
NOTULEN ALGEMENE LEDENVERGADERING 
SEIZOEN 2020-2021 
 
Datum  21 maart 2022 

Aanwezig  29 leden aanwezig 

Afgemeld 11 leden hebben zich afgemeld 

Verslag  Marleen Boxman, secretaris 

 

1. Opening 

Welkom op deze jaarvergadering, de eerste editie van Mark als voorzitter. Wederom door 

corona een verschoven vergadering maar gelukkig dit jaar wel als vanouds in de kantine.  

Kandidaats bestuurslid Roos van Breukelen heeft zich helaas moeten afmelden net als 

een aantal andere leden. 

De agenda wordt doorgenomen. 

 

2. Voorwoord voorzitter 

Een jaar geleden nam Mark, halverwege een wederom door corona bijzonder en op 

sportief vlak ook een frustrerend seizoen, het stokje over van Ferco.  

Het seizoen 2020-2021 begonnen we eindelijk weer met sporten maar op 13 oktober was 

er alweer en persconferentie met strenge maatregelen. Vooral voor de senioren voetbal 

en de gehele handbalafdeling waren de mogelijkheden om te sporten erg, zo niet geheel 

beperkt. 

We hebben er alles aan moeten doen om de binding met elkaar te blijven voelen. We zijn 

dankbaar voor iedereen die hierin zijn steentje heeft bijgedragen en voor het begrip en 

de flexibiliteit van onze leden die de vereniging trouw zijn gebleven. 

Laten we hopen dat we de komende seizoen weer volop mogen genieten van onze 

prachtige sporten! 

Er zijn wel wat zorgen. Zorgen over vrijwilligers en de inzet van vrijwilligers voor onze 

verenging. Zo hebben we te maken met een daling van het aantal bestuursleden. Dat is 

een tendens die al een hele tijd gaande is en die we moeten zien te kenteren. Zowel op 

bestuurlijk vlak maar ook in de diverse commissies kunnen we meer mensen gebruiken. 

De betrokkenheid van de jongere garde en de inzet buiten het sporten om, is beperkt. De 

samenleving is anders, we moeten er anders naar kijken en er creatief mee omgaan. We 

zullen gaan kijken naar andere organisatiestructuren; kleinere verantwoordelijkheden en 

geen structurele verantwoordelijkheid dragen.  

Help ons om mee te denken, deel jullie ervaring en kennis! Maak de club gezond. Niet op 

het financiële vlak maar waar we kunnen bouwen op een grote club vrijwilligers die nodig 

is om een fijne, prettige vereniging te zijn. 

 

3. Notulen algemene ledenvergadering 22 maart 2021 

Er zijn geen opmerkingen gekomen. De notulen worden daarmee goedgekeurd en 

vastgesteld.  

 

4. Jaarverslag seizoen 2020-2021 

Ook het jaarverslag heeft iedereen ontvangen. Vragen en opmerkingen t.a.v. dit 

jaarverslag die zijn binnengekomen, zijn verwerkt in de presentatie die zo dadelijk volgt.  
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5. Financieel jaarverslag seizoen 2020-2021 

Inmiddels zijn de financiën opgemaakt en kunnen we gelukkig, ondanks de verdampte 

(kantine-) inkomsten, een financieel goed resultaat laten zien. Dit komt door de 

tegemoetkomingen van de overheid, alsmede de compensaties vanuit de bonden en de 

gemeente. 

Kijkend naar de kosten van de kantine dan zijn de energiekosten redelijk gelijk gebleven. 

Een aantal kosten zijn lager i.v.m. minder gebruik en dus minder kosten. Het meest 

zorgelijke was de omzet, een aanzienlijke daling t.o.v. 2019-2020. Maar gelukkig zijn ook 

de kosten voor inkopen laag gebleven.  

Vanaf dit seizoen gaan we met voorraden werken. Dit heeft effect op het 

kostprijsverhaal. Op deze manier kunnen we netto cijfers laten zien.  

Als we kijken aar de vereniging dan zien we dat de kosten van de lonen iets zijn 

gematigd. Kosten voor de voetbaljeugd heeft een aanzienlijke stijging doorgemaakt. Dit 

heeft te maken met de HJO (Hoofd Jeugdopleiding) die is aangesteld. Als we kijken naar 

de handbal zijn kosten gelijk gebleven of gehalveerd.  

Algemene kosten zijn flink lager t.o.v. het jaar daarvoor i.v.m. jubileumviering en Kick-

off. Sponsorgelden en contributie inkomsten zijn gedaald.  

Door de bijzondere posten (subsidies) komt de winst- en verliesrekening van de 

vereniging gunstig uit. Dat maakt dat ons resultaat een positief saldo geeft. Het zijn nog 

geen definitieve bedragen dus we houden een slag om de arm.  

Als we kijken naar de totaalbalans, zien we dat het totale eigen vermogen is gestegen. 

De financiën zijn goed op orde, we zijn een gezonde verenging. Hierdoor hebben we de 

aanleg van het beachveld en de verduurzaming met eigen middelen kunnen doen, 

externe financiering is niet nodig geweest.  

 

6. Verslag kascommissie en benoeming nieuwe kascommissie 

Wesley Kappert en Niels Damman konden er vanavond helaas niet bij zijn. Ze zijn een 

week geleden wel geweest en hebben vrij kritisch de cijfers doorgenomen.  

Ze adviseren de vergadering het bestuur decharge te verlenen.  

Benoeming nieuwe kascommissie; Danny Kolkman wil aansluiten, één van de twee 

huidige kascommissieleden zal dit voor volgend seizoen samen met Danny doen.  

 

7. Begroting seizoen 2020-2021 

Gelukkig kunnen we ook weer vooruit kijken.  

We kijken naar de begroting van het huidige seizoen. We hebben er al een half/ 

driekwart seizoen opzitten dus de cijfers zullen reëler zijn dan normaliter.  

We verwachten een flinke stijging in de omzet van de kantine te zien, ervan uitgaande 

dat er geen terugslag zal zijn door de corona.  

Ook zeker positief is een verhoging van de contributie-inkomsten; een 6e senioren team 

en veel aanwas van jeugd. Ook aan de kant van sponsoring zien we meer inkomsten.  

We draaien een redelijk normaal seizoen dus de kosten voor bijv. de KNVB zijn ook weer 

op normale hoogte.  

Het zou mooi zijn als we ook dit seizoen met een mooi positief resultaat kunnen 

afsluiten.  
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8. Vaststelling contributie 

De cijfers zijn positief maar er zit ook een kanttekening aan. De prijzen rijzen momenteel 

de pan uit. De contributie en de consumptieprijzen willen we voor nu echter gelijk 

houden en geen verhoging doorvoeren.  

 

 

Pauze  
 

 

9. Jubilarissen  

Voordat we verder gaan, willen we ook even een moment stil staan bij degene die ons 

ontvallen zijn. Na een moment van stilte gaan we verder met de jubilarissen. 

 

We wachten nog even met de jubilarissen en vragen Henny Dollenkamp en Ferco van 

Breukelen de ruimte te verlaten.  

Het bestuur wil Henny voordragen als Lid van Verdienste. Hij is op verschillende fronten 

actief (geweest) voor de club; club- en KNVB scheidsrechter, diverse commissies (bouw, 

kantine) verantwoording nemen voor het vervullen van taken.  

Ferco wordt voorgedragen als Erelid. Als voorzitter heeft hij net geen 10 jaar volgemaakt 

maar buiten dat is hij ook bestuurslid technische zaken geweest, bijzondere bijdrage aan 

de vereniging; kantine, technisch vlak, aanstelling HJO. Ferco heeft de club gemaakt tot 

waar hij nu staat.  

Beide voordrachten zijn akkoord bevonden. 

 

25 jaar: Ron Stegeman, Mark Koudijs, Rolf Lugtmeijer, Jordi Brink, Hein Scheffer, Wesley 

de Graaf, Adriaan van Duren, Ferco van Breukelen 

40 jaar: Marco Kinds, Johan Strang 

50 jaar: Leendert Overink 

60 jaar: jan Elfrink, Hans Voskamp, Bennie van der Linder 

 

 

10. Verkiezing bestuursleden 

Rudi zal dit seizoen afmaken als bestuurslid. Zijn functie komt daarna vrij. We vragen de 

leden met ons mee te denken. Wij zullen ook actief mensen benaderen. 

Ook de positie van de penningmeester is nog steeds vacant. Mark neemt de honneurs 

waar met goede ondersteuning van Gert Seynaeve.  

Waarschijnlijk komen we nu, na drukke coronajaren, in rustiger vaarwater dus hopelijk 

biedt dit ruimte voor nieuwe mensen. 

Roos van Breukelen heeft al een tijdje meegedraaid. Er zijn geen tegenkandidaten 

gekomen dus wij vragen akkoord voor haar toetreding tot het bestuur.  
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11. Rondvraag 

Wanneer wordt er een algeheel verbod op roken ingesteld? Het is geen kwestie van niet 

kunnen, het staat zeker op de agenda net als de gezonde kantine die ook op de agenda 

staat. Er is nog geen besluit over genomen. We komen daar de volgende ALV op terug. 

 

Zeker 3 à 4 keer in de week blijft het licht branden in de kleedkamers en de deuren zijn 

niet op slot. Trainers/ leiders zijn eerder weg dan de spelers. Het hoort bij een stuk 

bewustwording en mentaliteit. We noteren het en  

 

Huur van de velden die we aan de gemeente moeten betalen; Andre denkt dat we teveel 

huur betalen t.o.v. hoeveel er gebruik van is gemaakt. Er is een overeenkomst die niet 

afhankelijk is van het gebruik. Het jaar ervoor hebben we een tegemoetkoming 

gekregen.  

 

Onderhoud van het hoofdveld; de korrels zouden vervangen worden. Hoe staat het 

daarmee? We hebben toezegging gehad van de gemeente 

Na 10 jaar gebruik, is de mat en de infill (de korrels in het veld) vervangen. De korrels 

zijn niet prettig in het gebruik; brand- en schaafwonden, korrels blijven in de sokken 

gangen. Discussie aangegaan met de gemeente en geëist dat het veld vervangen wordt. 

Het veld voldoet aan de norm maar de gemeente vindt onze bezwaar gegrond. De korrels 

zullen afgezogen worden, er komen nieuwe korrels in. Het blijft overheid dus we zijn nog 

afhankelijk van een aantal vinkjes. Streven was om het dit seizoen in orde te krijgen.  

 

12. Sluiting  

De vergadering wordt gesloten en u wordt uitgenodigd voor een drankje bij de bar.  


