
Notulen ALV AFC IJburg, 27 september 2012 
 
1. Fred Coesel opent de vergadering om 20:10 uur en heet iedereen welkom. Het voltallige bestuur is 

aanwezig: Fred Coesel (voorzitter), Martijn Jansen (penningmeester), Rutger Groot (secretaris), Mo el 
Bouchaibi (technische zaken), Jurgen Jaab (algemeen bestuurslid) en Michiel van Baarsen (algemeen 
bestuurslid). Naast het bestuur zijn 16 leden aanwezig bij de vergadering. 
 

2. De notulen van de ALV van 16 december 2010 en van de ALV van 17 november 2011 worden 
goedgekeurd. 

 
3. Fred Coesel geeft een toelichting op het jaarverslag 2011/2012: 

 Groei naar 42 teams in 2011-2012 
 Convenant “Sportiviteit & Respect” is getekend met 56 andere voetbalverenigingen, de KNVB en 

de gemeente Amsterdam 
 Technische Commissie heeft Technisch Beleidsplan voor de jaren 2012-2017 opgesteld 
 Op 23 juni hebben we afscheid genomen van onze jeugdcoördinatoren Marco Medik en Jeroen 

Daniels. 
 Tweede kunstgrasveld wordt hopelijk in najaar 2012 opgeleverd 
 Op 9 juni was er een druk en geslaagd EK feest 
Het jaarverslag wordt vastgesteld. 

 
4. Martijn Jansen licht de jaarrekening 2011-2012 toe. 

 De jaarrekening wordt door de ALV goedgekeurd, onder voorbehoud van goedkeuring door de 
kascommissie* 

 
5. Martijn Jansen licht de begroting 2012-2013 toe. 

 De begroting wordt vastgesteld 
 
6. De bestuursleden Fred Coesel, Rutger Groot en Mo el Bouchaibi worden met 15 stemmen voor en 0 

tegen voor een periode van drie jaar herbenoemd.  
 
7. Het bestuur schetst de belangrijkste aandachtsgebieden voor de komende seizoenen: 

 We streven naar de realisatie van een nieuw (wederom tijdelijk) clubgebouw in 2013 en naar 
uitbreiding van het aantal kunstgrasvelden naar 2 in (eind) 2012 en uiteindelijk 3 in 2014. 

 We willen verder werken aan een goede begeleiding en ontwikkeling van al onze trainers 
 Het bestuur zet sterk in op een verdere toename van de betrokkenheid van (alle) ouders, om de 

verdere groei van de club in goede banen te leiden 
 
8. Fred licht het Actieplan Voorkomen van seksuele intimidatie toe. Met hulp van NOC/NSF zal dit plan 

worden uitgerold. Er zal binnen de club een vertrouwenspersoon worden aangesteld, en alle leiders en 
trainers zullen een Verklaring Omtrent Gedrag aan dienen te vragen. In het kader van het plan worden 
aanpassingen van de Gedragscode van AFC IJburg voorgesteld.  
 Vraag ALV: “dit is een zwaar project, zou dit niet als een ‘boemerang’ kunnen werken?” 
 Antwoord: “Het motto van het project is ‘Voorkomen is beter dan genezen’. Het aantal valse 

beschuldigingen valt in de praktijk, bij andere sportverenigingen, mee. Dit is een risico dat we 
moeten accepteren” 

 
De ALV keurt het plan, inclusief de aanpassingen van de gedragscode, goed. 

 
9. Marco Medik wordt vanwege zijn grote verdiensten voor AFC IJburg voorgedragen als (eerste) erelid 

van AFC IJburg. De ALV stemt hiermee in, met 15 stemmen voor en 0 tegen. Marco bedankt in een 
korte speech de club en de  ALV voor de mooie (zeven) jaren bij AFC IJburg. 

 
10. Rondvraag: 

 Het bestuur wordt door de ALV van harte bedankt voor hetgeen tijdens het seizoen 2011/2012 
gerealiseerd is. 

 
11. De vergadering wordt om 22:00 uur gesloten. 
 
* In december 2012 heeft de kascommissie, bestaande uit de heren Toon Kreijns, Jan-Carel Bast en Tino 
Wallaart, de penningmeester schriftelijk meegedeeld dat het decharge verleent aan het bestuur voor de 
jaarrekening 2011/2012. 


