
  

Notulen vergadering 19-10-2015 

Aanwezig:  Wim vd Louw | Ferry Nahon | Bert Wisselink | Rene Bot| Herman Schutte  | Lobke 
Snippe | Menno Koch | Dennis van Amerongen | Geert-Jan Kettelarij 

Afwezig met kennisgeving:  
Derk Haank | Ronald Reusink| Karel Jan Overbeeke | Maarten Hagelstein 

Gasten:  - 
 
Agenda: 1. Opening 

2. Notulen voorgaande vergadering 
 3. Afscheid Menno 

4. Welkom Bert 
5. Openstaande punten; reacties op eerder verstuurde brieven/ Koepel uitkomsten. 
6. Wat verder nog ten tafel komt. 

 
1. Voorzitter WvdL opent deze vergadering op locatie om 20.30 uur en heet de aanwezigen 

welkom. Speciaal welkom aan gastheer van vanavond Menno Koch, die vanavond afscheid 

neemt van de AR vanwege andere bezigheden. 

 

2. Notulen van 10 juni zijn goedgekeurd. 

  

3. WvdL bedankt Menno voor zijn inzet en positief kritische benadering van alle punten die wij 

de afgelopen 2 jaar samen hebben aangekaart. Ondanks dat volleybal een B of C sport is 

(woorden van de voorzitter) wenst hij namens de AR veel succes bij Orion en hoopt dat 

Menno zijn mening ook daar kan vertalen. 

Menno bedankt op zijn beurt de overige leden voor deelname aan dit initiatief en nodigt de 

leden uit een wedstrijd van Orion te komen bekijken. WvdL en Menno zullen dit verder 

kortsluiten en de datum delen met de overige leden. 

 

4. Vervanger van Menno vanuit de sponsoren is Bert Wisselink, directeur-eigenaar van De 

Heide Smid in Halle en Duiven en al vele jaren sponsor van de mooiste club. Bert is benieuwd 

naar de rol van de AR en de mogelijkheden die we hebben om in de toekomst meer mooie 

dingen te kunnen doen.  Herman Schutte (HS) stelt dat Bert in het verleden reeds een haard 

heeft geplaatst als geste naar de club, een teken dat het met het blauw-witte hart wel goed 

zit.  

 

 

 

 

 

 

 

 



  

 

5. Actiepunten/ openstaande zaken 

A. Uitnodiging van club om een aantal AR leden bij te praten over begroting en andere    

openstaande vragen is uitgesteld ivm destijds ziekte van Matthijs Dam en huidige situatie 

lijkt een spoedige opvolging in de weg te staan. (GJK zal reminder sturen voor nwe afspraak) 

B.  Onderzoek nieuw AR lid voor Business Club is afgerond; resultaat is Bert. 

C. Werkgroepen supporters en sponsoren is geïnitieerd, vervolg is vastleggen doelstellingen. 

D. WvdL en FN zijn inmiddels bij de Koepel aangesloten, meer info bij WVTTK. 

 

De huidige situatie bij het bedrijf van KJO zorgt ervoor dat hij momenteel geen tijd heeft om 

in de AR te steken, de overige leden namens de BC zullen zich beraden op eventuele 

vervanging en dit kenbaar maken binnen de BC. 

 

6. Wat verder ten tafel komt: 

FN geeft aan dat bij de koepelvergadering is gesproken over een groot aantal zaken, 

waaronder het aantrekken van spelers, het beleid daarbij en wie verantwoordelijk is voor het 

uiteindelijk aannemen van de speler. Hans, Martine, Peter en Jan beslissen bij afwezigheid 

van Dam over het traject, AR vraagt zich af of er geen sterke financiële / algemene kracht 

moet zijn die met zaakwaarnemers onderhandeld.  

Discussie volgt over spelers die al dan niet naar ons willen of kunnen komen, geld en de 

(on)mogelijkheden om het team nu of in de winterstop te versterken. Strekking komt als 

reeds bekend steeds weer uit bij het belangrijkste punt; het ontbreken van structuur binnen 

de club.  

De AR stelt dan met het wegvallen van Henk Bloemers, Matthijs Dam, Dick Chargois en van 

Wonderen een gat is geslagen dat onmogelijk alleen door Martine en Hans kan worden 

opgevangen. De AR wil dan ook nogmaals aandringen op een duidelijke structuur, goede 

marketing, sales en beleidsplannen en een heldere leiding voor de diverse afdelingen waar 

sturing nu af en toe lijkt te ontbreken. 

 

Bert vraagt tot wanneer Dam in dienst is en wie de nieuwe man/vrouw moet inwerken als hij 

ziek thuis zit? FN stelt dat Dam alle details weet en dus ook de opvolger zou moeten 

inwerken, mede daardoor waarschijnlijk termijn tot maart 2016. Menno vraagt of bekend is 

waarom Dam echt stopt, komt dit door beleid, persoonlijke situatie of spelen er andere 

zaken? DvA geeft aan dat Dam heeft aangegeven toe te zijn aan een andere uitdaging, FN 

vraagt zich af of het hem in de afgelopen jaren boven de pet is gegroeid; hooi en vork. 

 

Martine heeft in voorgaande vergadering aangegeven met protocollen en structuur bezig te 

zijn, AR is benieuwd naar de uitkomsten daarvan. Waar moet volgens de club nu prioriteit 

liggen? Aannemen van een sterke financieel manager, commercieel of algemeen? 

 

 

 



  

 

Via Twitter kwam een vraag binnen over de buscombi’s; DvA geeft aan dat de club druk bezig 

is om de cultuur te veranderen. Momenteel is het zo dat burgermeesters, politie en clubs 

kijken naar de afgelopen twee jaar. Omdat wij twee jaar niet in de eredivisie hebben 

gespeeld is er geen referentiekader en kan men twee dingen beslissen; combi en als het goed 

gaat versoepelen, of vrij vervoer en als het niet goed gaat volgend jaar combi. DvA geeft aan 

dat hij merkt dat vooral politie aanstuurt op de eerste optie. Deze conservatieve denkwijze 

moet er uit, maar is lastig. De Graafschap zelf hanteert wel de soepele lijn, hopelijk doet 

goed voorbeeld volgen.  

   

Blue White Support is inmiddels ook al enkele malen met club en DvA in gesprek geweest. Dit 

initiatief van een aantal betrokken supporters gaat als een speer. Men heeft een veel 

gevolgde facebookpagina (https://www.facebook.com/bluewhitesupport) en heeft als doel 

geld ophalen om voor supporters verbeteringen te kunnen verzorgen. Voorbeeld daarvan is 

de kantine waar vanuit diverse geledingen plannen zijn. BWS, Supporters vereniging en BT 

zijn ook gezamenlijk in gesprek over dit en andere onderwerpen.  

Merchandise verkoop is waar BWS al bekend om staat, helaas heeft men (nog) geen vent-

vergunning, club wil ze wel binnen de poorten laten verkopen, echter dan moet merchandise 

sponsor Badge dat wel akkoord bevinden, gesprekken zijn inmiddels gaande. 

 

Tot slot geeft DvA aan dat hij vindt dat de AR te slecht gebruik maakt van de middelen om 

zichtbaar te zijn voor de supporters. WvdL geeft aan dat dit deels zo is, echter wij ook niet 

het platform zijn om nieuws etc te verspreiden. Wel is het zo dat we via site en twitter meer 

kunnen doen, DvA en WvdL zullen dit verder vorm geven en ook de website updaten. LS vult 

aan dat we misschien ook allemaal toegang moeten hebben tot de twitter account zodat het 

niet allemaal bij 1 man/vrouw hoeft te liggen.  

De vergadering wordt door WvdL gesloten rond 22.05 uur waarna een rondleiding volgt door het 

bedrijf van Menno Koch, Multi Ratio in Doetinchem. 

De volgende vergadering staat voor maandag 16 november om 20.00 uur op de Vijverberg. 

 

Actiepunten volgende vergadering: 

A. GJK vraagt nieuwe uitnodiging club inzake antwoorden op onze begrotingsvragen. 

B. GJK zal reminder doen aan MZ inzake brainstorm sessie commercie. 

C. RR/ FN en BW zoeken nw AR lid binnen de BC. 

D. Werkgroepen Supporters en Sponsoren verder opzetten met name doelstelling en 

taakverdeling. 

E. WvdL/ DvA updaten website en nieuwe foto maken AR – volgende vergadering 

compleet?  

https://www.facebook.com/bluewhitesupport

