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Eigenlijk is het de belangrijkste vergadering van het jaar: de bestedingsvergadering. Op deze 
meeting wordt immers bepaald waar onze zuur verdiende centjes aan worden besteed 
binnen Candia.  De ‘wedstrijd’ (‘Hoe kom ik aan het woord als Marco Otte er bij is’) werd 
‘gespeeld’ bij Tante Loes en startte met een ‘warming up’ in de nieuwe wintertuin. Zelfs dan 
zijn we actief met sponsorwerving, maar helaas wilde Roel Puijk (die daar zat te bieren) niet 
toe happen! 

Om 19.30 uur opende onze inspirerende ‘aanvoerder’ Jan Mark Huibers de vergadering en 
heette diegene die niet hadden afgezegd welkom.  Hierbij even de ‘spelers’:  Marinus 
Hendriksen, Leopold Pleijsier, Pepijn van der Heijden, Johan Toonen, Henk Elbers, Gerben 
de Rooder, Marco Otte, Piet Korf, Cees Onink, Arno du Pre, Dick Tool (verslag) en zoals 
gezegd Jan Mark Huibers. 

De tactiek van de avond bestond uit het volgen van de volgende agenda:  

• Leden per 2015 
• Doelstellingen B2BdeGreb 
• Activiteiten 2014-2015 
• Activiteiten 2015-2016 
• Financieel overzicht 2014-2015 
• Bestedingsaanvragen / voorstel 2015-2016 
 
In de 1ste fase van de ‘wedstrijd’ gaf de ‘aanvoerder’ een terugblik op de geslaagde 
activiteiten van dit jaar en lichtte hij het programma van dit seizoen toe, met als absolute 
topactiviteit weer het bezoek aan een wedstrijd in Duitsland. Verder zal er weer een 
tennistoernooi plaats vinden in de blaashal (februari/maart) en nemen we weer deel met een 
team aan het toernooi om de Sponsorcup (juni).   
 
Bij het financieel overzicht 2014-2015 bleek dat we nog over voldoende middelen beschikken 
(ruim € 14.000) zodat er van onder toezichtstelling door de KNVB geen sprake is. 
Complimenten voor de penningmeester!  
 
Bij de bespreking van de Bestedingsaanvragen (aangevraagd door het jeugdbestuur) werd 
de ‘strijd’ feller. Gelukkig is de hoofddoelstelling van De Greb iets ruimer geformuleerd door 
het bestuur (‘Het financieel ondersteunen van de voetbalvereniging Candia ’66, met de focus 
op het ontwikkelen van het jeugdvoetbal), zodat de aangevraagde € 1000,- per jaar (voor de 
komende 3 jaar)voor een aan te leggen teras al snel ‘scoorde’.   

Piet Korf echter werd ‘zwaar getackeld’ toen hij het idee opperde om elke sponsor de 
gelegenheid te geven een deel van zijn sponsorgeld toe te wijzen aan een zelf gekozen doel. 
Iedereen was het er over eens dat dit idee niet strookte met onze ‘teamgedachte’, zodat het 
voorstel het niet haalde. Uiteindelijk gingen alle  ‘spelers’ akkoord met het bestedingsvoorstel 
van het bestuur.  

Na de ‘wedstrijd’ werd er onder het genot van een verrukkelijke maaltijd en de nodige 
drankjes nog enthousiast nagepraat.   


