
   
Verslag Algemene Ledenvergadering 

 
Maandag 15 november 2021 om 20:000 uur  
Aanwezigen: 40 leden incl bestuur (kantine) 
Namens hoofdbestuur:  Wilco Overweg, John Voppen, Martijn Endeman, Mike Jonkman, Joost 
van der Zee, Marijn Platenkamp, Maarten Nijland, Robert Drost en Marieke Olthof. 
 
Agenda:  

1. Opening 
2. Inventarisatie vragen 
3. Verslag laatste ALV d.d. 14 juni 2021 
4. Financieel overzicht seizoen 2020-2021 en decharge kascommissie en bemensing 

nieuwe kascommissie 
5. Meerjarenplan nieuw bestuur 2021 – 2024 
6. Vaststellen begroting en contributie dit seizoen 
7. Beantwoorden openstaande vragen & sluiting 

 
1. Opening 
Wilco opent de vergadering in de Verlenging. Wilco bedankt iedereen voor aanwezigheid, 
mooie opkomst gezien de huidige corona omstandigheden.  Agenda wordt toegelicht en 
vastgesteld. 

 
2. Inventarisatie vragen 
Op voorhand worden er vragen geinventariseerd waar de leden graag antwoord op zouden 
willen krijgen; wellicht komt het in de presentatie al naar voren, anders komen we er aan het 
eind op terug.  

 
Vragen/onderwerpen: 

Scheidsrechtersprobleem bij de jeugd (voetbal) 
Beleid indeling teams jeugd (handbal) – procedure op de site wordt niet 1 op 1 nageleefd.  
Status talentenplan  
 

3. Verslag laatste ALV d.d. 14 juni 2021 
Verslag staat op de website en de belangrijkste punten daaruit worden kort toegelicht. Vanuit de 
zaal geen vragen over het verslag. Verslag is akkoord bevonden.  
 
4. Financieel overzicht seizoen 2020-2021 en decharge kascommissie en bemensing 

nieuwe kascommissie 
Inkomsten: 

Lidmaatschap: contributie is 4x op normale wijze geïnd, niemand heeft in coronatijd zijn/haar 
lidmaatschap opgezegd, We hebben trouwe leden ook in moeilijkere tijden. Daarnaast hebben 
de sponsoren ons ook niet in de steek gelaten.  
Acties: door inzet van onze leden bijna een verdubbeling van inkomsten uit de verschillende 
acties: grote club actie, compost actie, rabo club support; mooi resultaat! 
Kantine: aangezien de kantine voor langere tijd dicht is geweest, zijn deze inkomsten minimaal.   

Lasten:  
Gedurende het seizoen minder gesport dus minder huur en minder onderhoudskosten. Een 
deel van de salariskosten van de trainers hebben we terug gekregen via de landelijke NOW-
regeling.  
Daken liggen nu vol met zonnepanelen, daardoor lagere energie kosten. Minder 
wedstrijdkosten door lagere NHV- en KNVB bijdragen, lagere zaalhuur en zeer beperkte 
buskosten. Kleding is dit seizoen ook uitgeleverd. Zekerheid voor komende 5 jaar door 
sponsorafspraken.  
Over het algemeen financieel gezien een goed seizoen gedraaid.  



   
Toelichting balans per 31-7-2021 

Cor geeft toelichting op de balans, ziet er goed uit. 
 
Decharge kascommissie en bemensing nieuwe kascommissie 

Luuk Nijman en Alexander Westenbrink hebben als kascommissie de financiële zaken 
gecontroleerd en vragen gesteld. Begin november 2021 hebben zij het goedgekeurd en 
adviseren om decharge te verlenen. Het interim bestuur wordt decharge verleend tijdens de 
ALV.  

 
Nieuwe commissie voor volgend jaar bestaat uit: Alexander Westenbrink (2e controle jaar) en 
John Strijdveen (1e controlejaar). Reservelid wordt Hans Willemsen.  

 
5. Meerjarenplan nieuw bestuur 2021 – 2024 

Toelichting van meerjarenplan waar het nieuwe hoofdbestuur vanaf mei 2021 mee aan de slag 
is gegaan (presentatie is op de website te vinden).  

 
Wie zijn wij; korte toelichting wie er nu deel uitmaken van het bestuur.  
Hoe is het plan tot stand gekomen – timeline. 
Vier kernwaarden: Veiligheid – Plezier – Ontwikkeling – Participatie. 

 
Talentenplan: wat is de stand van zaken; commissies hebben extra vrijwilligers hard nodig, 
inzet van extra vrijwilligers bij diverse activiteiten. Planning en uitvoering is vertraagd maar hier 
wordt hard aan gewerkt. Het talentenplan is overgedragen aan 2 nieuwe personen (Alexander 
Westenbrink en Karin Hemeltjen) die deze kar gaan trekken:. Zij zullen dit op korte termijn op 
gaan pakken.  

 
Prestatie en plezier gaan hand in hand. Prestatie gaat niet ten koste van alles. We zijn een 
dorpsvereniging, geen profclub. Het selectie traject van de handbalteams, de weg er naar toe, 
hoe gaan we hier als vereniging hier mee om? We hebben te maken met jonge meiden, 
pedagogisch gezien kunnen we hier nog verbeteringen in aanbrengen.  
Bij de jongste teams van bij de voetbal zijn geen selectie teams meer. Daan Koerhuis heeft hier 
een presentatie over gegeven bij de voetbal. Hij zal zijn presentatie delen met handbal, wellicht 
werkt dit ook voor de handbal.  

 
Het hoofdbestuur streeft er naar dat de plannen/ideeen meer vanuit de commissies komen, 
meer zelfsturende teams met deels eigen verantwoordelijk.  

 
Wat heeft onze hoogste prioriteit:    -     Omvormen veld 2 naar kunstgrasveld 

- Verkeersveiligheid van toegangsweg 

- Uitbreiden faciliteiten kantine 

(terras/verkoop) 

Naast deze prioriteiten gaan we natuurlijk ook met andere activiteiten aan de slag. Het overzicht 
is terug te vinden in de powerpoint. Het is geen statisch document, dingen kunnen toegevoegd 
worden, verschoven worden. Input van iedereen is welkom.  
Vanuit de zaal komt nog de opmerking om naast vrouwen/meiden voetbal ook jongens handbal 
meer te gaan promoten.  
 
 
 
 
 
 



   
6. Vaststellen begroting (2021-2022) en contributie dit seizoen 
Toelichting van de begroting voor komend seizoen door Mike.    
Begroting is sluitend en wordt tijdens de vergadering vastgesteld.  
Contributie wordt voor komend seizoen niet verhoogd, mede doordat leden weinig hebben 
kunnen sporten het afgelopen jaar. 
 
7. Beantwoorden openstaande vragen & sluiting 
Scheidsrechters probleem: probleem is bekend bij commissie; bij sommige jeugd voetbal teams 
staan scheidsrechters ingedeeld en bij de lagere team niet of komen ze niet opdagen. Zo 
mogelijk gelijk trekken binnen teams (selectie versus lagere teams).  
Scheidsrechtersprobleem is zowel bij handbal als bij de voetbal (jeugd en senioren). Dit zal 
opgelost moeten worden willen we op verschillende niveaus blijven spelen.  Dit probleem zal 
gecommuniceerd worden met de leden. We hebben meer mensen nodig om te boel draaiende 
te houden.  
 
Toelichting Corona beleid; verbetering mogelijk qua communicatie naar aanleiding van de  
persconferenties. We gaan dit weer oppakken met een hernieuwd Corona protocol op de 
website.  
 
8. Sluiting  

Wilco bedankt iedereen voor aanwezigheid en nodigt mensen uit voor een drankje aan de bar. 
Vergadering wordt gesloten om 21.35 uur. 

 


