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Notulen van de Algemene Ledenvergadering donderdagdag 11 november 2021  
 

Aanwezig 82 leden, inclusief het bestuur. 

Aanvang vergadering  21.10 uur.  
Sluiting vergadering 21.43uur. 

 

 

 

 

 
Opening door de voorzitter. 
Voorzitter, Gerard van Voorst, heet alle aanwezige leden van harte welkom op deze ALV 2021 na een bewogen Corona jaar. 
De vorige ALV in 2020 werd door de COVID digitaal gehouden.  Gerard hoopt van harte dat dit voetbalseizoen, met de 
huidige coronaregels in acht nemend,  door kan blijven gaan. Ook nu hebben is er een QR-code check aan de deur. 
 
Mededelingen vooraf aan de vergadering, 
Er zijn 4 afmeldingen: Henk Janssen, Gert Jan Rap, Glenn Hummelen en Bram Frijlink 
 
Regels voor de ALV: 

 De bar is tijdens de ALV dicht 

 Gelieve te blijven zitten en bij ene vraag even de hand opsteken 
 
Er zijn geen inkomende of uitgaande stukken te behandelen. 
 
Mededelingen voorzitter: 
De voorzitter doet enkele mededelingen van huishoudelijke aard. 
Het ledenaantal blijft stabiel met 400 leden aan het begin van het seizoen. De voorzitter memoreert dat de positieve 
ontwikkeling van het vrouwenvoetbal binnen de vereniging zich voortzet. Inmiddels is 25% van de leden vrouw. Hij maakt 
zich wel zorgen om het dalende aantal leden bij de jeugd.   
Verder wordt door de voorzitter de week van de scheidsrechter benoemd. De vereniging kan tot op heden putten uit een 
vaste groep clubscheidsrechters maar het aantal blijft krap. Hij vraagt leden zich aan te melden als scheidsrechter. Ook 
geeft hij aan dat er een scheidsrechtercursus is bij de KNVB. 

 
Notulen ALV 2020 
De notulen van de ALV is gepubliceerd op de website van de vereniging. De notulen worden zonder op- of aanmerkingen 
goedgekeurd.  
 
Jaarverslag 2020 - 2021 
Het jaarverslag 2020 – 2021 is gepubliceerd op de website van de vereniging. Het jaarverslag wordt zonder op- of 
aanmerkingen goedgekeurd.  Het is een jaarverslag zonder een kampioenen en of degradanten door Corona. 

 
Financiële jaarrekening 2020-2021. 
Namens de financiële commissie geeft Leo Frijlink uitleg over de winst – verliesrekening en de balans in het verenigingsjaar 
2020 -2021.  Hij geeft een toelichting bij verschillende baten en lasten. De vereniging heeft een goed boekjaar achter de 
rug, ondanks door de sluiting van de kantine.  De subsidieregelingen zoals NOW, RVO etc. hebben er uiteindelijk toe geleid 
dat de vereniging financieel gezond is en zelfs een positief resultaat is behaald. De balanspositie is nog steeds sterk met 
voldoende liquide middelen om een tegenslag op te kunnen vangen. Er is dan ook een zitgrasmaaijer voor de vrijwilligers 
aangeschaft en zijn de damestoiletten verbouwd.  
 
Begroting 2020-2021. 
De begroting voor het seizoen 2021/2022 wordt ook gepresenteerd en aangenomen. Ook voor het nieuwe seizoen zijn al 
diverse subsidies aangevraagd en zal er gestuurd worden op de kosten. Omdat de kantinebijdrage voor een groot deel zal 
wegvallen vanwege  corona, blijft er een risico in de begroting.  
   
 
Vaststellen contributie 2020-2021 
De contributie 2020-2021 is niet verhoogd, dit om de leden te bedanken voor het blijven betalen van de contributie tijdens 
de Corona Lock-down. 
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Verslag Kascommissie. 
De kascommissie, bij monde van Bart Brunekreef en Jarno Jonkers, doen verslag van het boekenonderzoek en verklaart dat 
alles in orde is bevonden. De vergadering geeft het bestuur decharge voor het gevoerde financiële beleid. 
 
Verkiezing Kascommissie. 
Jarno Jonkers is aftredend en niet herkiesbaar voor de kascommissie. Na de vraag van de voorzitter of er een kandidaat is 
die de functie van Jarno wil overnemen stelt Teus Theunissen zich voor deze functie beschikbaar. De vergadering gaat 
akkoord met de voordracht van Teus. 
De kascommissie bestaat in het verenigingsjaar 2020 – 2021 uit Bart Brunekreef en Teus Theunissen. 
 
Bestuursverkiezing. 
Het bestuurslid Henk Geert Blaak is statutair (3 jaar) aftredend. Henk Geert is herkiesbaar. Voor de aanvang van de 
vergadering hebben zich geen tegenkandidaten of kandidaten voor de te ontstane vacatures aangemeld.  Henk Geert 
worden bij acclamatie (her)benoemd.   Henk Geert zal zitting nemen in het bestuur voor het accomodatiebeheer maar 
stopt met de sponsorcommissie. Er zijn gespreken voor opvolging met personen voor deze commissie gaande.  
 
Anouk van Loo is vorig jaar gestopt als bestuurslid. Zij vertegenwoordigde het damesvoetbal. Als vervanging van Anouk 
hebben inmiddels Yvette Demmers en Celine Hazeleger plaats genomen in het bestuur.  Zij vertegenwoordigen samen het 
damesvoetbal. Gerard heet de dames welkom en kijkt uit naar een verdere plezierige samenwerking. De leden gaan 
akkoord. 
 
Gerard de Rooij is vorig jaar ook gestopt als bestuurslid, als dank voor hun inzet overhandigd Gerard Anouk en Gerard  een 
bos bloemen.  
 
 
Rondvraag. 
Edwin Lagerweij vraagt waarom er geen aandacht was voor de vertrekkende sponsorcommissie? 
- Gerard antwoord dat dit volgt, als alles verder duidelijk is hier omtrent 
 
Gerard Mulder, idee voor terras verwarming? 
- Gerard van Voorst neemt het mee in de volgende bestuursvergadering 
 
Fred Bruil, of er meer bekend is over een sponsorcommissie? 
- Gerard geeft aan dat wij dit melden als het kan 
 
Wouter Ooms, komt er nog een tientjesavond? 
- Gerard, graag, maar ligt aan de Corona ontwikkelingen 
 
 
Slotwoord 
De voorzitter bedankt alle vrijwilligers voor hun inzet en werk. Vervolgens bedankt hij alle aanwezigen voor aanwezigheid. 
En geeft een rondje van de club met een hartige snack 
 
 
 
 
 
Secretaris Ronald Klomp. 


