
Notulen ALV AFC IJburg, 27 november 2014 
 
1. Fred Coesel opent de vergadering om 20:05 uur en heet iedereen welkom. Het voltallige bestuur is 

aanwezig: Fred Coesel (voorzitter), Martijn Jansen (penningmeester), Rutger Groot (secretaris), Mo el 
Bouchaibi (technische zaken) en Michiel van Baarsen (algemeen bestuurslid).  
 
Naast het bestuur zijn 11 leden en belangstellenden aanwezig bij de vergadering: Marcel Eilering, 
Mabelle Koot, Sandra Voges, Winfried Splinter, Jasper Lamers, Ilse Boer, Anne Rose Brinkhuis, Kitty 
Bruins en Evert Krist. 
 
 

2. De notulen van de ALV van 28 november 2013 worden goedgekeurd. 
 
 
3. Fred Coesel geeft een toelichting op het jaarverslag 2013/2014: 

 
Evert Krist geeft zijn complimenten over het jaarverslag. Hij verzoekt om volgend jaar een overzicht van 
de diverse commissies binnen de club toe te voegen. Het bestuur geeft aan dit te zullen toevoegen. 
  
Evert Krist vraagt naar het doel van de Scoutingscommissie. Mo el Bouchaibi geeft aan dat deze 
commissie in opdracht van het bestuur monitort of er in de AFC IJburg teams talenten spelen die 
mogelijk op een hoger niveau zouden kunnen spelen. 
 
Rutger Groot geeft aan dat het afgelopen seizoen de uitgangspunten voor het jaarlijkse 
teamindelingsproces verder zijn uitgewerkt: voor alle teams geldt een gewenste omvang van 10 dan 
wel 15 kinderen, we zijn eerder begonnen met de jaarlijkse proeftrainingen voor nieuwe leden en we 
voeren tijdens deze proeftrainingen individuele gesprekken met ouders van potentiële nieuwe leden; de 
gesprekken dienen om de toetsen of de ouders het verwachte vrijwilligerswerk voor AFC IJburg kunnen 
en willen leveren. Daarnaast vragen we op de jaarlijkse voetbalinformatie dag aan het einde van het 
seizoen aan alle teams om de verplichte teamrollen door verschillende teams in te laten vullen. 
 
Sandra Voges vraagt hoe we omgaan met kinderen waarvan de ouders geen bijdrage leveren. Het 
bestuur geeft aan dat we verwachten dat binnen een team de teamrollen door verschillende ouders  
worden ingevuld. Als we signalen krijgen dat dit niet gebeurt en een team niet goed functioneert gaat 
het bestuur met de ouders van dat team in gesprek, waarbij we van alle ouders eisen dat ze iets 
bijdragen. Als ouders dan nog steeds geen bijdrage kunnen leveren kan de club besluiten dat een kind 
niet verder kan voetballen bij AFC IJburg. 
 
Evert Krist vraagt of het mogelijk is om de teams die gesponsord worden door ING, bij thuiswedstrijden 
toch met een shirt met de naam van een lokale sponsor kunnen spelen. Fred Coesel geeft aan dat dat 
niet mogelijk is, de afspraak met ING is dat thuis- en uitwedstrijden in de ING shirts worden gespeeld. 

 
Het jaarverslag wordt vastgesteld. 
 

 
4. Martijn Jansen geeft een toelichting op de jaarrekening 2013-2014. 

 
Er dienen nieuwe leden voor de kascommissie van AFC IJburg te worden benoemd. De nog te 
benoemen leden hebben inmiddels wel de jaarrekening gecontroleerd, maar waren tijdens de controle 
dus geen kascommissie lid. 

 
Fred Coesel vraag toestemming aan de vergadering om de nieuwe leden van de kascommissie te laten 
benoemen, en om de nieuwe commissie daarna décharge te laten geven. Evert Krist geeft aan dat 
deze kunstgreep de club niet siert; de kascommissie had voorafgaand aan deze vergadering benoemd 
dienen te worden. Hij vraagt of het bestuur kan garanderen of dit de laatste keer is geweest dat dit 
gebeurd is. Fred Coesel antwoordt dat hij dit niet kan garanderen, het bestuur kan niet alles voorzien. 
 
De vergadering geeft toestemming voor het voorstel van het bestuur. 
 
Drie nieuwe kascommissieleden worden met algemene stemmen gekozen: Rob Kruse, Mabelle Koot 
en Susan Wan. Jan-Carel Bast wordt herkozen als lid van de kascommissie. 

 



Mabelle Koot geeft namens de kascommissie toelichting. De kascommissie heeft met de 
penningmeester gesproken en alle posten doorgelopen. Op de weergave van een aantal posten had de 
commissie commentaar; dit commentaar is door de penningmeester verwerkt. De kascommissie 
adviseert om in het volgende jaarverslag een positief resultaat in groen in plaats van rood weer te 
geven. De kascommissie adviseert de vergadering om het bestuur décharge te verlenen. 
 
De ALV geeft het bestuur décharge door goedkeuring van het jaarverslag en de jaarrekening. De ALV 
stemt met 8 stemmen voor en met 1 stem tegen. 
 

 
5. Martijn Jansen licht de begroting 2014-2015 toe. 
 

Evert Krist merkt op de post vergoedingen voor trainers steeds groter wordt. Fred geeft aan dit komt 
door (a) het bruto/netto effect van een aantal trainers die een vergoeding krijgen die hoger is dan de 
maximale vrijwilligersvergoeding en (b) het groeiend aantal AFC IJburg teams. 

 
Evert Krist vraagt of de vergoeding voor de kantinebeheerder de investering waard is. Fred Coesel 
geeft aan dat deze investering zich dubbel en dwars heeft terugverdiend: we krijgen zeer veel positieve 
reacties van ouders en kinderen over het feit dat de kantine van maandag tot en met vrijdag ’s middags 
en het eerste deel van de avond geopend is. 
 
Fred Coesel geeft aan te verwachten met de introductie van het nieuwe kassasysteem, dat in de 
winterstop wordt geïnstalleerd, meer zicht op de inkomsten en uitgaven van de kantine te krijgen.  
 
De ALV gaat met algemene stemmen akkoord met de begroting. 

 
 

6. Bestuurslid Michiel van Baarsen wordt met 7 stemmen voor en 0 stemmen tegen voor een periode van 
drie jaar herbenoemd.  
 
Kandidaat Ilse Boer wordt met 7 stemmen voor en 0 stemmen tegen benoemd als bestuurslid, met als 
portefeuille Communicatie. 

 
 
7. Het bestuur schetst de belangrijkste aandachtsgebieden voor de komende seizoenen: 

 Het inrichtingsplan van Sportpark IJburg en omgeving wordt toegelicht 
 Voorjaar 2015 wordt het derde kunstgrasveld aangelegd, waarover AFC IJburg bij de start van het 

seizoen 2015/2016 kan beschikken.  
 De club verwacht door te groeien naar een kleine 1000 leden begin komend seizoen 
 Het definitieve clubgebouw zal worden aangelegd aan de lange zijde van het aan te leggen derde 

veld. 
 Naar verwachting worden eind 2015 42 parkeerplaatsen aangelegd aan de kopse kant van het 

hoofdveld. 
 Via narrow casting zal komend seizoen op wedstrijddagen het wedstrijdprogramma op het TV 

scherm in de kantine worden weergegeven. 
 

 
8. Rondvraag: 

 Evert Krist stelt voor om de AFC IJburg leden die de scheidsrechters cursus afronden 
scheidsrechters kleding ter beschikking te stellen. Het bestuur zegt dit toe.  

 Het bestuur wordt door de ALV van harte bedankt voor hetgeen tijdens het seizoen 2013/2014 
gerealiseerd is. 

 
 
9. De vergadering wordt om 21:40 uur gesloten. 


