
Notulen ALV AFC IJburg, 26 november 2015 
 
1. Fred Coesel opent de vergadering om 20:05 uur en heet iedereen welkom. Het voltallige bestuur is 

aanwezig: Fred Coesel (voorzitter), Martijn Jansen (penningmeester), Rutger Groot (secretaris), Mo el 
Bouchaibi (technische zaken), Ilse Boer (communicatie), Michiel van Baarsen (algemeen bestuurslid).  
 
Naast het bestuur zijn 18 leden en belangstellenden aanwezig bij de vergadering: Abdel Kaddour, Erik 
Valk, Jasper Lamers, Leonard Knijff, Koen Faber, Evert Krist, Kitty Bruins, Laurens Huisman, Fred 
Halsema, Jan-Carel Bast, Anne Rose Brinkhuis, Fedor Swart, Meinte de Groot, Marcel Eilering, Mark 
Eker, Delano Lobman, Rob Kruse, Eric Voges en Geert Beckers. 

 
 

2. De notulen van de ALV van 27 november 2014 worden goedgekeurd. 
 
 
3. Fred Coesel geeft een toelichting op het jaarverslag 2014/2015: 

 
 De parkeerplaatsen (42 plekken) zijn naar verwachting begin 2016 gereed.  
 Fred Coesel schetst een ontwikkeling naar 1200 leden op lange termijn.  
 Het oudste veld (Veld 2) is aangelegd in 2010. Het is een zogenaamd hybride veld, dat helaas erg 

glad kan zijn. Het wordt pas in 2020 vervangen. 
 De nieuwe website bevalt goed, met veel nieuwsberichten. De teampagina’s kunnen nog beter 

gevuld worden. 
 Er zijn plannen om, via de scheidsrechterscommissie onder leiding van Fjodor Sikking, 

scheidsrechters op wedstrijden van A-, B- en C-junioren in te plannen. 
 Het bestuur is bezig om van alle trainers een VOG verklaring te verkrijgen. 
 Er zijn plannen om de Club van 100 nieuw leven in te blazen. De vergadering zou prijs stellen op 

een mooi bord in de kantine waarop de namen van de leden van de Club van 100 worden vermeld. 
 Er wordt gevraagd of er een overzicht is van alle sponsoren. Fred Coesel geeft aan dat we dit 

volgend seizoen aan het jaarverslag toevoegen. 
 Volgend seizoen gaan we stoppen met het sponsoren van shirts. Dit is te bewerkelijk en levert te 

weinig op. Alleen ING blijft sponsor van een aantal teams. 
 De tuchtcommissie van AFC IJburg is nu niet volledig bemand. 
 Er is een toernooicommissie die ondersteunt bij het inplannen van toernooien voor onze teams. 

AFC IJburg is nog niet toe aan het organiseren van een eigen toernooi. 
 
 
4. Martijn Jansen geeft een toelichting op de jaarrekening 2014-2015. 
 

Jan-Carel Bast geeft aan dat de kascommissie de jaarrekening heeft gecontroleerd en dat er geen 
materiële fouten zijn gevonden. De kascommissie heeft wel gevraagd om een aantal posten anders 
weer te geven; de penningmeester heeft dit aangepast. Vanuit de adviesfunctie van de kascommissie 
geeft Jan-Carel Bast aan dat de kascommissie zich wel wat zorgen maakt over de financiële 
ontwikkeling van de club. De kosten van de club zijn redelijk onder controle en in te schatten, maar er 
zijn zorgen over de inkomsten. Worden bijvoorbeeld goede keuzes gemaakt op het gebied van 
sponsoring? 
 
Jan-Carel Bast geeft aan dat de kascommissie vanuit zijn controlefunctie de jaarrekening goedkeurt. 

 
 

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

 
5. Martijn Jansen licht de begroting 2015-2016 toe. 
 

Martijn Jansen verwacht dat er met het recent ingevoerde kassasysteem in de toekomst een betere 
controle op de kas plaats zal kunnen vinden. 
 
De ALV gaat met algemene stemmen akkoord met de begroting. 

 
 



6. Michiel van Baarsen licht toe dat we de huidige, tijdelijke kantine voor een periode van maximaal vijf 
jaar kunnen gebruiken. We zullen eind 2018 de nieuwe kantine gereed dienen te hebben. De locatie 
van de nieuwe kantine zal de lange zijde van het meest recent aangelegde, derde veld zijn. Het bestuur 
denkt aan een benodigd bedrag, inclusief kleedkamers, van rond de 1 miljoen Euro. Op basis van de 
zogenaamde “1/3e regeling” zal de club in 2018 een groot bedrag als eigen bijdrage in moeten 
brengen. Als we het huidige contributie niveau de komende seizoenen handhaven komen we naar 
verwachting significant te laag uit. Het bestuur geeft daarom aan geen andere weg te zien dan per het 
seizoen 2017/2018 de contributie te verhogen. 

 
Er wordt gesproken over eventuele alternatieve vormen van financiering, zoals Crowd Funding. Het 
bestuur zegt open te staan voor dit soort initiatieven, maar dat het verwacht dat een verplichte 
financiële bijdrage door alle leden noodzakelijk is om tot de benodigde kaspositie te komen.    
 
De vergadering geeft het bestuur in overweging om in het voorjaar van 2016 de leden te raadplegen 
over de wijze van contributie verhoging: willen de leden het clubhuis financieren via een reguliere, 
structurele contributieverhoging, of via een extra bijdrage gedurende één of meerdere seizoenen? 
 
 

7. Bestuursleden Fred Coesel (voorzitter), Mo el Bouchaibi (Technische Zaken) en Rutger Groot 
(Secretaris) worden allen met 16 stemmen voor, 1 onthouding en 1 stem tegen voor een periode van 
drie jaar herbenoemd.  
 
Kandidaat Jasper  Lamers wordt met 18 stemmen voor en 0 stemmen tegen benoemd als bestuurslid, 
met als portefeuille Technische Zaken. 

 
 

8. Rondvraag: 
 Observatie van Eric Voges is dat er de afgelopen seizoenen in sommige teams is “door 

geselecteerd”, maar dat het bij veel teams niet is gebeurd. Hij vindt dat “door selecteren” goed 
heeft uitgepakt waar het is toegepast. Hij vraagt wat het beleid van de club op dit gebied is. Jasper 
Lamers geeft aan dat de kaders hiervoor zullen worden uitgewerkt in het Technisch Beleidsplan 
waar de club momenteel aan werkt. Het Technisch Beleidsplan zal naar verwachting begin 2016 
gereed zijn. Jasper Lamers voegt toe dat dit thema speelt bij veel betrokkenen bij de club. Via het 
Beleidsplan wil de club duidelijker communiceren op welke momenten en op basis van welke 
criteria jeugdteams heringedeeld kunnen worden. 

 Evert Krist vraagt of er een protocol kan worden ontwikkeld met betrekking tot de te nemen stappen 
indien een speler geschorst wordt door de KNVB, in geval van bijvoorbeeld een rode kaart. Hij 
geeft aan dat het voor spelers en ouders lastig is om zelf te ontdekken welke stappen genomen 
moeten worden om eventueel in protest te gaan tegen een schorsing. Het bestuur geeft aan zo’n 
protocol nu niet uit te willen werken, omdat het ervan uitgaat dat de schorsing in de meeste 
gevallen terecht is en een beroep niet passend is. Het bestuur vindt het niet nodig om voor een 
enkele uitzondering een protocol uit te werken. 

 
 
9. De vergadering wordt om 23:20 uur gesloten. 


