
Beste Utrecht Cangeroe, 

We zijn begonnen aan de tweede jaargang van Utrecht Cangeroes. Net als vorig seizoen 
streeft het algemeen bestuur van de vereniging er naar om tenminste elke twee maanden 
bijeen te komen. Daarnaast belegt het dagelijks bestuur elke twee weken een (telefonische) 
vergadering. 

We hebben als algemeen bestuur besloten dat het goed is om jullie regelmatig bij te praten 
over de zaken waarmee we druk zijn. Allereerst doen we dat omdat we graag zo transparant 
mogelijk zijn. Maar dat doen we ook omdat we iedereen de mogelijkheid willen bieden zo 
direct mogelijk betrokken te zijn: we willen je maximaal de kans geven om ons van input te 
voorzien en ons te helpen het juiste te doen voor de vereniging. Schroom dus vooral niet om 
naar aanleiding van onderstaande het gesprek met ons aan te gaan over de dingen die 
hieronder je leest (of juist niet leest). 

De kleine lettertjes: het verslag hieronder zijn geen notulen van de bestuursvergadering, noch is het 
een integraal verslag van de vergadering. Het verslag is slechts informatief van aard en hier kunnen 
derhalve geen rechten aan ontleend worden. 

Voor vragen en opmerkingen kan contact worden opgenomen met een van de 
bestuursleden. 

Met groet, namens het bestuur, 

Theo Slaats, voorzitter. 

 

Vergadering van 28 augustus 2018 

Het algemeen bestuur komt voor het eerst sinds de zomervakantie bijeen. De binnenkort 
aftredende bestuursleden, Edgar en Tale, hebben te kennen gegeven hun activiteiten tot 
aan de ledenvergadering waarin zij formeel zullen terugtreden te willen minimaliseren. 
Hoewel beide bestuursleden in functie blijven, heeft het algemeen bestuur begrip voor hun 
keuze. 

Net voor de start van het nieuwe seizoen is voor de eerste keer een vrijwilligersfeest 
georganiseerd. Het feest is bedoeld als ‘dank je wel’ aan alle vrijwilligers van de vereniging 
en SSL. Ondanks het feit dat sommigen nog op vakantie waren, is de avond goed bezocht 
en was het erg gezellig. Het bestuur wil hier graag een traditie van maken. Veel dank gaat 
naar Sanne en Tale voor de organisatie van de avond. 

Het bestuur heeft gesproken over de competitieplanning. Saskia is er in geslaagd een 
robuuste planning in elkaar te zetten. Alle competitieweekeinden zitten vol; er is vooralsnog 
nauwelijks gebruik hoeven te maken van de uitwijkweekeinden. Het takenschema is 
volgende week gereed. 

Vervolgens is gesproken over de teamindeling voor het nieuwe seizoen. Geconstateerd is 
dat we helaas alsnog een team moeten terugtrekken (X12-1), omdat het te hoog is 
ingedeeld. Doordat een vijftal ervaren spelers gedurende de zomer alsnog naar een andere 
vereniging is overgestapt, is geen representatief team samen te stellen voor deze klasse. Op 



verzoek van de coaches wordt het team teruggetrokken. X12-1 zal proberen tot de kerst veel 
oefenwedstrijden te spelen, en ze zullen voor de tweede helft van de competitie lager 
ingeschreven worden.. 

Het bestuur evalueert het proces van teamindeling van afgelopen seizoen. Geconstateerd 
wordt dat veel goed ging, maar ook een aantal zaken beter kunnen. Een aantal leden heeft 
het bestuur ook feedback gegeven over hun ervaringen. De TC zal alle input ter harte 
nemen en de lessen meenemen in het nieuwe seizoen. 

Het bestuur bespreekt daarna de financiën van de vereniging. De voorlopige cijfers over het 
seizoen 2017-2018 zien er goed uit. Het bestuur is nog wel op zoek naar een nieuwe 
penningmeester. Ondanks de eerdere oproep in de ledenvergadering en het benaderen van 
een aantal personen is nog geen opvolger gevonden. 

Vervolgens bespreekt het bestuur de stand van zaken trainers en coaches. Hoewel het 
seizoen eigenlijk al begonnen is, zijn nog meerdere (jeugd)teams zonder trainer/coach. De 
TC zal actief op zoek gaan om kandidaten te vinden. Het bestuur stelt wel vast dat er een 
aantal teams is die niet of nauwelijks bijdragen aan de vereniging. Om alles rond te krijgen, 
zal iedereen een bijdrage moeten leveren. Het is voor het bestuur duidelijk dat uitgaan van 
de goede wil van iedereen onvoldoende is en te veel druk en verantwoordelijkheid legt bij de 
TC. Als eerder al aangekondigd in de ledenvergadering zullen we met elkaar een 
vrijwilligersbeleid moeten vaststellen. 

De secretaris geeft vervolgens een verslag van de voortgang van de implementatie van de 
AVG. Alle voorbereidingen zijn afgerond. Belangrijkste zaak nu is om 
toestemmingsformulieren van alle leden te verzamelen. Dit is o.a. nodig om straks 
teamfoto’s te kunnen publiceren op de website. 

Bestuursbesluiten 

De datum voor de ledenvergadering is bepaald op 2 december (11:00-12:30) te houden in 
de kantine van Sporthal Lunetten. Op de agenda van de vergadering staan in elk geval het 
verslag bestuur en financieel verslag over afgelopen seizoen, vrijwilligersbeleid, evaluatie 
teamindeling, verkiezing nieuwe bestuursleden en kleine aanpassingen van het 
Huishoudelijk Reglement. 


