
Notulen ALV AFC IJburg, 16 december 2010 
 
1. Fred Coesel opent de vergadering om 20:10 uur en heet iedereen welkom. Aanwezig van het 

bestuur zijn Fred Coesel (voorzitter), Martijn Jansen (penningmeester) en Rutger Groot 
(secretaris). Afwezig zijn de bestuursleden Mo el Bouchaibi (technische zaken) en Jurgen Jaab 
(algemeen bestuurslid). 
 

2. De notulen van de ALV van 15 april 2010 worden vastgesteld. 
 
3. Fred Coesel geeft een toelichting op het jaarverslag 2009/2010: 

 Vraag: Hoe is de samenwerking met de hockeyclub, AHC IJburg.  
Antwoord: Na oplevering van het huidige (tijdelijke) clubgebouw, dat door AFC en AHC 
gezamenlijk ontworpen is, heeft AHC aangegeven toch niet gelukkig te zijn met de ligging en 
indeling van de kantine. AHC wil op korte termijn een eigen accommodatie bij het eigen veld 
realiseren. AFC IJburg heeft daarop besloten zijn eigen weg te gaan en eigen plannen op te 
stellen. Streven voor AFC is een huurcontract voor 3 tot 5 jaar voor het huidige clubgebouw; 
gedurende deze periode kunnen de nieuwbouwplannen voor het definitieve clubhuis worden 
gerealiseerd. AFC gaat nu zijn eigen plannen opstellen, bijvoorbeeld wat betreft de inrichting 
en bemanning van het clubhuis via de kantinecommissie. AFC staat binnen deze plannen 
open voor een nieuwe samenwerking met AHC, op voorwaarde dat AHC zich aansluit bij het 
uitgangspunt om de huidige kantine voor de periode van 3 tot 5 jaar te huren. 

 Het bestuur wordt door de ALV bedankt voor hetgeen tijdens het seizoen 2009/2010 en 
daarna gerealiseerd is. 

 
Het jaarverslag wordt vastgesteld. 
 

4. De jaarrekening (balans en winst- en verliesrekening) wordt toegelicht door Martijn Jansen.  
 Vraag: mogen leden voetballen die hun contributie niet betaald hebben?  

Antwoord: nee. Het aantal leden dat contributie voor het huidige seizoen niet betaald heeft is 
laag; de penningmeester zit hier bovenop, de betreffende mensen worden hierop 
aangesproken.  

 De jaarrekening word vastgesteld. 
 De leden van de kascommissie, de heren Tino Wallaart en Toon Kreijns, hebben schriftelijk 

decharge verleend aan het bestuur voor de jaarrekening 2009/2010.  
 Met ingang van de ALV die in het najaar van 2011 wordt gehouden zal de kascommissie uit 

drie leden bestaan; door de ALV wordt Jan-Carel Bast benoemd tot derde kascommissielid. 
 

5. De nieuwe bestuursleden Martijn Jansen en Jurgen Jaab wordt gekozen zoals voorgesteld op de 
agenda, met 7 stemmen voor en 0 tegen. De aftredende leden, Simone van Geest, Johan 
Breeuwer en Joost Luirink, worden heel hartelijk bedankt. 
 

6. Rondvraag: 
 Vraag: Hoe wordt het onderhoud van het sportpark, inclusief schoonmaak van de kantine, 

geregeld? 
Antwoord: op zeer korte termijn is er een afspraak met Pantar over het leveren van een vaste 
kracht die dit op zich zal nemen. Pantar is een organisatie die mensen met een afstand tot de 
arbeidsmarkt begeleidt op weg naar (regulier) werk. 

 Vraag: Wat is het beleid rondom een (eventueel verplichte) Verklaring Omtrent Gedrag? 
Antwoord: dit heeft momenteel grote aandacht binnen het bestuur. Met hulp van de KNVB zal 
het pakket ‘Voorkomen van seksueel misbruik”  worden uitgerold. Het verplicht stellen van een 
Verklaring Omtrent Gedrag voor vrijwilligers die met jonge kinderen werken is een 
mogelijkheid die zeer serieus overwogen wordt. 

 De ALV spreekt zijn complimenten uit over de Technische Staf van AFC IJburg 
 

7. De vergadering wordt om 21:25 uur gesloten. 


