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Notulen Algemene Ledenvergadering AFC IJburg  

vrijdag 23 november 2018, 20.00 uur 
 

1. Voorzitter Fred Coesel opent de vergadering om 20:03 uur en heet iedereen welkom.  

De volgende bestuursleden zijn aanwezig: Fred Coesel (voorzitter), Marcel Ploeger 

(penningmeester), Jasper Lamers (secretaris), en Michiel van Baarsen (algemeen bestuurslid).  

Ilse Boer (algemeen bestuurslid) is ziek en afwezig.  

Naast de bestuursleden zijn er vijftien aanwezige leden. 

 

 

2. De Notulen van de ALV van 24 november 2017 worden goedgekeurd.  

 

 

3. Jaarverslag 2017/2018 

- Algemeen. De ALV merkt op dat het jaarverslag 2015-2016 niet op de website staat. De secretaris 

gaat dat plaatsen.  

 

- Publicatie. De ALV vraagt waarom stukken niet worden rondgestuurd. De voorzitter geeft aan dat 

dat niet conform de statuten is. De statuten geven aan dat stukken opvraagbaar moeten zijn.  

 

- Accommodatie: De ALV vraagt om een een update over de accommodatie.  

Algemeen Bestuurslid Michiel van Baarsen geeft toelichting over de belastingconstructie, de stand 

van zaken met betrekking tot een eventuele samenwerking met AHC IJburg en de stijgende 

bouwkosten.  

Van Baarsen schetst een somber beeld met betrekking tot een samenwerking met AHC IJburg. 

Hoewel onze leden aangegeven hebben graag samen te werken over de ontwikkeling van een 

accommodatie, is een meerderheid van de AHC IJburg-leden hiertegen. 35% Heeft gestemd en 

circa 2/3e stemde tegen een gezamenlijke accommodatie (bron: ledenraadpleging AHC IJburg). 

De ALV vraagt of het Bestuur zijn uiterste best wil doen om tot samenwerking met AHC IJburg te 

komen. 

De derdenregeling is tijdens de gemeenteraadsverkiezingen met hulp van lid Tino Wallaart onder 

de aandacht van gemeente gebracht.  

Het wordt extra complex, want het is nog niet bekend waar de nieuwe accommodatie gepland gaat 

worden. Er is zicht op een eventueel vierde en vijfde veld.  

 

- Parkeerplekken: Bestuur verwacht niet dat er meer parkeerplekken komen.  

 

- Aantal leden: De ALV vraagt hoe groot het bestuur de vereniging wil laten worden. De Voorzitter 

antwoordt dat we wellicht een buitengewone ALV uitroepen als we voor die vraag staan. 

 

- JeugdCommissie. De ALV vraagt wat het mandaat is van de JeugdCommissie. De Voorzitter 

antwoordt dat een JeugdBestuur niet kan worden opgericht volgens de statuten, maar dat het het 

streven is om zoveel macht als mogelijk te geven aan de commissies.   

 

- Vertrouwenspersoon.. De ALV vraagt waarom er geen vertrouwenspersoon is. De Voorzitter 

antwoordt dat het tuchtreglement in het seizoen 2017/2018 is afgeschaft. De portefeuille VEilig 

Sportklimaat hoort in de optiek van het Bestuur in het Bestuur thuis. Er wordt gekeken of er nog 

een wens is om een vertrouwenspersoon aan te stellen.  

 

- Contactgegevens elftalleiders. De ALV vraagt of er een overzicht kan komen met de 

contactgegevens van elftalleiders. De  Secretaris antwoordt dat dat er is en dat hij dat toegankelijk 

maakt voor de Verenigingsmanager en andere belanghebbenden. 
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- EHBO kit. De ALV vraagt of de EHBO kit op orde is. De aanwezige Verenigingsmanager geeft aan 

dat er de kit geüpdate wordt. 

 

 

De ALV stemt in met Jaarverslag en geeft decharge voor het gevoerde beleid.  

 

 
 

4. Financieel overzicht 
a. Jaarrekening 2017/2018: toelichting door de Penningmeester 
b. Verslag kascontrolecommissie. 

 
 

 

5. Begroting 2018/2019 
toelichting door de Penningmeester 

 
 
 

6. Bestuur en bestuursverkiezing  
a. Voorgestelde herbenoeming van Fred Coesel (voorzitter) voor een periode van drie jaar. 

Fred Coesel wordt gekozen met 13 stemmen voor en 1 blanco stem.  
b. Aftreden van Ilse Boer (algemeen bestuurslid). De Voorzitter bedankt Ilse. De verenigings 

is communicatief veel sterker geworden. 
c. Eventuele benoeming algemeen bestuurslid. er heeft zich geen kandidaat gemeld.  

 
 

7. Rondvraag 
- Kantinediensten. De ALV merkt op dat de kantinediensten af en toe chaotisch verlopen en of het 

een idee is om met vrijwilligersvergoedingen te werken. De Voorzitter geeft aan dat het het streven 

is ouders vrijwillig bardiensten te kunnen laten draaien..  

 

- Ontbreken spelbegeleider bij bezoekende teams. De ALV vraagt of het Bestuur herkent dat niet 

altijd bezoekende teams een spelbegeleider ter beschikking stellen. Het bestuur adviseert dat met 

in voorkomende situaties dat direct met de tegenstander te overleggen. 

 

- ALV voor Jeugdleden.De ALV vraagt of er een mogelijkheid is om een ALV voor jeugdleden te 

houden. Het Bestuur vindt dit een uitermate sympathiek idee en geeft aan dat er plannen zijn om 

een jeugdpanel op te richten.  

 
 
 
 

8.  Sluiting om 22.07u 

 
--- Aansluitend: Pub Quiz met winnaar van de wisselbeker: Michiel van Baarsen--- 


