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Notulen Algemene Ledenvergadering AFC IJburg 
vrijdag 24 november 2017, 19:30 uur

1. Voorzitter Fred Coesel opent de vergadering om 19:39 uur en heet iedereen welkom. 
Het voltallige bestuur is aanwezig: Fred Coesel (voorzitter), Marcel Ploeger (penningmeester), 
Rutger Groot (secretaris), Ilse Boer (algemeen bestuurslid),  Mo el Bouchaibi (algemeen 
bestuurslid), Jasper Lamers  (algemeen bestuurslid) en Michiel van Baarsen (algemeen 
bestuurslid).  

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

3. Jaarverslag 2016/2017

- Algemeen. Voorzitter Fred Coesel geeft inzicht in de ledengroei vanaf het seizoen 2019-2010 tot 
en met het seizoen 2016-2017.  In het seizoen 2016-2017 groeide het ledenaantal en het aantal 
teams licht.

- Overlijden Martin Oor. De ALV staat stil bij het overlijden Martin Oor op 4 november 2016. Martin 
was niet alleen de voetbalvader van Marijn en Robin, maar heeft zich vanaf het ontstaan van AFC 
IJburg actief ingezet voor de vereniging. Martin was de drijvende kracht achter de bar-
/kantinecommissie en heeft vele vrije uren in de vereniging gestoken.

- Vrijwilligers. AFC IJburg staat of valt met de inzet van vrijwilligers. Het bestuur bedankt alle 
vrijwilligers die zich met hart en ziel voor onze club inzetten.

- Accommodatie. De leden vragen zich af wat er gebeurt als de planning voor de nieuwbouw 
ondanks alle goede intenties toch niet gehaald wordt. De gemeente gaat dan toch niet de kantine 
slopen? Michiel van Baarsen geeft aan dat de huidige vergunning afloopt in januari 2023. Hij 
verwacht niet dat de gemeente op eigen initiatief tot sloop zal overgaan (de gemeente kan 
gedogen), maar de gemeente is wel wettelijk verplicht de kantine te slopen wanneer er een 
verzoek tot handhaving wordt ingediend. Het bestuur zet uiteraard alles op alles zetten om de 
planning te halen en zal dit in nauw overleg met de gemeente doen om zo de risico’s te beperken. 
De nieuwbouw moet over vijf jaar gereed zijn. Gezien die lange termijn zijn er nu nog grote 
onzekerheden die in de komende tijd zullen moeten worden opgelost (onder meer: stijgende 
bouwprijzen, onduidelijkheid met betrekking tot eventuele samenwerking met hockeyvereniging 
AHC IJburg en gebruik teamlockers en aantal kleedkamers). Het bestuur belooft over onder meer 
deze onzekerheden de leden te raadplegen

- Materiaal. Voorzitter Fred Coesel geeft aan dat ook in het seizoen 2016-17 AFC IJburg weer fors 
heeft geïnvesteerd in speelmateriaal. Er zijn 250 ballen bijbesteld en een grote hoeveelheid 
hesjes, hoedjes, pionnen en ander trainingsmateriaal. Door de groei van de club wordt het 
materialenhok steeds intensiever gebruikt. Helaas raken er daardoor ook spullen beschadigd of 
zoek. In 2016-1017 heeft AFC IJburg  aan vele trainers een trainingspak of coachjas verstrekt. 

- Communicatie en publiciteit. Voorzitter Fred Coesel geeft een toelichting op de inzet van 
communicatiemiddelen in het seizoen 2016-2017.

- Scheidsrechters. Voorzitter Fred Coesel geeft een toelichting  op het scheidsrechtersbeleid. AFC 
IJburg heeft een groot en actief corps van scheidsrechters. Omdat AFC IJburg groeit en steeds 
meer oudere teams krijgt (hoger tempo, meer weerstand), blijft groei van het aantal 
scheidsrechters noodzakelijk. In het seizoen 2016 - 2017 heeft AFC IJburg een opleiding tot 
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verenigingsscheidsrechter georganiseerd. De scheidsrechterscommissie bestond in het seizoen 
2016-2017 uit Fjodor Sikking (voorzitter), Abdeljalil Kaddour,
Evert Krist en Tino Wallaart. De commissie vergaderde eens in de circa 2 maanden.
In het seizoen 2016 - 2017 heeft AFC IJburg deelgenomen aan het samenwerkingsverband dat is 
opgericht voor scheidsrechters van clubs in Amsterdam-Oost.

- Veilig Sportklimaat.  Voorzitter Fred Coesel geeft aan dat velddienst in het seizoen 2026-2017 
weer enorm waardevol was in het veilig en sportief kunnen
laten voetballen van alle leden en bezoekers. In het seizoen 2016-2017 waren er 8
meldingen (11 in 2015-2016) waarbij het nodig was om een incident te melden bij het
bestuur van de bezoekende vereniging én bij de KNVB. 
In het seizoen 2016-2017 zijn we begonnen met het inzetten van de Sportpedagoog. Bij incidenten 
en schorsingen kan een beroep worden gedaan op een erkend sportpedagoog om daadwerkelijk 
gedragsverandering te bewerkstelligen. 
In het seizoen 2016-2017 heeft het bestuur van alle trainers een Verklaring Omtrent het Gedrag 
(VOG) ontvangen.

- Technische Zaken. Lid Jasper Lamers geeft een toelichting op voetbaltechnische zaken. Het 
seizoen 2016-2017 was het tweede seizoen waarin het Technisch Hart (TH) binnen AFC IJburg de 
organisatie van de technische zaken (beleidsvorming en –uitvoering) vorm gaf. Het TH bestond uit 
de Technisch Managers, de bestuursleden Technische Zaken en drie algemene leden. 
Op 15 februari 2017 is het onderdeel TBP - Procedure Teamindelingen gepubliceerd op de 
website. Op 19 juni 2017 is het document AFC IJburg Technisch BeleidsPlan seizoen 2017-2018 
tot en met seizoen 2022-2023 (TBP) gepubliceerd. De ALV geeft aan dat er beter 
gecommuniceerd had kunnen worden over aanpassingen in het Technisch BeleidsPlan (seizoen 
2017-2018 t/m 2022-2023).  Het Bestuur belooft dit in de toekomst beter te zullen doen.  

- In het seizoen 2016-2017 had AFC IJburg de beschikking over 135 trainers (vanaf de Welpen tot 
en met de O19).

- Vanuit de ALV is er een warm pleidooi voor een vergoeding voor jongere trainers die vergelijkbaar 
is met scheidsrechters uit de jeugd. Bestuur legt dat neer bij te vormen Jeugdcommissie. Bestuur 
is dat in essentie voorstander van. Belofte met ingang van komend seizoen. 

- Overzicht teams. Voorzitter Fred Coesel geeft aan dat in het seizoen 2016-2017 AFC IJburg 67 
teams heeft  ingeschreven in de KNVB-competitie; 15 welpenteams hebben wekelijks op de 
zondagochtend getraind. Zeven teams zijn kampioen geworden en de JO10-1 won als eerste team 
in de geschiedenis van AFC IJburg de KNVB beker!

- Sponsoring. Voorzitter Sponsorcommissie Winfried Splinter geeft een toelichting op de sponsoring 
activiteiten in het seizoen 2016-2017. Een belangrijke gebeurtenis in het seizoen was de 
verlenging door ING van het Intensieve sponsorship tot augustus 2020.Ook het contract met 
kledingsponsor Jako werd verlengd met een forse extra korting voor de club.  Daarnaast was de 
muntenactie van DEEN Supermarkt met het ophalen van  € 1.570 een groot succes.  Winfried 
Splinter dankt de leden voor de inspanningen om zoveel mogelijk munten te verzamelen.

- De ALV keurt het jaarverslag goed. 

4. Financieel overzicht 
- De kascommissieleden Mabelle Koot en Rob Kruse treden formeel af. De ALV herbenoemt 

kascommissielid Jan-Carel Bast voor een periode van drie jaar. De ALV benoemt Esther van 
Blankenstein en Diane de Vries als kascommissieleden. Ook voor een periode van drie jaar. 
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5. Jaarrekening 2016/2017
- Penningmeester Marcel Ploeger licht de jaarrekening 2016/2017 toe. 
- De ALV vraagt of we het op koers liggen wat betreft het sparen voor een nieuw clubgebouw.  De 

Penningmeester behandelt dit bij de begroting. 
- Verder vraagt de ALV wat de impact is van de nieuwe constructie veldhuur is voor de vereniging. 

De Penningmeester antwoordt dat dit lijkt mee te vallen. 
- Jan-Carel Bast geeft een verslag van de Kascommissie. De Kascommissie was verheugd over het 

aandeel van liquide middelen voor het nieuwe clubgebouw. De kascommissie heeft doorgevraagd 
op afwijkingen. De balans en resultatenrekening geeft een getrouw beeld van de werkelijkheid. De 
kascommissie geeft de ALV advies om het bestuur décharge te verlenen. De kascommissie heeft 
de déchargeverklaring ondertekend. 

- De ALV geeft het bestuur met algemene stemmen décharge door goedkeuring van het jaarverslag 
en jaarrekening.

Begroting 2017/2018
- Penningmeester Marcel Ploeger licht de begroting 2017/2018 toe. 
- Het doel van de contributieverhoging was om het spaarvermogen te verhogen met 100.000 Euro 

per jaar.  
- Het gebouw is aan onderhoud toe en daarom is een post daarvoor opgenomen.
- Wellicht worden er camera’s geïnstalleerd. 
- Bedragen voor onderhoud zullen worden gereserveerd op de balans. 
- De  ALV vraagt wat er in de KNVB kosten zit. De Penningmeester antwoordt dat er voor ieder lid 

afdracht aan KNVB is en dat dit bestaat uit boetes en cursussen.
- Verenigingsmanager: tot het seizoen 2015-2016 hebben we het gered met de vrijwilligers en met 

Alberto. In het seizoen 2016-2017 kwam er Annie bij. Dat is niet voldoende Het bestuur is op zoek 
gegaan naar op zoek naar iemand die dat professioneler kan aanpakken. Dat is Eric Cornelissen 
geworden.

- De  ALV vraagt waarom de onderhoudskosten niet voorzien zijn. De Penningmeester antwoordt 
dat we langer doorgaan met dit gebouw dan voorzien.

- De  ALV vraagt waarom er een verlaging van materiaalkosten in de begroting 2017-2018 zit. De 
Penningmeester antwoordt dat in plaats van een budget dat ruim is, het beleid van de 
Penningmeester is om een strak budget te definiëren. We hebben nu ook veel ballen op voorraad.  

- De  ALV vraagt waarom waarom we de stijgende huur van de velden niet terugzien in de 
begroting. De Penningmeester antwoord dat we dat effect w door onderhandelingen niet terugzien. 
De veldhuurtarief blijft juridisch hetzelfde, want de nieuw overeenkomst is nog niet ondertekend en 
de huidige overeenkomst loopt tot 2028. 

- De  ALV vraagt of er al een overeenkomst is met de gemeente voor het nieuwe clubgebouw en de 
“derdenregeling”. De Penningmeester antwoordt dat dat er nog niet is.

- De  ALV vraagt of er er een extern toernooi komt. De Voorzitter antwoord dat dat voorlopig niet het 
geval is. 

- De  ALV vraagt hoe de onderbouwing is gedaan van het nieuwe clubgebouw. Algemeen 
Bestuurslid Michiel van Baarsen antwoordt dat dat er op basis van kengetallen een kostenraming 
op hoofdlijnen is gemaakt. 

- De  ALV vraagt of we strubbelingen verwachten van de vereniging “Houd Diemerpark Groen”. De 
Voorzitter antwoordt dat hij in een in overlegorgaan zit over de inrichting van het Diemerpark. Het 
doel is om advies met consent richting wethouder uit te brengen.

- De  ALV vraagt welk effect de komst van IJburg 2 en de bevolkingsgroei op het Zeeburgereiland 
heeft. De Voorzitter antwoordt dat de Gemeente wel kijkt naar extra sportvelden, maar dat dat 
waarschijnlijk niet in het Diemerpark zal zijn. 

- De ALV keurt de begroting goed..
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5. Bestuur en bestuursverkiezing
- Aftreden van Rutger Groot (secretaris) en Mo el Bouchaibi (algemeen bestuurslid). Martijn Jansen, 

Rutger Groot en Mo el Bouchaibi worden door de ALV benoemd tot ereleden van AFC IJburg. Mo 
en Rutger spreken dankwoord uit aan ALV.

- Voorgestelde benoeming van Jasper Lamers (algemeen bestuurslid) tot secretaris voor een 
periode van drie jaar en de voorgestelde herbenoeming van Michiel van Baarsen (algemeen 
bestuurslid) en Ilse Boer  (algemeen bestuurslid) voor een periode van drie jaar. 

- De ALV stemt en leveren de stembriefjes in bij teller Fred Halsema
- Jasper Lamers wordt met 22 stemmen voor en 0 tegen benoemd als secretaris. 
- Michiel van Baarsen wordt met 22 stemmen voor en 0 tegen herbenoemd als algemeen 

bestuurslid.
- Ilse Boer  wordt met 22 stemmen voor en 0 tegen herbenoemd als algemeen bestuurslid.

7. Intrekken tuchtreglement
- Voorzitter Fred Coesel licht het intrekken van het tuchtreglement toe. Het tuchtreglement blijkt in 

de praktijk niet te werken. De tuchtcommissie zou moeten besluiten over gedragingen, maar de 
praktijk is er te weinig handelingssnelheid.  De eindverantwoordelijkheid voor tucht blijft bij het 
hoofdbestuur liggen. 

- De Voorzitter vraagt de ALV in te stemmen met het intrekken van het tuchtreglement. Niemand is 
tegen.

8. Opzetten jeugdcommissie
- Zojuist benoemd secretaris Jasper Lamers geeft een toelichting op de voorgenomen oprichting 

van een Jeugdcommissie. 
- De ALV wijst op aandacht voor hoge “uitval” bij junioren. Voorzitter Fred Coesel geeft aan dat 

ouderparticipatie in die categorie vaak ontbreekt. De Voorzitter nodigt de ALV uit om hiervoor met 
een plan te komen. 

- Het Bestuur zal samen met de Jeugdcommissie meer aandacht geven aan junioren. Bestuur en de 
Jeugdcommissie zullen hiervoor oproep doen 

9. Rondvraag
- De ALV doet de suggestie om de vergoeding voor jeugdige trainers te verhogen. Het Bestuur zal 

deze suggestie overnemen. 
- De ALV vraagt naar de kennis op het gebied van EHBO.Voorzitter Fred Coesel antwoordt dat Eric 

Cornelisse is beëdigd als AED-er.
- De ALV vraagt naar de status van een eerste elftal. Algemeen bestuurslid Michiel van Baarsen 

antwoordt dat dat een project wordt waarbij gestreefd wordt vanuit de jeugd een seniorenteam te 
vormen. Het bestuur houdt het seizoen 2018-2019 als doel aan. 

- De ALV vraagt hoe het bestuur denkt over G-voetbal.Voorzitter Fred Coesel antwoordt dat het 
Bestuur hier in het verleden mee bezig is geweest. Er is contact geweest met Mentrum. Er is met 
één jongen contact geweest. Het Bestuur heeft hem doorverwezen naar “Only Friends”. Daar 
hebben ze alle ondersteuning die nodig is om G-voetbal succesvol te beoefenen. . 

10. Sluiting om 21.23u

--- Aansluitend: Pub Quiz met winnaar van de wisselbeker: Marcel Ploeger---


