
Jaarlijkse Algemene leden Vergadering van de KV Luctor op  

woensdag 3 november 2022 in het clubhuis. .  

 
Aanwezig:  

Bestuur Petra (voorzitter), Evelien (wedstrijdsecretaris en secretaris), Nathalie 

(penningmeester)  

leden: Joseph, Kirsten, Adrie, Robert, Jasper, Eline, Hans, Tahnee, Marjolein, Lucas, Jacco, 

Arno, Eric, Sylvia, Hieke, Paul, Lavinia, Eric Jan, Evi 

 

 

 

Agenda 
1- Opening  

 

Petra heet iedereen welkom!  

We hebben een jaar achter de rug, waarin we opgeschrikt werden door meerdere leden die 

ernstig ziek werden en waarin we afscheid moesten nemen van Piet. 

 

Piet was lid bij KV Luctor vanaf zijn 10de jaar tot zijn 77ste. Luctor was zijn zaterdagfamilie, 

zoals ze dat zo mooi noemen. Hij bekleedde zoveel verschillende functies, dat deze niet op te 

noemen zijn. Hij stond altijd klaar voor spelers, ouders en voor de korfbalsport. Vanaf 1993 werd 

hij lid van het bestuur, hij was lange tijd  secretaris en wedstrijd secretaris en later, uit nood, 

ook penningmeester. Piet ademde Luctor, Luctor ademt nog steeds Piet … 

 

Petra: Wij als familie zijn erg onder de indruk van alle prachtige kaarten, brieven, bloemen, het 

medeleven en mooie woorden bij de begrafenis. Vele kaarten, berichtjes en brieven stroomden 

binnen van leden, ouders, oud-leden, andere verenigingen en korfballers vanuit heel Zeeland. Met 

daarin zulke fijne, warme woorden en mooie, grappige en typische Piet-herinneringen. Voor velen 

was hij niet alleen Piet, maar ook een zaterdag vader en later een zaterdag opa… 

Wij hebben de afgelopen tijd ook ervaren dat Luctor voor ons inderdaad een zaterdagfamilie is… 

Bedankt voor alle liefde 

 

2- Ingekomen stukken en punten voor de rondvraag. 

 

Er is één punt binnengekomen voor de rondvraag:  

-Marjolein vraagt of er eens gekeken kan worden naar het gebruik van een tablet voor de I-

Zettle ( pinautomaat) in de kantine. Dit zou namelijk ook handig kunnen zijn voor digitale 

briefjes. Dit wordt meegenomen en we gaan bekijken hoe dat werkt. 

 

Verder een paar mededelingen vanuit het bestuur: 

-Voor het defecte scorebord is er al een tijdje contact met de leverancier. Helaas kregen we te 

horen, dat de leverancier failliet is. We moeten dus zelf aan de slag om het te repareren.  

-Er is contact met Wullems over de raambekleding in de kantine. We kijken voor rolgordijnen, 

omdat deze meeste praktisch zijn, maar gezien de grootte van de ramen zitten daar wat haken 

en ogen aan en hogere kosten. Dit loopt nog. 

-Op donderdag 17 november is het bestuur uitgenodigd bij de Gemeente Terneuzen i.v.m. de 

Nieuwbouw Lodewijkcollege. 



-De eerstvolgende grote actie i.v.m. renovatie kantine zijn de wc’s. Tegelwerk in kleedkamers 

staat op de lijst als volgende project. 

 

Punten die bij de vergadering naar voren zijn gekomen en meegenomen worden door het bestuur: 

-Is het een idee om het fluiten en coachen/training geven verplicht te stellen vanaf 14-15 jaar? 

Zo kunnen we het tekort aan trainers en scheidsrechters oplossen in de toekomst. Je kunt dan 

kiezen, wil ik training geven of fluiten.  

-Is het een idee, dat je meer contributie betaalt als je geen vrijwilligerstaak binnen de club 

doet? 

-Is het een idee om een roulatiesysteem te maken, zodat alle senioren aan de beurt komen om 

eens in de zoveel tijd training te geven?  

-Is het een idee om eens te kijken hoe we de accommodatie kunnen verduurzamen? Het bestuur 

neemt contact op met het KNKV hierover, daar is een projectleider duurzaamheid beschikbaar 

voor advies. 

-Is het mogelijk om voor de trainers een EHBO cursus te volgen?  

 

4- Notulen vorige JAV d.d. 13 okt-2021  

 

Er zijn geen opmerkingen binnengekomen. 

 

Ledenaantal 2013: 111 

Ledenaantal 2016: 145 

Ledenaantal 2017: 155 

Ledenaantal 2018: 146 

Ledenaantal 2019: 165 (145 spelend en 20 niet spelend)  

Ledenaantal 2020:138 (114 spelend en 24 niet spelend) 

Ledenaantal 2021: 122 (98 spelend en 24 niet spelend) 

Ledenaantal 2022: 133 (89 spelend en 44 niet spelend) 

 

5- Verkiezing bestuur.  

I.v.m. het overlijden van Piet bestaat het bestuur op dit moment uit: 

Nathalie de Bruijn (penningmeester) 

Petra Geene (Voorzitter) 

Evelien van den Dool ( secretaris) 

Vacatures binnen het bestuur vanaf heden: 

-Bestuurslid  met portefeuille o.a. onderhoud 

-Bestuurslid met portefeuille o.a. acties 

 

Er hebben zich tot op heden geen kandidaten aangemeld. De vraag wordt gesteld of een 

ieder eens wil nadenken over mogelijk kandidaten die gevraagd kunnen worden. 

6- samenstelling commissies en takenlijst (Taakies)  
Zie ook bestuursstructuur 2022-2023 en de “Taakies”. De commissie en andere taken zijn 

nagelopen en de aanwezigen worden attent gemaakt op de vacatures. Een aantal vacatures zijn 

ingevuld, maar nog niet alles. Kijk gerust in de bijlage met de “Taakies” en samenstelling 

commissies en laat het bestuur weten als je een vacature/taak wilt invullen. 



 

Afgelopen jaar hebben we ons vooral gericht op onderstaande 8 acties vanuit het actieplan. 

Aangezien we naast korfballers ook veel vrijwilligers kwijtgeraakt hebben was de actielijst 

beperkt tot een aantal belangrijke acties om een sportclub draaiend te houden. In volgorde van 

urgentie. 

 

1. Trainers en hulptrainers opleiden 

loopt  

2. Scheidsrechters opleiden en begeleiden 

loopt, maar moet verder uitgebreid worden 

3. Leden werven voor het bestuur, prioriteit is een penningmeester 

penningmeester is ingevuld 

4. Ledenwerving en ledenbehoud 

De jaarlijkse activiteiten worden weer opgepakt en er is gestart met het traject vanuit 

Rabobank en NOC*NSF, “Sportclub van de Toekomst” 

5. Schoonmaak 

Er zijn enkele aanmeldingen bij, maar er zijn nog echt te weinig handen 

6. Sponsorwerving en borgen 

F, E, C, A zijn voorzien van mooie trainingspakken. Er is een samenwerking met 

Teamcenter Zeeland opgezet incl. webshop. We zoeken nog sponsors voor trainingspakken 

D, C, sen 3 en Kombifit.  

Er zijn veel sponsors afgehaakt in de afgelopen jaren en weinig bijgekomen. Martijn en 

Kees gaan achter bordsponsors aan.  

“Vrienden van Luctor” moet nog nieuwe boost krijgen.  

7. AC en thuisdag 

-Ivanka nam, na het Nachtkamp, afscheid na vele jaren. Bij deze willen we haar Nogmaals 

erg bedanken voor de inzet. 

-Gelukkig toch nog een leuk aantal activiteiten mogelijk geweest. AC zoekt dringend 

nieuwe leden.  

-Voorafgaand aan de vergadering was een brainstorm/ledenwerf moment in de sporthal.  

-Thuisdag is nog niet van de grond gekomen. 

8. Renovatie kantine 

-Er is al veel werk verzet door de vrijwilligers 

-De eerstvolgende grote actie i.v.m. renovatie kantine zijn de wc’s. Tegelwerk in 

kleedkamers staat op de lijst als volgende project. 

9. -Nieuwe bijeenkomst moet nog gepland worden 

10.  

Het digitaal vrijwilligers formulier, voor de leden van 14+ en alle ouders is verstuurd en zal nog 

vervolg krijgen.  

 

7- Financiën **) 
Helaas wordt ook de club getroffen door de stijgende kosten en zijn wij genoodzaakt om de 

contributie te verhogen.  De contributie wordt verhoogd vanaf januari 2023 met €1,50 op 

jaarbasis en per 1 juli 2023 weer met €1,50. Daarna zal de contributie elk jaar met €1,00 op 

jaarbasis verhoogd worden.   

 
Eric geeft uitleg over de Financiën.  

De kascontrole heeft plaatsgevonden. 



Vanuit de Kascommissie worden Nathalie (penningmeester) Eline (boekhouding) en Eric 

(jaaroverzicht) bedankt voor hun werk. Adrie adviseert vanuit de kascommissie de leden om het 

bestuur decharge te verlenen.  

Adrie en Dennis hebben dit jaar de kascontrole voor hun rekening genomen. Evelien was reserve. 

De kascommissie voor volgend jaar bestaat uit  Dennis, Evelien en reserve Paul. 

8- “Sportclub van de Toekomst” Interactief programma via Mentimeter 

 

Samen hebben we een aantal vragen en stellingen beantwoord op de Mentimeter. Deze 

antwoorden en ideeën zijn verzameld en worden door het bestuur verder uitgewerkt. Op 

donderdag 10 november is er weer een vervolg bijeenkomst “Sportclub van de Toekomst” 

daarin worden de uitkomsten en ideeën meegenomen, 

9- Sluiting. 

Evelien van den Dool, secretaris 

 

 


