
Jaarvergadering k.v. Roreko
Seizoen 2017 – 2018

21 september 2018 
van 19.30 tot 21.00 uur



Agenda

1. Opening 
2. Notulen van de Algemene Ledenvergadering; 2016/2017
3. Mededelingen
4. Jaarverslag van de secretaris
5. Jaarverslag van de penningmeester
6. Verslag van de kascommissie
7. Verkiezing kascommissie; Jan Smits, Emmy Bruins, kiezen reserve
8. Voorstel: kledingfonds omzetten naar fonds groot onderhoud
9. Vaststelling van de begroting voor het komende boekjaar
10. Verslagen van de overige commissie; 

a. Sport technische zaken 
b. Aktie, Activiteiten commissie         
c. Pr/sponsoring/kleding en communicatie 
d. Accommodatie en onderhoud 

11. Toelichting asbest sanering.
12. Verkiezing bestuursleden;  

- Aftredend en herkiesbaar; Jan Bennink 
- Aftredend en herkiesbaar; Janny Dekker

13. Rondvraag

Aansluitend vrijwilligers avond voor genodigden



Verslag jaarvergadering 29 september 2017
 
Aanwezig; zie aanwezigheidslijst
1. Opening; Jasper heet een ieder welkom met een excuus dat er voor de vergadering nogal wat logistieke problemen waren en daarom 

de vergadering verzet werd en het krantje digitaal verstuurd. Het jubileum feest is dankzij de Aktiviteiten commissie en de leden een 
groot succes geworden. De TC heeft weer een goede bezetting. Het schilderen van de kantine is al mooi gevorderd en we hebben 
nog wat zaterdagen gepland staan.

2. Notulen van de Algemene Ledenvergadering 2015/2016; 
3. Jaarverslag van de secretaris;  

Het Bestuur had de volgende bezetting, 
Jasper Ploeg – Voorzitter, sporttechnische zaken, parkeerbeheer IJhorstermarkt  
Reimara Germs – Vicevoorzitter, Acties en activiteitencomissie, Pr – Sponsoring en communicatie 
Janny Dekker – Secretariaat en kleding 
Rene Houkes – Penningmeester 
Erik Donker – Sporttechnische zaken 
Jan Bennink – Accommodatie en onderhoud 
Ledenstand is iets gedaald ten opzichte van vorig jaar.  
Opmerkingen? Jan Smit niet alle sponsoren staan genoteerd Janny geeft aan dat ze dit nakijkt en aanpassen in het verslag.

4. Jaarverslag van de penningmeester; 
Penningmeester is door omstandigheden afwezig en ook de nieuwe penningmeester is er niet. De kascommissie in monde van Her-
man geeft een korte toelichting zij hebben samen met de penningmeester de cijfers doorgenomen die positief zijn. Het onderhoud van 
de velden die we nu zelf doen pakt goed uit. Sponsoring is een aandachtspunt. Dit wordt opgepakt door de vereniging. 
Vragen; Frank maakt nog de opmerking dat de acties heel belangrijk zijn, daarop reageert Jan dat het met een kleine aantal leden het 
ook steeds moeilijker wordt dit te bemannen. 
Opmerkingen/vragen 
Jan Smit; de eco tacs is dat  et zelfde gebleven, Bonus malus regeling scheidsrechters 
Peter; de zaalhuur is veel lager, hoe kan dat? 
Henk; Als het aantal leden zakt heb je ook minder afdracht aan de bond enz. dus dit betekent niet  gelijk een financiële 

5. Verslag van de kascommissie;  
De kascommissie verleend  de penningmeester decharge 

6. Verkiezing van de kascommissie; 
Heman Reuvers en Jan Smits en de  reserve wordt Emmy Bruins

7. Vaststelling van de begroting voor het komende boekjaar;
8. Verslag Sport technische zaken;  

Het verslag stond in de nieuwsbrief, zoals eerder benoemd is de commissie  weer op sterkte. 
Albertjan Dekker; vraagt of wij invloed hebben op de indeling  van de tijden van de wedstrijden die we thuis spelen.  Dat is er en er 
wordt rekening mee gehouden. 
Harry; vraagt of de scheidsrechters allemaal nog een goed pak hebben erik geeft aan dat dit nog voldoet

9. Aktie, Activiteiten commissie;  
Het verslag staat in het krantje en de foto’s in de presentatie vallen in de smaak. 
Er zijn geen vragen/ opmerkingen           

10. Pr/sponsoring/kleding en communicatie;  
Het verslag staat in de nieuwsbrief. Er zijn geen vragen opmerkingen Jan Vos;  geeft complimenten aan Jan B dat hij de midweek zo 
ver heeft gekregen dat  ze als team meedoen. 

11. Accommodatie en onderhoud;  
Verslag staat in het krantje opmerking het onderhoud wordt nu door Vos gedaan die we voor vijf jaar vast gelegd. Albertjan merkt op 
dat het veld er beter bij ligt dan voorgaande jaren, Henk merkt daarbij op dat er  ook meer spreiding is door de beter verlichting. 
Herman merkt op dat de Jan B met de onderhouds mannen een compliment verdienen wat ze met het schilderen hebben. 

12. Verkiezing bestuursleden;  
aftredend en herkiesbaar: Jasper Ploeg 
aftredend en herkiesbaar: Reimara Germs 
tussentijds aftredend: Rene Houkes  
Met applaus wordt de verkiezing bezegeld.

13. Rondvraag;  
Jan Smits; Kleding dat mag dan wel weer aandacht besteden, het moet geen spaar potje worden. Spelregel kennis; volgend seizoen 
is dat verplicht als speler hier kennis van te hebben en een dat je een certificaat hebt. Hiervoor heeft de TC aandacht en alle senioren 
kunnen rond de kerst hiervoor een uitnodiging verwachten. 
Harrie ; Rondvraag is al beantwoord 
Jasper; kantine dienst tijdens ap buiten beker 
Parkeren tijdens IJhorstermarkt; Hij organiseert dit maar wil dit niet meer doen, wie neemt dit over? Herman reageert en wil dit eigen-
lijk niet meer doen omdat het te weinig oplevert ten opzichte van de inzet.  Albertjan is het eens met Herman. De vergadering beslist 
dat we gaan stoppen met het parkeren  als er geen opvolger komt voor Jasper. Dit gaat volgende week dinsdag  besproken worden  
tijdens een vergadering. Jan Meijer; doet een oproep aan de vergadering en aan alle leden  om samen met hem en Judith een leden-
werf actie 

14. Afsluiting.



Jaarverslag secretariaat kv Roreko 
seizoen 2017-2018

Het bestuur bestond dit seizoen uit:
• Voorzitter  Jasper Ploeg
• Secretariaat   Janny Dekker
• Penningmeester  Reimara Germs
• Leden  Jan Bennink 

   Erik Donker

De volgende portefeuilles waren onder de bestuursleden verdeeld:
Jasper Ploeg: Voorzitter, Acties en Activiteiten Commissie (Kipaktie, potgrond, IJhorstermarkt), PR, Sponsoring en communicatie.
Reimara Germs: Penningmeester
Jan Bennink: Accommodatie en onderhoud.
Janny Dekker: Secretariaat en kleding.
Erik Donker: Sporttechnische zaken

De ledenstand per 31 juni 2018 was als volgt: 100 spelende leden en 12 overige leden maakt de totale leden stand op 112 leden dit is een 
stabiele stand ten opzichte van voorgaande jaren. De verhouding mannen / vrouwen is vergelijkbaar met de afgelopen jaren.

Sportief 
De selectie stond het seizoen 2017/2018 onder leiding van Henk Huizing als trainer voor de gehele selectie. 

Financieel
De middelen om de vereniging draaiende te houden verkregen wij uit :

•	 Contributie
•	 Sponsoring
•	 Acties als kipactie en de potgrondactie en het parkeren bij de IJjhorstermarkt, waar we na dit seizoen afscheid van gaan nemen. 

De Rabobank had een actie waarbij leden en derden op ons konden stemmen en de hoeveelheid stemmen bepaalde de hoogte 
van het bedrag. Hier hebben we rond de vierhonderd euro voor gekregen.

Dit jaar heeft de vereniging flink geïnvesteerd in het onderhoud van het club gebouw met vereende krachten werd door de leden zelf de 
buiten kant geschilderd en de binnen kant hebben we laten doen door van Goor in samenwerking met een school.

De secretaris,
Janny Dekker.



Voorstel tot wijziging kledingfonds naar Fonds groot onderhoud.

Zoals u allen bekend bestaat onze contributie uit een deel algemene contributie, leeftijd afhankelijk, en €1.- voor het kleding fonds.  
Dit kledingfonds is destijds in het leven geroepen om grote uitgaven op het gebied van kleding te kunnen bekostigen. Mede door de  
verwachting dat sponsoring op dat gebied in de loop van de tijd terug zal lopen.  

Tevens is inmiddels bekend dat onze hoofdsponsor, MijnModewereld, de gehele vereniging van nieuwe kleding voorziet. Dit in  
samenwerking met Vriend Sport & Fashion. MijnModewereld draagt de financiën van deze operatie. Vriend Sport & Fashion sponsort  
Roreko de komende 3 jaar met €1000.- in natura. Wat wil zeggen dat aanschaf van extra of vervangende kleding hieruit betaald kan  
worden. Door deze goede sponsor deals ontstaat de situatie dat wij een goed gevuld kleding fonds hebben, waar wij voorlopig geen  
gebruik van hoeven te maken. Echter staat de vereniging, in de (nabije) toekomst, wel voor andere grote uitgaven. Denk hierbij o.a. aan 
het vervangen van het asbest dak en schilderwerk aan de buitenzijde van de kantine. 

Het bestuur wil graag een voorstel doen aan de leden om het kledingfonds te wijzigen naar Fonds groot onderhoud. Zo kunnen grote  
uitgaven op het gebied van onderhoud (deels) opgevangen worden en houden we de vereniging financieel gezond. 

Dit voorstel zal op de agenda staan tijdens de a.s. jaarvergadering d.d. 21 september 2019. Graag horen wij dan uw mening hierover.

Bestuur kv Roreko 
N.d. Jasper Ploeg



Jaarverslag Sporttechnische commissie

In het seizoen 2017-2018 heeft de Sporttechnische commissie de huidige samenstelling behouden. Hierdoor hebben we op dit moment 
nog steeds elke taak kunnen onderbrengen bij één van de commissieleden. Hiermee hopen we dat we als commissie goed zichtbaar zijn 
binnen de vereniging en het duidelijk is wie het aanspreekpunt is voor een specifieke groep. 

De sporttechnische commissie bestond dit seizoen uit: Erik Donker (portefeuille houder vanuit het bestuur, scheidsrechters, jeugd A-D),  
Peter van de Belt (algemene zaken), Rieta Boverhof (wedstrijd secretariaat), Frank Donker (senioren) en Judith Grimme (jeugd E-F).  
Tevens heeft Gert Flinkert de nodige hulp geboden op diverse gebieden. 

De sporttechnische commissie draagt zorg voor alle zaken op korfbal technisch gebied, zoals teamindelingen en trainingstijden, wedstrijd-
schema’s, trainers/coaches en fungeert ook als aanspreekpunt voor spelers, trainers/coaches en ouders van jeugdleden. Dit gebeurt veel 
in samenwerking met de trainers en coaches. Het wordt steeds moeilijker om voldoende trainers, coaches en scheidsrechters te vinden. 
Hierdoor is de commissie het hele jaar druk bezig geweest om elke keer de functies weer rond te krijgen, maar de opties worden steeds 
beperkter.
 
We zijn het seizoen begonnen met 4 senioren teams. Doordat het tweede niet meer voldoende spelers had voor wedstrijdkorfbal is  
besloten om met alleen het eerste nog wedstrijdkorfbal te blijven spelen. Dit seizoen heeft Henk Huizing training en coaching voor het  
eerste opgepakt en heeft Rob Hindriks daar het najaar in geassisteerd. Voor het seizoen 2018-2019 heeft de commissie Norbert Baas  
bereidt gevonden om het eerste en tweede op vrijdag te trainen en het eerste te coachen. Op het veld heeft het eerste zich kunnen hand-
haven in de derde klasse. In de zaal is dit helaas niet gelukt en is het eerste gedegradeerd naar de vierde klasse. 

De training op het veld voor de overige senioren teams is op tour beurt opgepakt door enkele spelers waaronder Jan Bennink en Gert 
Flinkert. Tijdens het zaalseizoen heeft Henk Huising de training verzorgt. Reimara Germs verzorgde de coaching van het tweede en Astrid 
Toersen was coach van het derde. Op het veld voorjaar zijn meerdere oud-leden weer bereidt gevonden om weer te gaan spelen waaron-
der dames en heren. Hierdoor heeft het tweede op het veld weer een vast team gekregen. 

We zijn de najaars competitie begonnen met 6 jeugdteams. Door nieuwe jeugdleden is er in de zaalcompetitie een F team opgegeven.
De volgende teams zijn voor Roreko uitgekomen:
A1 coach: Alina Koeling (najaar), Susan Hindriks (zaal en voorjaar). Trainer Rob Hindriks
C1 trainer/coach: Gert Flinkert
C2 trainers/coaches: Sandra Arends, Emmy Bruins, Albert-Jan Dekker, Oscar Datema
D1 trainer/coach: Iris Leffers, Leonie de Jonge, Judith Grimme
E1 trainer/coach: Machiel Gol
E2 trainer/coach: Ilse Schoonvelde, Yke Stok
F1 trainers/coaches: Mandy Huisjes, Iris Broens

Dit seizoen zijn er geen nieuwe scheidsrechters bijgekomen. Doordat we dit seizoen maar één team in de wedstrijdkorfbal hadden hebben 
de bondsscheidsrechters de bonus behaald en is er ook een samenwerking met DOS ’46 opgezet. In deze opzet heeft DOS ’46 enkele 
wedstrijden in de breedtekorfbal bij de senioren gefloten en wordt er komend seizoen een clinic gegeven door selectiespelers van DOS ’46 
aan de jeugdleden. 

Dit seizoen is ook vanuit de KNKV het spelregelbewijs verplicht gesteld voor senioren. Het doel van het spelregelbewijs is om spelers beter 
bewust te maken van de spelregels die gelden. Voor het behalen van dit bewijs wordt er zelfstandigheid van de leden verwacht om dit 
bewijs te behalen. Inmiddels heeft iets meer dan de helft dit bewijs behaald. 

Dit seizoen heeft veel energie gevraagd van de Sporttechnische commissie, maar er zijn wel resultaten geboekt zoals het vinden van een 
nieuwe hoofdtrainer en het krijgen van nieuwe leden. Voor komend seizoen heeft de commissie als doelstellingen: zorgen dat de senioren 
en junioren allemaal het spelregelbewijs heeft behaald, het opleiden van nieuwe jeugdwedstrijdleiders, betere begeleiding jeugdtrainers en 
update technisch jeugdplan. 

Tot slot heeft Frank Donker aangegeven te stoppen met zijn functie binnen de Sporttechnische commissie. Wij willen hem graag bedanken 
voor de inzet de afgelopen jaren. Hierdoor valt het aanspreekpunt voor de senioren weg. Hoe dit opgevuld gaat worden is nog niet bekent.
 
Sporttechnische commissie Roreko,
N.d. Erik Donker



Jaarverslag Activiteiten Commissie

Je leest hier het vrolijke jaarverslag 2017-2018 van de ac
Ook in 2017-2018 is de ac flink in de weer geweest, om er voor alle Roreko leden weer een gezellig jaar van te maken.
We begonnen het jaar met onze najaarsactiviteiten. Met alle jeugd gingen we onze springkunsten laten zien bij Rebound. Daarna had de 
AC een heerlijke lunch gemaakt bij de kantine. Super geslaagd, aangezien alle jeugd inclusief AC wel houdt van een beetje springen en 
eten. 

De senioren mochten zich omkleden in echte Rock and Roll stijl.
Wie er gewonnen heeft bij het spel die avond is traditie geworden….
 
Ook had Sinterklaas zijn Zwarte Pieten weer gestuurd dit jaar. Ze deden gezellig mee met de fjes en daarna nog even met de e´s. Een 
speciale dankjewel voor onze trouwe Kokspiet, die toch al weer trouw een aantal jaar langskomt bij de korfbal. 

In januari begonnen wij met de Nieuwjaarsborrel. Hier hebben wij met elkaar getoost op weer een mooi jaar.

Tussendoor laten wij ons als korfbalvereniging ook graag zien op de scholen in de Wijk en IJhorst. Zo waren wij afgelopen jaar met de 
koningsspelen in IJhorst en bij het Wiekerfeest in de Wijk te zien als vereniging met activiteiten.

En dan na een heel jaar korfballen ziet de meeste jeugd wel uit naar het jeugdweekend.
Voor de fjes zaterdag overdag en vanaf de e´s gaan ze 2 nachten mee. We waren een heel weekend met stralend weer, een mooie groep 
jeugd en enthousiaste begeleiding te vinden op camping Ermerstrand. Een super leuke camping waar we naast de vertrouwde activiteiten, 
ook gingen vlotten bouwen, veel in het meertje hebben gezwommen en van de glijbaan af gingen. Wij kijken als AC terug op een zeer 
geslaagd jeugdweekend.

Als laatst van het seizoen de familliedag! Het was een beetje veel in iedereen hun drukke voorjaarsagenda, maar wat waren we blij dat er 
toch nog zo´n opkomst was. Mede daardoor is het een gezellige dag geworden met elkaar en heeft de vereniging weer een mooi bedrag 
mogen overhandigen aan Unicef. 

Ook hadden we een winnaar bij de spelletjes deze dag, zie winnaar Rock and Roll activiteit.
De ac bestaat nog steeds uit 5 zeer leuke, gezellige en reislustige dames en heren. Dit reislustige in combinatie met studies zorgt er nog 
wel eens voor, dat er een paar gezellig leuke mensen heel ver weg zijn. Wij zijn dan ook altijd erg blij dat er mensen zijn die de ac helpen 
en hopen hier ook het komende jaar op. 

Ook het komende jaar gaan we weer genoeg te gekke activiteiten organiseren. Heb je hier nog ideeën voor, dan horen wij dit als AC graag.
AC, Jan, Chris, Sanne, Femke en Judith 

Pr/sponsoring/kleding
 
In het seizoen 2017 – 2018 was de portefeuille sponsoring en communicatie belegd bij de voorzitter. Herman Reuvers heeft aangeboden 
voor de uitvoering beschikbaar te zijn. 

In 2018 is de overeenkomst met UNICEF voor drie jaren verlengd. De vereniging en UNICEF zijn daar blij mee. De feestelijkheden vonden 
plaats tijdens een gezellige familiedag. 

Op uitdrukkelijke wens van de leden en het bestuur is tijdens de vorige jaarvergadering verzocht om aan de slag te gaan met nieuwe shirts 
voor de selectie RoReKo. Daarvoor is als eerste de hoofdsponsor Modewereld benaderd en in mei 2018 is de toezegging rond gekomen 
dat Modewereld de gehele vereniging in nieuwe shirts ging steken en daarnaast nieuwe trainings – presentatiepakken. Om dit te regelen 
is er een kledingcommissie ingesteld waarin zaten Chris de Gorter, Meerthe Kuiper, Sofie en Herman Reuvers en vanuit het bestuur Janny 
Dekker. In zeer korte tijd moest dit geregeld worden in verband met de opening van de nieuwe zaak in september. In samenwerking met 
Vriend Sport en Fashion, Erima en IneedIt, drukkerij is dit gerealiseerd en werd de geheel nieuwe kleding op 1 september aangeboden.
Door met name het korte tijdbestek heeft de communicatie met de huidige kledingsponsors te laat plaatsgevonden. Twee sponsors hebben 
ons dat kwadelijk genomen en hun sponsoring opgezegd. Het bestuur betreurt dat en heeft alsnog afspraak met hen gemaakt om hierover 
te praten.
 

Comminicatie
 
Communicatie met onze leden geschiedt steeds meer digitaal. 3x per jaar komt het krantje nog uit in een papieren versie. Echter blijkt dat, 
met name op competitie vlak, hier vaak verkeerde informatie in staat. Dit omdat er gedurende het seizoen allerlei wijzigingen plaatsvinden.
Naast dit krantje wordt er vanuit de vereniging veelal gecommuniceerd via de nieuwsbrief. Vanuit het de trainers gaat de communicatie met 
de teamleden vaak via Whattsapp.



Jaarverslag accommodatie en onderhoud

Bij deze de status van de accommodatie waar wij als leden van de KV Roreko gebruik van maken.

Terug kijkend naar afgelopen jaar;

Als eerste een dankwoord naar de onderhoudscommissie die nog steeds door Jan Arend, Koop en Jan Vos worden uitgevoerd. In deze 
commissie zat ook wijlen Arend Muller, helaas afgelopen juli overleden.

Zij hebben afgelopen seizoen net als voorgaande jaren veel werkzaamheden verricht die wij niet altijd zien of ontdekken. Verder hebben 
deze heren direct contact met mij (namens bestuur) om aan te geven wat zij willen of denken wat er gebeuren moet en andersom.

Kantine
Deze is het afgelopen jaar volledig voorzien van een nieuwe verflaag door schildersbedrijf van Goor in samen werking met de schilders-
vakschool uit Zwolle en wij hier hebben we dan ook veel positieve reacties op gehad.

Kantine is wederom weer goed bezocht qua publiek die de wedstrijden bezochten en had ook na de trainingen nog een functie als gezellig 
napraat honk wat bevorderlijk is voor de samenhorigheid binnen de vereniging.

Ook hebben net als voorgaande jaren de EHBO vereniging en de kaartclub gebruikt gemaakt van ons onderkomen. Bovendien hebben 
enkele leden gebruik gemaakt van de faciliteit om hier een feestje te organiseren tegen een geringe prijs en volgens voor opgestelde re-
gels en dit wordt elke keer als positief ervaren. Er is een jaarkalender voor gebruik van de kantine deze werd beheerd door Angelique Kos, 
maar ivm haar verhuizing is dit helaas niet meer zo. Maar wel bedankt Angelique voor de jaren er voor.

Jan Smits doet nog steeds de inkoop, Jan ook jij bedankt wederom. Bij deze ook dank naar de schoonmaakploegen die elke week de boel 
netjes maken volgens een rooster.

Bij deze toch nog een aandachtspunt, zoals een ieder wel weet gebruiken we consumptiekaarten. En deze dienen te worden afgestreept, 
alleen het is de bedoeling dat dit direct gebeurd wanneer met iets nuttigt. Het is ook bij deze een ieders taak om daar op te Controleren en 
op te Wijzen. Geen blauwe kaart dan contant. Kaarten zijn via een van de bestuurleden te verkrijgen.

Velden
Ze liggen er niet strak bij wanneer ik dit schrijf verdroogd door de vele zonuren, het is mijn inziens ook wel een beetje zorgelijk, maar ja je 
doet niks tegen moeder natuur. Er is wel een ding zeker de natuur hersteld zich vaak zelf. Dus hopen dat dit nu ook zo is. Onderhoud ligt 
nog steeds bij de Vos uit Ruinerwold en klein onderhoud bij ons zelf.

Wat moet er nog gebeuren in het nieuwe seizoen, nog veel.
• Schilderen buitenkant nog steeds niet af
• Zolder Kantine opruimen ( veel weggooien
• Overkapping, kijken of dit haalbaar is en dan gezamenlijk realiseren om deze te maken door ons als leden.
• Hekwerk naar Hoge Veld herstellen en misschien iets verplaatsen.
• Verlichting nakijken en nieuwe lampen waar nodig is.

Dit zijn allemaal taken die gezamenlijk moeten worden aangepakt, loop er dan ook niet voor weg als je gevraagd of benaderd wordt om te 
helpen. De kantine en velden hebben dan ook een belangrijke functie voor ons als leden en hier hoort nu eenmaal onderhoud bij.

Jan Bennink



Asbest sanering
 
Op verzoek van de tennis vereniging is de discussie over de sanering van het asbest dak op de tennis kantine, kleedkamers (eigendom 
gemeente), en onze kantine, in een stroomversnelling geraakt. Ook de gemeente wil heel graag af van al haar asbest daken. De wettelijke 
termijn is dat er voor 2024 geen asbest meer mag liggen. 

De gemeente heeft inmiddels diverse partijen benaderd en offertes aangevraagd. Kosten voor Roreko: €17.800,-. Hierin is de sanering en 
vervanging van het dak opgenomen. Offerte zal tijdens de jaarvergadering ter inzage liggen. Hoewel wij volgend zijn in dit geval, zijn wij als 
bestuur ook van mening dat de sanering zo snel mogelijk moet plaatsvinden. Zowel vanuit het duurzaamheid oogpunt als vanuit financieel 
oogpunt.

• Duurzaamheid op het gebied van isolatie van het vervangende dak (scheelt in de stookkosten), Mogelijkheid tot het plaatsen van 
zonnepanelen (uit laten rekenen of dit rendabel is een actiepunt voor direct na de sanering). Ongedierte proof (lees; steenmatter), dus 
geen schade meer aan daken en verblijfruimtes.

• Financieel op het gebied van samenwerking met onze buren. Hierdoor een voordeligere aanbieding dan wanneer het enkel om ons 
dak gaat. Daarnaast de subsidie mogelijkheid welke er nu nog is (€4.50 p/m2).

• Maatschappelijk belang: de veiligheid van al onze gebruikers staat natuurlijk voorop. Dat alleen is voor ons als bestuur voldoende om 
dit als belangrijke taak voor het komende jaar te zien.

 
Er zit echter ook een “maar” aan. Dit alles moet gefinancierd worden. Onze eigen middelen zijn niet toereikend om de geheel zelf te  
dragen. Er zal dus een vorm van financiering gevonden moeten worden. Er zijn uiteraard ook ander scenario’s denkbaar, hierover gaan we 
graag met jullie in gesprek. 

Er zijn eigenlijk een 2-tal vragen welke wij graag beantwoord zien:
1. Hoe staan jullie er tegenover dat wij dit project per direct oppakken? Dit houdt in: de financiën organiseren en bouwkundig  

analyseren en organiseren.
2. Zijn er leden of ouders van leden die het bestuur hierin willen/kunnen ondersteunen?

Wij zouden graag een aantal mensen hebben die bereid zijn om dit project op te pakken, daar wij als bestuur niet de expertise 
hebben die nodig is voor een project als deze.
We denken hierbij aan met name bouwkundige ondersteuning als ondersteuning voor de financiering. 

Hoewel dit plan er eerder was dan het project asbestsanering, kan het “kledingfonds” omzetten naar “Fonds groot onderhoud” hier nu 
natuurlijk niet los van worden gezien.

Bestuur kv Roreko,
Nd. Jasper Ploeg


