
Notulen buitengewone Algemene Ledenvergadering (ALV) AFC IJburg, 30 mei 2013 
 
1. Fred Coesel opent de vergadering om 20:30 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 de volgende leden aanwezig bij de vergadering: Jasper Lamers, 
Boudewijn Kostelijk, Jan-Carel Bast, Dirk Huiberts, Roderik Lüschen, Marcel Eilering, Mark Bosma, 
Herman Droppert en Evert Krist. 

 
Evert Krist geeft aan dat hij onder protest de vergadering wil laten starten. Hij maakt formeel bezwaar 
omdat de uitnodiging voor de ALV 10 dagen voor aanvang aan de leden is verstuurd, wat in strijd is 
met de volgende bepaling uit Artikel 15 - Algemene Vergaderingen van de statuten van AFC IJburg: 
“De algemene vergaderingen worden bijeengeroepen door het bestuur, met inachtneming van een 
termijn van tenminste veertien dagen”. Evert Krist roept op dit niet meer te laten gebeuren. Het bestuur 
geeft aan bij volgende algemene ledenvergaderingen de termijn van tenminste veertien dagen in acht 
te zullen nemen. 

 
Het enige agendapunt van de vergadering is het voorstel van het bestuur voor een nieuw (tijdelijk) 
clubgebouw. 
 
Het agendapunt “Herbenoeming bestuurslid Martijn Jansen” wordt verschoven naar de volgende ALV 
van AFC IJburg in september 2013. 
 
 

2. Michiel van Baarsen licht het voorstel van het bestuur toe: 
 De aankoop en realisatie van een nieuw clubgebouw voor AFC IJburg (kantinegebouw en 

kleedkamergebouw), voor een periode van 5 jaar 
 Voor een geraamde netto investering van Euro 115.819,- inclusief BTW 
 Onder voorbehoud van het verkrijgen van een geraamde gemeentelijke subsidie groot 

Euro 47.086,- 
 Alsmede onder voorbehoud van verkrijging van een lening met gemeentelijke garantstelling 

groot geraamd Euro 47.086,- af te lossen in 5 jaar tegen een verwacht rentepercentage 
van 5% 

 
Na de uitgebreide toelichting en het beantwoorden van vragen van de leden wordt het voorstel met 
algemene stemmen aangenomen door de ALV. 
 

 
3. De vergadering wordt om 21:30 gesloten 
 


