.   

c. Eindafrekening kosten van nieuwe Het Wilgenpar: 

De extra ledenvergadering in december 2020 heeft ingestemd met een wijziging van de 

begroting van het fusie-budget van € 320.000,- . Daardoor kwam er € 99.000,-  uit het fusie-

budget beschikbaar voor een nieuw Wilgenpark. Een vergroot kunstgras pupillenveld op het 

trainingsveld (veld 2). Het kunstgrasveld is voor trainingen van alle teams geschikt. De 

ledenvergadering voegde uit de reserves van de Grol nog € 41.000,- toe en daardoor kwam 

er een totaal budget voor het nieuwe Het Wilgenpark beschikbaar van € 140.000,-. Bij de 

uitvoering is dit budget niet overschreden. 

d. Eindoverzicht inkomsten en uitgaven van het fusiebudget:  

Het totale fusie-budget was € 320.000,-. Bestaande uit de verkoop van het oude Wilgenpark 

van Grolse Boys en uit een afkoop van de gemeentelijke subsidie van Grolse Boys. Het fusie-

budget bestond geheel uit deze twee betalingen door de gemeente.  

De bestedingen van het fusie-budget stonden in een begroting die door de ledenvergadering 

is goedgekeurd. Er zijn in het tijdvak 2020-2022 diverse aanpassingen van het fusie-budget 

gedaan met instemming van de ledenvergadering.  

 

 



 

 

 

 

Het fusie-budget is nu helemaal besteed. De grootste bestedingen uit het fusie-budget zijn 

geweest voor de verduurzaming van het sportpark (€ 100.000,-), de aanleg van een 

kunstgrasveld Het Wilgenpark (€ 99.000,-), de nieuwe kledinglijn (€ 45.000,-) en de 

reservering voor de vervanging van het kunstgras van veld 2 in 2030 (€ 50.000,-). De totale 

afrekening van het fusie-budget zal op de ledenvergadering worden getoond.  

e. Ondersteuning vrijwilligerswerk: 

Het vrijwilligersbeleid is aan herziening toe. We zien een trend dat het steeds moeilijker 

wordt vrijwilligers te werven en te behouden. De Grol staat bekend om zijn grote 

vrijwilligersbestand en willen we dit zo houden, dan zullen we de vrijwilligers meer moeten 

gaan ondersteunen waardoor het vrijwilligerswerk gemakkelijker uit te voeren is. De 

ondersteuning van vrijwilligers gebeurt nu door andere vrijwilligers. Die ondersteuning is een 

zware taak -zeker voor vrijwillige bestuurders en commissieleden-. De vrijwilliger van de 

nabije toekomst wil een afgebakende taak, direct antwoord op zijn vraag of verzoek, ruim de 

tijd om zijn privé-planning af te stemmen op de vrijwilligerstaak en zo min mogelijk 

aanspreekpunten.  

Een kleine denktank van vrijwilligers gaat zich hierover buigen waarbij zeker de vraag aan de 

orde komt of een vereniging van deze omvang niet moet gaan denken aan een zekere vorm 

van professionalisering. De gemeente zou hierin ook iets kunnen betekenen.  

f. Behandeling jaarverslag en jaarrekening Stichting Exploitatie Accommodatie Grol (SEAG).  

Elk jaar stelt het bestuur van de SEAG een begroting op. Die wordt voorgelegd aan het 

bestuur van de Grol. Daarna wordt de begroting van de SEAG als uitgave in de begroting van 

de Grol opgenomen. De ledenvergadering stelt die begroting vast.  

Het bestuur van de SEAG heeft gevraagd of het jaarverslag en de jaarrekening van de SEAG 

een oordeel van de Grol kunnen krijgen. De SEAG is een zelfstandige stichting en het bestuur 

is verantwoordelijk en aansprakelijk voor het functioneren hiervan. De ene rechtspersoon 

(Vereniging Grol) kan geen formeel oordeel geven over de andere rechtspersoon (Stichting 

EAG).  

Er is nu afgesproken dat het bestuur van de Grol een zienswijze gaat geven op het jaarverslag 

en de jaarrekening van de SEAG. Nadat ze door het bestuur van de SEAG zijn vastgesteld. De 

zienswijze van het bestuur van de Grol gaat naar het bestuur van de SEAG dat zelf bepaalt 

wat het met deze zienswijze doet.  

 

4. Algemeen jaarverslag seizoen 2021-2022:  

Het algemeen jaarverslag staat per 1 oktober 2022 op de website van de Grol. De secretaris haalt 

er in de vergadering kort de kernpunten uit.  

 

5. Financieel jaarverslag seizoen 2021-2022:  

De samenvatting van het financieel jaarverslag staat op de website per 1 oktober 2022. De 

penningmeester licht in de vergadering het jaarverslag kort toe  

 

 

 

 

 



 

 

6. Verslag van de kascommissie over de controle van de financiën in het boekjaar 2021-2022:  

 

De kascommissie bestaande uit Robin Brockotter en Randy Keunekamp brengt schriftelijk verslag 

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

 

 

7. Samenstelling kascommissie voor controle over boekjaren 2022-2023  en 2023-2024  

De kascommissie 2022-2023 bestaat uit de leden Randy Keunekamp en Bert Franssen. Voor de 

kascommissie 2023-2024 wordt kandidaat gesteld : Lotte Westervoorde.  

 

8. Begroting 2022-2023:  

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

licht de begroting in de vergadering op hoofdlijnen toe.  

 

9. Evaluatie functioneren deelbesturen:  

Hiervoor verwijzen wij graag naar de bijlage! 

 

10. Aftreden leden algemeen bestuur:  

Floris Geessinck treedt af als voorzitter van de Stichting Exploitatie Accommodatie Grol 
(deelbestuur Accommodatie) en als lid van het algemeen bestuur. 
Petra Lammers treedt af als voorzitter van het deelbestuur Gezondheid en Gedrag en als 
lid van het algemeen bestuur.  
Hans Scheinck treedt af als voorzitter van het algemeen bestuur, uiterlijk per 31 
december 2022.  
 

11. Rooster van aftreden leden algemeen bestuur:  

In de vacature van voorzitter van de Stichting Exploitatie Accommodatie Grol (deelbestuur 

Accommodatie) en als lid van het algemeen bestuur wordt door het bestuur kandidaat gesteld 

Bert de Hek (volgens Artikel 10. Lid 2. van de Statuten).  

 

In de vacature van voorzitter van het deelbestuur Gezondheid en Gedrag en als lid van het 

algemeen bestuur wordt door het bestuur kandidaat gesteld : (nader in te vullen, werving loopt) 

(volgens Artikel 10. Lid 2. van de statuten) 

 

Volgens het rooster van aftreden is in 2022 penningmeester Tom Hoffman aftredend. Hij stelt zich 

herkiesbaar voor een periode van drie jaar (volgens Artikel 10. Lid 3. van de Statuten).  

 

Volgens het rooster van aftreden is in 2022 voorzitter Hans Scheinck aftredend. Hij stelt zich niet 

herkiesbaar voor de periode na uiterlijk 31 december 2022.  

In de vacature van voorzitter wordt door het bestuur kandidaat gesteld (nader in te vullen; 

werving loopt)  (volgens Artikel 10. Lid 1.b. en Lid 2. van de Statuten).  

 

 

 

 



 

 

 

 

Kandidaatstellingen kunnen ook gedaan worden door een groep van tenminste drie leden. Voor 

de kandidaatstellingen door bestuur of groep van leden geldt dat dit geen bindende voordrachten 

zijn. Dit houdt in dat de ledenvergadering niet hoeft te kiezen uit deze kandidaten maar dat ook 

andere leden van de vereniging door de ledenvergadering als bestuurslid kunnen worden 

benoemd (volgens Artikel 10. Lid 2 van de Statuten).  

 

Indien er meer kandidaten zijn voor dezelfde functie zal het bestuur de ledenvergadering Artikel 

17.7 van de Statuten laten toepassen (‘over personen wordt schriftelijk gestemd’) . Is er maar één 

kandidaat voor een functie of gaat het om een herbenoeming, zal het bestuur aan de 

ledenvergadering vragen niet schriftelijk te stemmen maar mondeling bij hand opsteken.  

 
12. Rondvraag en afsluiting 

 
Algemeen Bestuur         
14 september 2022  
 


