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Notulen Algemene Ledenvergadering AFC IJburg  

vrijdag 8 november 2019, 20.00 uur 
 

1. Voorzitter Fred Coesel opent de vergadering om 20:05 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).  .  

Naast de bestuursleden zijn er 23 aanwezige leden. 

 

 

2. De Notulen van de ALV van 8  november 2018 worden goedgekeurd.  

 

 

3. Jaarverslag 2018/2019 

- Ledengroei. De ALV vraagt of er mogelijk een eerste elftal voor meiden komt. Algemeen 

bestuurslid Van Baarsen meldt dat dit zeer goed mogelijk is. De ALV vraagt of we jongens moeten 

gaan weigeren omdat we meiden tot nu toe allemaal toelaten. Van Baarsen antwoordt dat dit niet 

het geval is. Jongens worden binnen de huidige capaciteit (tachtig jongens per jaargang) 

toegelaten. 

 

- Jeugdcommissie. Voorzitter JeugdCommissie Peter van Roekel licht ontwikkelingen binnen de 

Jeugdcommissie toe.  

 

- Jan-Carel Bast (binnen JeugdCommissie verantwoordelijk voor opleidingen en contacten met 

Ajax) licht ontwikkelingen op deze onderwerpen toe.  

 

- Accommodatie en velden: Van Baarsen licht ontwikkelingen toe. Ondermeer op de 

ledenraadpleging die eind 2017 is gehouden.  

Vraag ALV: “Stel dat Hockey en Voetbal niet samengaan, heeft dat gevolgen voor uitbreiding van 

de velden?”: Van Baarsen antwoordt dat dat niet het geval is. Die koppeling is tot op heden niet 

gemaakt door de gemeente. Op 31 januari 2023 verloopt de vergunning van het huidige 

clubgebouw.   

Vraag ALV: “Is er in de tussentijd nog een raadpleging geweest?” Van Baarsen antwoordt dat het 

Bestuur met het hockeybestuur een aantal maal om tafel heeft gezeten. Zowel AFC IJburg als 

AHC IJburg hebben geen extra ledenraadpleging uitgevoerd. 

Vraag ALV: “Wat is verwachting van de aanleg van de extra velden?” Voorzitter Coesel verwacht 

dat dat in 2023 plaatsvindt. Het bestemmingsplan moet gewijzigd worden en dat zijn langdurige 

trajecten. Het Bestuur houdt rekening met de maximale juridische duur omdat het niet ondenkbaar 

is dat belangengroepen (als Houd Diemerpark Groen) doorprocederen tot het hoogste 

rechtsorgaan. 

Vraag ALV: “Kan het zijn dat we verhuizen?” Coesel verwacht van niet. Als het goed is wordt 

binnen half jaar definitieve inrichting Strandeiland bekend. Het lijkt onwaarschijnlijk dat daar 

meerdere voetbalvelden worden gepland.  

 

- Kantine: Van Baarsen licht ontwikkelingen toe waaronder de groei van 42% aan kantineomzet. Er 

vinden steeds meer teametentjes plaats. Dat draagt flink bij.  

 

- Materiaal Dirk Huiberts (verantwoordelijk voor materialen) licht ontwikkelingen toe: Het afgelopen 

seizoen heeft een forse investering in ballen plaatsgevonden (de richtlijnen KNVB zijn veranderd). 

Het aantal vermissingen van materialen blijft groot. Dat is het nadeel van een open club. Ook de 

toename van circuittrainingen lijkt te leiden tot meer vermissingen van ballen en hesjes. .  
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- Scheidsrechters. Van Baarsen licht ontwikkelingen toe. AFC IJburg is als eerste club in de regio 

Amsterdam ARAG gecertificeerd. AFC IJburg heeft de beschikking over een forse 

scheidsrechterspool, waaronder veel jeugdleden die ook fluiten.    

 

- Sportiviteit en respect. Van Baarsen licht ontwikkelingen toe.  Het aantal geregistreerde incidenten 

neemt af. In het seizoen 2018-2019 waren er vier  meldingen. Het lijkt rustiger te geworden, maar 

dat wil niet zeggen dat het altijd goed gaat. 

AFC IJburg is gestopt met het invullen van de Velddienst door ouders. De Velddienst wordt louter 

verzorgd door het kader (JC’s en Bestuur) 

 

- Sponsoring. Voorzitter sponsorcommissie Splinter licht ontwikkelingen toe. De Grote Clubactie 

was in het seizoen 2018-2019 een groot succes. 

 
 
4. Financiën 

- Jaarrekening 2018/2019.  Penningmeester Ploeger licht de jaarrekening toe.  Bij de post 

sponsorgelden meldt Voorzitter sponsorcommissie Splinter dat er ook in natura veel sponsoring 

plaatsvindt: Waaronder Life and Kicking. Jako-korting en donuts (soft credits). Het seizoen 2018-

2019 was teven het laatste seizoen van sponsoring door Brouwerij De Prael. 

Club van 100: Commissielid Boudewijn Kostelijk heeft zich daar vier jaar met veel toewijding voor 

ingezet. De Club van 100 heeft nog veel potentie. 

- Verslag kascontrolecommissie. Kascommissielid Jan-Carel Bast benoemt de belangrijkste 

bevindingen van de Kascommissie (bestaande uit Bast en Dianne de Vries). 

- Bast doet een oproep om de kascommissie te helpen. Belangstellenden kunnen contact 

opnemen met Bast of met Penningmeester Ploeger. 

- Bast bedankt de Penningmeester.  

- De Kascommissie heeft veel vragen gesteld en heldere antwoorden gekregen.  

- De Kascommissie heeft gestuurd in scheiding tussen structurele en incidentele baten.  

- De Kascommissie heeft de suggestie gedaan om de opbrengsten uit sponsoring en de 

kosten van sponsoring uit elkaar te trekken.  

- De Kascommissie is zeer tevreden over de liquiditeitsontwikkeling.  

- De Kascommissie ziet geen bezwaren en adviseert de Vergadering om de jaarrekening 

2018/2019 goed te keuren. 

 

De ALV stemt in met Jaarverslag en geeft decharge voor het gevoerde beleid 2018/2019. 

 

- Begroting 2019/2020. Penningmeester Ploeger geeft een toelichting op de begroting 2019/2020. 

Ploeger verwacht een winst van ca € 75.000. Onduidelijk is nog of vennootschapsbelasting 

betaald moet worden. Zelfs de  KNVB weet het niet. De belastingregels zijn er niet duidelijk over. 

Dat behoeft verdere studie. 

- De ALV stelt de begroting voor 2019 – 2020 vast. 

 

- Memo Spaarsaldo. Van Baarsen geeft een toelichting op het Memo Spaarsaldo (zie bijlage).  

AFC IJburg spaart al jaren voor een nieuwe accommodatie. Het spaarsaldo loopt dan ook op. 

Het opgebouwde vermogen is inmiddels dusdanig groot dat het risico op fraude toeneemt. 

Naast het risico op fraude is er ook een risico op mismanagement. Om het risico op fraude te 

beperken hebben naast de penningmeester ook de voorzitter en het algemeen bestuurslid 

online inzicht in de rekening courant en de spaarrekening. Daarnaast is het maximale bedrag 

per transactie en de daglimiet teruggebracht tot € 10.000,-. 

Het bestuur van AFC IJburg is van mening dat de thans doorgevoerde maatregelen echter 

onvoldoende waarborgen bieden voor het risico op fraude en mismanagement. 

Om het saldo te beschermen stelt het bestuur voor om per 1 mei 2020 een bedrag van  

€ 300.000  in depot te stellen met als expliciet bestedingsdoel een nieuwe accommodatie 
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(kantine en kleedkamers) voor AFC IJburg. Het Bestuur van AFC IJburg kan dus niet vrijelijk 

beschikken over dit bedrag.  Mocht het bestuur dat het anders willen aanwenden, dan kan dat 

met  toestemming van de buitengewone ALV.  

De ALV juicht beschermende maatregelen toe en vraagt zich of of bij een oplopend 

spaarsaldo het depot moet worden aangepast.  

Ploeger antwoordt dat de ALV het Bestuur in het eerste kwartaal van 2020 daar een voorstel 

voor kan maken. 

Het memo wordt in meerderheid goedgekeurd door de ALV met de opmerking dat het 

Bestuur begin 2020 een voorstel doet om hoe op de lange termijn om te gaan met een 

groeiend spaarsaldo. 

 

- Memo Contributieverhoging seizoen 2020-2021 i.v.m. uitbesteding ledenadministratie en  

contributie inning. Van Baarsen geeft een toelichting op het Memo Contributieverhoging seizoen 

2020-2021 (zie bijlage).  

De  ALV vraagt zich af of het nodig is om voor het komende seizoen contributieverhoging toe 

te passen omdat de ledenadministratie wordt uitbesteed. Dat zijn operationele kosten die 

kunnen voorkomen DE ALV geeft er de voorkeur aan dat het Bestuur met een nieuw voorstel 

voor een contributie-aanpassing te komen en geeft daartoe opdracht aan het Bestuur. Het 

Bestuur trekt het voorstel zoals genoemd in het memo Contributieverhoging seizoen 2020-

2021 i.v.m. uitbesteding ledenadministratie en contributie inning in.  

 
5. Bestuur en bestuursverkiezing  

- Voorgestelde herbenoeming van Marcel Ploeger (Penningmeester). Ploeger geeft aan in 

november 2020 te stoppen met het Penningmeesterschap, maar het komende seizoen zich nog 

graag in te willen zetten voor AFC IJburg. Ploeger wordt door de ALV herbenoemd. 

- Aftreden van Fred Coesel. Na bijna tien jaar voorzitterschap treedt Fred Coesel af. De ALV 

benoemt Coesel tot Ere-Voorzitter van AFC IJburg.  

- Aftreden van Michiel van Baarsen. Per 1 januari 2020 stopt Van Baarsen als Algemeen 

Bestuurslid en treedt dan uit het Bestuur. 

 

 
6. Rondvraag 

- Geen vragen. 

 
 

 
8.  Sluiting om 22.07u 

 
--- Aansluitend: Pub Quiz met winnaar van de wisselbeker: AEK ---  
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BIJLAGE: MEMO 

 

Aan:   De Algemene Leden Vergadering van AFC IJburg 

Van:  Bestuur AFC IJburg 
Datum:  8 november 2019 
Betreft:  In depot stellen vermogen spaarrekening t.b.v. realisatie nieuw clubgebouw 

 

In het seizoen 2017-2018 heeft AFC IJburg een contributieverhoging doorgevoerd teneinde financiële 
middelen te genereren voor een nieuwe accommodatie (kantine en kleedkamers) per seizoen 2022-20231. 
Doelstelling van de contributieverhoging was een positief spaarsaldo van circa € 500.000,- per 1 oktober 
2021. Zoals in de jaarstukken is te lezen. beschikt AFC IJburg per ultimo seizoen 2018-2019 over een 
positief spaarsaldo van € 290.000,-. In de komende jaren zal dit saldo bij ongewijzigd beleid verder 
toenemen. 

Het opgebouwde vermogen is inmiddels dusdanig groot dat het risico op fraude toeneemt. Naast het risico 
op fraude is er ook een risico op mismanagement. Om het risico op fraude te beperken hebben naast de 
penningmeester ook de voorzitter en het algemeen bestuurslid online inzicht in de rekening courant en de 
spaarrekening. Daarnaast is het maximale bedrag per transactie en de dag limiet teruggebracht tot € 
10.000,-. 

Het bestuur van AFC IJburg is van mening dat de thans doorgevoerde maatregelen onvoldoende 
waarborgen bieden om het risico op fraude en mismanagement te mitigeren. Het bestuur van AFC IJburg 
stelt daarom aan de Algemene Leden Vergadering voor: 

● Per 1 mei 2020 wordt een bedrag groot € 300.000,-2 in depot gesteld bij een door het bestuur van AFC 
IJburg te kiezen notaris op basis van een depotovereenkomst; 

● Het in depot gestorte bedrag krijgt als expliciet bestedingsdoel een nieuwe accommodatie (kantine en 
kleedkamers) voor AFC IJburg; 

● Het bestuur is gemandateerd om jaarlijks per 1 mei een extra storting in depot te doen; 
● Het bestuur van AFC IJburg is gerechtigd het in depot gestorte bedrag op te nemen na overlegging 

van een rechtmatig ondertekende opdracht aan een aannemer t.b.v. de bouw van een nieuwe 
accommodatie (kantine en kleedkamers) en overlegging van een door de gemeente afgegeven 
onherroepelijke omgevingsvergunning; 

● Indien het bestuur van AFC IJburg het in depot gestorte bedrag (of een deel hiervan) wil opnemen 
t.b.v. besteding in afwijking van het vastgelegde bestedingsdoel, dan mag dit alleen na toestemming 
van de Algemene Leden Vergadering. 

  

                                                
1
 Besluit ALV 8 december 2016 

2
 Het spaarsaldo van AFC IJburg bedraagt conform de begroting voor seizoen 2019-2020 circa € 370.000,- per ultimo seizoen. 

In het seizoen 2020-2021 zijn er echter aanloopkosten die betaald worden voordat de contributie van het seizoen 2020-2021 
wordt geïnd. Teneinde deze aanloopkosten te kunnen denken wordt een lager bedrag van € 300.000,- voorgesteld om in depot 
te storten. Zo blijft AFC IJburg over voldoende liquide middelen beschikken. 
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BIJLAGE: MEMO 

 

Aan:   De Algemene Leden Vergadering van AFC IJburg 

Van:  Bestuur AFC IJburg 
Datum:  8 november 2019 
Betreft:  Contributieverhoging seizoen 2020-2021 i.v.m. uitbesteding ledenadministratie en  
  contributie inning 

 

AFC IJburg beschikt over een volledige en up-to-date ledenadministratie. Jaarlijks wordt meer dan 99,5% 
van de contributie geïnd. Leden die geen contributie betalen, moeten de vereniging verlaten. De 
ledenadministratie en de contributie inning zijn de ruggengraat van onze vereniging. Als de 
ledenadministratie en de contributie inning niet op orde zijn, heeft AFC IJburg geen bestaansrecht meer. 

Zowel de ledenadministratie als de contributie inning worden verzorgd door vrijwilligers. Dat is jarenlang 
bijzonder goed gegaan. De afgelopen seizoenen is AFC IJburg echter hard gegroeid. Inmiddels heeft onze 
vereniging 1.200 leden. Het gevolg van deze groei is onder meer dat de ledenadministratie en de 
contributie inning zeer tijdrovende taken zijn geworden. Met name de penningmeester (Marcel Ploeger) en 
de secretaris (Jasper Lamers) van het bestuur van AFC IJburg worden hierdoor onevenredig zwaar belast. 
Omdat het steeds lastiger wordt om vrijwilligers te vinden die deeltaken uitvoeren, is de belasting voor de 
penningmeester en de secretaris feitelijk onacceptabel groot. 

Zoals het rooster van aftreden laat zien, zullen Marcel Ploeger en Jasper Lamers het bestuur najaar 2020 
verlaten. Mede met het oog op hun vertrek, adviseert het bestuur van AFC IJburg de Algemene Leden 
Vergadering om de ledenadministratie en de contributie inning volledig uit te besteden en de hiermee 
gemoeide kosten te dekken middels een generieke contributie verhoging met ingang van het seizoen 2020-
20213. De voorgestelde contributie verhoging bedraagt € 10,- per lid per jaar. 

Indien zich een nieuw bestuur heeft gevormd en dit nieuwe bestuur is in staat om met vrijwilligers de 
ledenadministratie en de contributie inning op een accurate wijze te verzorgen, dat heeft het nieuwe 
bestuur uiteraard de mogelijkheid om af te zien van de contributie verhoging. Wij vinden het echter onze 
verantwoordelijkheid om een nieuw bestuur niet te belasten met de te arbeidsintensieve taken van de 
ledenadministratie en de contributie inning en willen dit bestuur middels een contributie verhoging de 
mogelijkheid te bieden beide zaken uit te besteden. 

De contributie voor seizoen 2019-2020 is weergegeven in onderstaande tabel. Tevens is aangegeven wat 
de nieuwe contributie bedraagt met ingang van seizoen 2020-2021 indien de Algemene Leden Vergadering 
instemt met het voorstel van het bestuur om de contributie te verhogen met € 10,- per lid per jaar. 
 

leeftijdscategorie en contributie seizoen 2019-2020  2020-2021 

welpen: O06 (2014) en O07 (2013) € 190 € 200 

pupillen: O08 (2012) t/m O12 (2008) - niet-selectie € 210 € 220 

pupillen: O08 (2012) t/m O12 (2008) - selectie € 250 € 260 

junioren: O13 (2007) t/m O19 (2001) - niet-selectie € 230 € 240 

junioren: O13 (2007) t/m O19 (2001) - selectie € 270 € 280 

senioren: (exclusief 35+) € 280 € 290 

senioren: 35+  € 150  € 160 

 

                                                

3
 In het seizoen 2017-2018 heeft AFC IJburg een contributieverhoging doorgevoerd teneinde financiële middelen te genereren 

voor een nieuwe accommodatie (kantine en kleedkamers) per seizoen 2022-2023 (besluit ALV 8 december 2016). Het bestuur 
heeft de intentie uitgesproken de contributie gedurende drie seizoenen niet te laten stijgen (2017-2018, 2018-2019 en 2019-
2020). 

 


