
Notulen ALV Sonics 10 oktober 2016  
 
Aanwezig: Gerard, Joost, Remko N, Remko S, Iris, Marjolein, David, Eleonoor, 
Charlotte, Renate, Toon, Remen, Niels, Stefan, Lars, Bas, Jorik, Jeroen, Erik, 
Maaike, Henk-Jan, Rebecca (notulen) 
 
Afwezig: Simone, Marieke, Jip, Aymee, Paul, Thijme, Mats 
 

1. Opening. 
Gerard opent de ALV. 

 
2. Mededelingen. 

Gerard: Over de NeFUB: 
- Er is een nieuw bestuur gekomen en er zijn ook weer wat commissies.  
- De NeFUB gaat de contributie verhogen. 
- De NeFUB is ook verhuisd naar Papendal 
- En de ondersteuningscommissie is opgeheven. 
 
Verder wil ik nog mensen bedanken: 
- Henk-Jan en Annet voor het opfrissen van de ledenadministratie. 
- Arjan en Alinde voor het weer organiseren van de Grote Club Actie. 
- De Gemeente Amersfoort voor subsidie voor de jeugdtak. 
- En Mats voor de trainingsworkshop die hij heeft gevolgd in Zwitserland. 

 
3. Goedkeuring notulen ALV 12 oktober 2015 

Goedgekeurd. 
 

4. Jaarverslagen. 
Jeugd: 
Toon: Ik kan alleen wat over de trainingen zeggen en ik kan zeggen dat er 
veel enthousiasme is voor het keepen. En ik kom daar later op terug. 
 
Bas: Het ging best goed met de C. We zijn tweede geworden en op het NK 
zelfs eerste.  
Bij de B ging het wel zo zijn gangetje, we zijn toen 6e geworden.  
 
Erik: Dit jaar gaan we verder met bijna hetzelfde B-team als vorig jaar en 
iedereen is erg gemotiveerd en we hebben de eerste wedstrijd al gewonnen.  
 
Rebecca: Ik heb de D’tjes gecoacht en ze zijn uiteindelijk nog 3e geworden. 
En wat mooi om te zien was dat de kinderen elkaar maar positief bleven 
motiveren. Als ze 10-0 achterstonden bij wijze van spreken konden ze elkaar 
nog zo motiveren dat ze nog zouden kunnen winnen. 
 
Senioren: 
David: Heren 1 heeft een 3 jaren plan en dit seizoen is het derde jaar. Vorig 
jaar hebben we veel en belangrijke stappen gezet. 
 
Iris: Dames 1 hebben de finale nipt gehaald en die helaas verloren, de beker 
hebben we dan wel weer gewonnen en we hebben vooral veel plezier gehad. 



Marjolein: Bij de dames training hebben we afgelopen seizoen maar 1 training 
gehad dat iedereen er was, maar dat is niet af te lezen in de wedstrijden, 
omdat we allemaal veel ervaring hebben en 100% ervoor gaan. Het was fijn 
dat Simone ons heeft gecoacht en dat Jikke dat nu gaat doen. 
 
Bas: Bij heren 3 was het in het begin een beetje chaotisch. Omdat we samen 
gingen spelen met spelers vanuit andere clubs, ook zijn er nieuwe oud-spelers 
bij gekomen. We hebben veel hulp gehad van Mats. Verder hebben we veel 
geleerd en leuk gehad en uiteindelijk 8e geworden. 
 
Stefan: Bij heren 2 zijn we 4e geworden. 1e wedstrijd was een drama, maar 
daarna goed opgepakt en verder gegaan. We hebben veel geleerd. 
 

5. Jaarafrekening. 
 
Joost: Het kon een krapper jaar worden, maar dat viel mee. We hebben in 
plaats van een verlies een kleine plus. Dat komt door dat de zaalhuur minder 
is geworden, omdat we een half uur minder lang zijn gaan trainen.  
Daardoor hebben we 500,- euro extra voor de reservering van de boarding 
kunnen rekenen. 
De verenigingskosten zijn hoger uitgevallen doordat Mats die workshop in 
Zwitserland heeft gedaan en wij daar als club gaan profiteren. 
Wat er niet in staat is de 75,- euro die de NeFUB later ging declareren. De 
75,- is voor 5 leden die een cursus hebben gevolgd bij de NeFUB. Dus dan is 
de uiteindelijke winst: 559,52 euro. 
Over de kleding: leden betalen hun eigen kleding en schieten wij het in die zin 
voor. 
 
Niels: Wat valt er onder de boarding vervangen? Is dat alleen de boarding of 
zijn dat ook de goaltjes, want we hebben nog maar 1 goed groot doel. 
Joost: De goals vervangen staat voor volgend jaar in de planning. 
Jeroen: Is het een idee om de oude boarding door te verkopen naar een 
andere kleinere vereniging.  
Joost: Ja, dat is het zeker. Als wij de boarding gaan vervangen en dan 
vervangen we die 100%. En dan kunnen we kijken wat we nog door kunnen 
verkopen. 
Gerard: Vanuit de gemeente is er een subsidie voor sportclubs die een grote 
uitgave doen. 
Henk-Jan: We kunnen ook wat oude boarding gebruiken voor de promo 
buiten. 
 
Rebecca: Namens de kascommissie kan ik zeggen dat alles er prima uitzag 
en dat we hebben gezien dat die 75,- euro toen pas werd gevraagd en die 
hebben we ook samen verwerkt, en zo komen we op deze winst uit. 
 
De kascommissie stemt in met de eindafrekening. 
 

 De eindafrekening wordt aangenomen. 
 

 



6. Dechargeren/chargeren. 
 
Rooster van aftreden: 
Gerard treedt af. 
 
Niels stelt zich verkiesbaar. 
 
Joost: Ik ben nu al een tijdje penningmeester en wil wel een nieuwe uitdaging. 
Daarom zou ik graag de voorzitter willen zijn. Ik zal het 1,5 jaar oude 
beleidsplan erbij pakken en werken aan iedereen doet wat voor de club. 
 
Remko N: Ik wil ook wel een nieuwe uitdaging en zou dan penningmeester 
zijn. 
 
De ALV verleent decharge aan het bestuur. 
 
Er wordt ingestemd met de nieuwe samenstelling van het bestuur. 
 
Er wordt ingestemd met de samenstelling van de kascommissie, Dorinde en 
Rebecca zullen dit nog een jaar doen. 
 
 

7. Begroting. 
 

Joost: Komend jaar verwacht ik weinig verandering in het ledenaantal.  
Verder gaat de NeFUB zijn kosten iets omhoog doen, maar omdat we al 3 jaar 
op rij winst hebben leek het mij zo eerlijk om de contributie gelijk te houden en 
daar dus klein verlies op draaien. 
De sponsor en subsidies zijn onzeker, omdat we niet weten hoeveel de 
gemeente subsidieert bij grote uitgave en of de voetbal onze boarding nog wilt 
huren.  
We leggen ook nog is 1000,- euro voor de boarding opzij. Een levensjaar van 
een boarding gaat zo ongeveer 7 jaar mee, en wij gaan nu het 10e jaar in.  
 
Henk-Jan: Over hoeveel hebben we het als verlies gaan draaien, omdat we 
niet mee gaan met de NeFUB verhoging? 
Joost: Zo’n 5/10 euro per senior. 
 
Niels: Voor de PR is maar 25 euro gerekend, en dat is heel weinig. Omdat het 
ledenaantal terugloopt is een hoger bedrag misschien slimmer. 
Joost: We moeten zeker iets doen aan de onderkant van de jeugd. We 
hebben nu geen D-jeugd die competitie spelen. En daar is nog geen geld teen 
aan gelegd. 
Gerard: Het plan is nu om 1000,- euro voor de boarding te gebruiken. We 
kunnen ook 500,- naar de PR doen van de boarding af. 
 
Er is voor gestemd om 500,- van de boarding reservering naar de PR te doen. 
 
Iris: De D-jeugd training is al veel voller. Geen idee waar de kinderen vandaan 
komen, maar ze zijn er wel.  



Gerard: Op het Eemplein zijn er met ouders gepraat en gevraagd wat nou de 
leeftijd is waar kinderen een sport gaan kiezen. Dat kwam uit op de leeftijd 7/8 
jaar. 
David: Ik ben zelf op floorball gegaan toen ik 8 jaar was, omdat Mats langs is 
geweest met z’n zorrostick. En toen is de halve basisschool het gaan doen. 
Bas: Op middelbare scholen werven is veel lastiger, omdat de kinderen 
andere interesses hebben. Dan vinden het maar 1 of 2 het leuk. En bij kies je 
sport kan je proeven van andere sporten als je je eigen sport niet meer zo leuk 
vindt. 
Joost: Het ideale plaatje is natuurlijk als bij beide groepen het lukt om kinderen 
te werven. Maar we blijven vooral bij wie het gaat doen. 
Jeroen: Op elke middelbare school wordt wel floorball gegeven. 
David: Op middelbare scholen krijg je geen goed beeld van de sport en de 
meesten weten niet eens dat floorball ook een echte sport is. 
Henk-Jan: Allemaal goede ideeën, maar het moet ook haalbaar zijn. 
Remko S: Ik krijg wel eens aanvragen en die zijn vaak voor door de weeks en 
dat is toch veel lastiger. Op het Eemplein hebben we het nu anders 
aangepakt. We hebben ouders gevraagd hun mailadres te geven en daarna 
hebben we hun benaderd.  
Bas: Ik denk dat we beter naar scholen toe kunnen gaan dan op zo’n markt. 
En ik kan altijd wel. 
Eleonoor: Of naar BSO’s gaan. 
 
Henk-Jan: De site is top, maar wat veel ouders zich af vragen is: zit mijn kind 
wel op de juiste sport? Nu gebeurt het spontaan dat mensen op nieuwe 
gezichten afstappen, maar een rooster van mensen die op nieuwe gezichten 
afstappen zou beter zijn. En verder zou ik op de site op elke pagina een 
button hebben waar je lid kan worden.  
 
Niels: Ik denk dat als we bij markten de sport spectaculairder moeten maken.  
Remko S: Ik denk dat we met een groepje rond de tafel moeten gaan zitten en 
een plan maken en aan de slag moeten. 
Renate: Via ouders kom je makkelijker bij basisscholen binnen. Omdat op 
mails vaak niet gereageerd wordt. 
Joost: Nog steeds is het vooral wie het gaan doen. 
Henk-Jan: We moeten eerst met een groepje gaan brainstormen, paar gaan 
uitwerken en dan 1 of 2 uitvoeren en als die niet werken naar de volgende 
plannen gaan.  
 
Brainstormgroep: Henk-Jan, Bas, Elenoor en David. 
 
Marjolein: Ik heb zelf laatst een clinic gegeven op een school, omdat ze iets 
anders willen dan de sporten die altijd gegeven worden. 
 
Henk-Jan: Misschien moeten we naar andere kleine verenigingen gaan. Dat 
we een dag organiseren: De grote dag voor de kleine sporten. En misschien 
een mail naar alle leden voor met de vraag of ze ideeën hebben. 
Remko S: De ervaring heeft geleerd dat als je zo’n mail stuurt er eigenlijk 
geen respons op komt. Maar ik zal een mail sturen van dat er een avond komt 
waar er gebrainstormd wordt en dat als je wilt kan aanhaken. 



 
De ALV stemt in met de nieuwe begroting. 
 

8. W.V.T.T.K. + Rondvraag. 
 
Toon: Er was een keepersdag georganiseerd en die was echt super. Niet 
alleen voor keepers, maar ook voor aanvallers. Het zou leuk zijn als wij ook zo 
iets kunnen organiseren met andere clubs uit de buurt. Kan iemand van de 
technische zaken mee denken, zodat we dit kunnen doen? 
Gerard: Er is op moment geen 1 aanspreekpunt. Het z’n allemaal losse 
mensen die wat doen. Er wordt gezocht naar 1 iemand die dit wilt gaan doen. 
 
Eleonoor: Over de kleding. Het is een goede keuze dat we zijn over gestapt. Ik 
heb gehoord dat sommige ouders zelf de kleding willen houden in plaats van 
dat in de teamtassen te doen.  
Gerard: We zullen het nog eens duidelijk gaan communiceren naar de 
teambegeleiders. 
Henk-Jan: Wanneer is het kledingbeleid vastgesteld? 
Eleonoor: Is in het bestuur besloten. 
Gerard: Per lichting van kleding is natuurlijk net het ene tintje net wat anders. 
En sommigen hebben nog een oud logo. 
Joost: De kleding bij de senioren zijn ze zelf eigenaar van en bij de jeugd is de 
club eigenaar. En daar komt een soort huur voor. 
 
Bas: Is er al iets geprobeerd van een sponsor, zoals Salming? Want het is wel 
heel uniek. 
Joost: Commercieel niet, omdat dat te veel tijd kost en maar een kleine kans 
op succes is. 
Eleonoor: Floorballshop heb ik gevraagd, maar sportshop was gemakkelijker. 
Henk-Jan: Mensen met een eigen bedrijf kunnen altijd nog een team 
sponsoren en de shirts bestellen en het bedrijf erop laten drukken. 
Gerard: Daarnaast hebben we met floorballshop wel andere dealtjes. Zoals 
ballen. 
 
Maaike: Kinderen zijn trots op dat ze bij een sport en club zitten, en daarom 
dragen ze de shirts ook naar trainingen. Dus misschien is het een idee voor 
kinderen die wel willen laten zien dat bij de Sonics zitten om trainingsshirts te 
verkopen?  
 
Eleonoor bedankt voor alle moeite voor het organiseren van de kleding! 
 
Iris: Danielle, Rebecca en ik willen graag in de feestcommissie. Meer borrels 
en dat soort dingen organiseren. De eerste is 21 oktober na de trainingen. 
 
Jeroen: Is er iets voor ouders die moeten fluiten op zo’n jeugddag? 
Joost: Het plan is er zeker, maar door vele taken is dat niet gelukt dit jaar. 2 
jaar geleden hadden we 2 druk bezochte avonden. 
Henk-Jan: 3 of 4 senioren kunnen die ook gewoon doen en ouders onder hun 
hoeden nemen. 
 



Remko S: Gerard bedankt voor al je inzet afgelopen jaar als voorzitter! 
Remko N: Ik heb wat Sonics spullen in de kelder liggen, en nu is mijn kelder 
niet vocht vrij. En ik kan niet alles kwijt. Bij wie kan ik wat kwijt? 
David: Dat kan wel bij mij. 
 
Gerard sluit de ALV. 
 
 


