
Bijzondere Ledenvergadering 8 september 2016 
 
Afgemeld: Heny Wezenberg, Charles Peters, Leo Verwey, Peter Jenniskens, Robin Siebel, Jaap en 
Nicole Snijders, Hans Bresser. 
 
1. opening 
Willie opent de vergadering en heet iedereen welkom.  
 
 
2. Werkwijze bestuur 
Het bestuur heeft inderdaad geen schoonheidsprijs gewonnen, en steken laten vallen door een 
bestuurslid te verliezen. Ook heeft Willie aangegeven een solist te zijn; daardoor soms te snel dingen 
zelf regelt, maar wel altijd in belang van de club.  
Hans Reesink vraagt waarom Gerben er niet is? Gerben heeft zijn lidmaatschap opgezegd, als je geen 
lid bent kun je niet bij een ledenvergadering aanwezig zijn. Wel legt Willie uit dat het bestuur en 
Gerben nog steeds on speaking terms zijn. Meerdere leden in de vergadering hebben de wens geuit 
om met Gerben weer om de tafel te gaan zitten. Het bestuur is voornemens om met Gerben in 
contact te treden.  
Na de informatie avond van Gerben, René, Charlotte en Han hebben ruim 20 leden  om een 
bijzondere ledenvergadering gevraagd. Ook Ron Cornelder geeft dit aan in een gesprek met Willie. 
Zijn idee is dat er tijdens de voorjaarsvergadering niet is gemeld dat er reclame op de shirts zou 
komen, zijn advies is dan ook om toch een ledenvergadering te houden om hierover te stemmen. 
 
 
3. Persoonlijke mededeling voorzitter 
Binnen het bestuur is het al ruim een jaar bekent dat Willie op zal stappen als voorzitter per februari 
2017,  hij is niet herkiesbaar.  Dit heeft overigens niets met het vorige punt te maken.  
Gerben was voor het bestuur een goede opvolger van Willie.  Zo was het ook binnen het bestuur 
gepland.  
De vraag is nu aan de leden, wie wil de nieuwe voorzitter worden. Ook is het bestuur opzoek naar 
nog een bestuurslid.  
 
 
4. Chronologische volgorde van de bestuursactiviteiten betreffende de kleding 
Theo geeft een chronologisch overzicht  over de kleding vanaf oktober 2015 tot augustus 2016. 
 
 
5. Het complete sponsorcontract en de daaruit voortvloeiende verplichtingen 
Deze worden gepresenteerd door Folkje.  
Het bestuur constateerde ook dat de eerder voorgestelde constructie vragen heeft opgeroepen. De 
overeenkomst zoals die nu met Klomps is overeengekomen is een gebruikelijke in een relatie tussen 
sportclubs en sponsors.  
 
 
6. Hoe staan we er financieel voor na afloop van de transactie 
Hans legt uit dat na de transactie de bodem van de kas in zicht is. Volgend jaar nadat de contributie 
betaald is, is ook de kas weer gevuld.  
 
 
 
 



7. Behandeling van de ingediende vragen 
De vragen van Henk Meijer zijn punt voor punt door Hans behandeld. Ook de vraag van Charles 
Bolwerk  en Wim te Grotenhuis heeft Hans beantwoord.  
De ingediende brief van Frank Heister wordt door Willie beantwoord, de vragen die betrekking 
hebben op interne bestuurlijke aangelegenheden worden niet behandeld. De overige vragen zijn 
correct beantwoord. 
 
8. Rondvraag 
Zijn er meerdere leveranciers benaderd?  
Ja, we hebben 3 leveranciers vergeleken. 
 
Waarom been en armwarmers??  
Omdat wij het belangrijk vinden dat iedereen dezelfde kleuren draagt. 
 
Hoe is het met de winterjas gesteld? 
Deze is optioneel. 
 
Zitten we vast aan deze order?  
Er is op dit moment alleen een test set besteld. Dus zitten nog nergens aan vast, alleen het 
sponsorcontract is getekend.  
 
Waarom zijn de leden in het voortraject niet geïnformeerd? 
Het is lastig om het 115 man naar de zin te maken, vandaar dat er een kledingcommissie is 
samengesteld. Bovendien zijn de leden wel enkele malen geïnformeerd, wat betreft de aanschaf en 
het design van de kleding.   
 
Willie stelt de vraag wie er akkoord gaat met het kleding pakket: Unaniem wordt er ja gestemd 
Ook op de vraag wie er akkoord gaat met het sponsorcontract wordt unaniem ja gestemd.  
 
De vergadering vraagt het bestuur om de vier leden die onlangs hun lidmaatschap opgezegd hebben 
te informeren over de besluiten van de vergadering ten aanzien van het sponsorcontract als ook het 
kledingcontract.  
Het bestuur is voornemens hun binnenkort hierover te informeren.  
 
De vergadering vraagt tevens om aan de vier opzeggers over te brengen dat ze het op prijs stelt dat 
ze zich weer zouden aansluiten bij de WTC. 
 
De voorzitter sluit de vergadering en heet iedereen welkom in de kantine voor één consumptie van 
de club.  
 
 
Folkje Zigterman 
Namens het bestuur 
2 oktober 2016 


