
Notulen ALV AFC IJburg, 8 december 2016 
 
1. Fred Coesel opent de vergadering om 20:05 uur en heet iedereen welkom. Aanwezige bestuursleden 

zijn: Fred Coesel (voorzitter), Rutger Groot (secretaris), Mo el Bouchaibi (technische zaken), Ilse Boer 
(communicatie), Michiel van Baarsen (algemeen bestuurslid) en Jasper Lamers (technische zaken). 
Martijn Jansen (penningmeester) is afwezig. 
 
Naast het bestuur zijn 21 leden en belangstellenden aanwezig bij de vergadering: M. Ploeger, B. 
Kostelijk, R. van Scheppingen, E. Mulder, J. Reijnhoudt, C. Cyrus, A. Weitz, I. van Druten, M. 
Bonyahyi, D. Huiberts, R. Kruse, A. Brinkhuis, V. Kloppenburg, D. van Eijnsbergen, M. Eilering, J. 
Pattsaine, E. Krist, G. Bulat, F. Swart, S. Voges, E. Voges. 
 
 

2. De notulen van de ALV van 26 november 2015 worden goedgekeurd. 
 
 
3. Fred Coesel geeft een toelichting op het jaarverslag 2015/2016: 

 
 De vergadering staat stil bij het overlijden van oud-voorzitter Mathijs Resink. 
 Het aantal leden is in het seizoen 2015/2016 verder gegroeid naar 920. 
 In maart 2016 is het parkeerterrein geopend. 
 In augustus 2016 is het derde veld, met energiezuinige ledverlichting, opgeleverd. 
 De scheidsrechterscommissie is opgericht, die nieuwe scheidrechters werft en opleidt en 

scheidrechters toewijst aan een groot deel van de “heel veld” wedstrijden. 
 2015/2016 was het tweede seizoen waarin ING de club sponsorde. Er zijn meerdere gesponsorde 

veldborden bijgekomen, en er is een samenwerking met Brouwerij De Prael gestart.  
 De omzet vanuit de kantine neemt langzaam toe. 

 
 
4. Michiel van Baarsen geeft een toelichting op de jaarrekening 2015-2016. 
 

Rob Kruse geeft aan dat de kascommissie de jaarrekening heeft gecontroleerd en met Martijn Jansen 
heeft besproken. De kascommissie heeft geen materiële fouten gevonden. 

 
Rob Kruse verzoekt, namens de kascommissie, aan de ALV om het bestuur décharge te verlenen.  
 
De 3 jaar termijn van Rob Kruse en Mabel Koot in de kascommissie is afgelopen. Rob en Mabel stellen 
hun positie ter beschikking. 

 
 

De ALV geeft het bestuur met algemene stemmen décharge door goedkeuring van het jaarverslag en 
de jaarrekening. De ALV spreekt haar complimenten voor het jaarverslag uit. 

 
 
5. Penningmeester Martijn Jansen treedt af na 6 jaar bestuurslid te zijn geweest. De ALV bedankt Martijn 

hartelijk voor zijn inzet in de afgelopen 6 jaar.   
 
Kandidaat Marcel Ploeger stelt zich kort voor. Marcel wordt met 13 stemmen voor en 0 stemmen tegen 
benoemd als nieuwe penningmeester. 
 
 

6. Michiel van Baarsen licht de begroting 2016-2017 toe. 
 

Fred Coesel geeft aan dat met het in 2015 ingevoerde kassasysteem er een veel betere controle op de 
kas plaats heeft kunnen vinden ten opzichte van eerdere seizoenen. 
 
De ALV gaat met algemene stemmen akkoord met de begroting. 

 
 

7. Michiel van Baarsen licht toe dat we de huidige, tijdelijke kantine voor een tweede periode van 
maximaal vijf jaar kunnen gebruiken. We zullen uiterlijk in januari 2023 de nieuwe kantine gereed 
dienen te hebben.  



 
De financiering van de nieuwe kantine dient medio 2021 gereed te zijn. Het richtbedrag voor de nieuwe 
kantine is 1,1 miljoen Euro exclusief BTW. Op basis van de zogenaamde “1/3e regeling” zal de club in 
2021 circa 550.000 Euro aan eigen middelen in moeten brengen. 
 
Om dit bedrag in 2021 te bereiken zal de contributie met ingang van het seizoen 2017/2018 verhoogd 
moeten worden, zoals tijdens de ALV van november 2015 al aangekondigd was. 
 
Het bestuur stelt voor om de contributie te verhogen naar: 

 190 Euro voor de Welpen 

 210 Euro voor de O8 t/m O11 categorieën 

 230 Euro voor de O12 t/m O19 categorieën 

 150 Euro voor de 35+ categorie 

 250 Euro voor senioren 
In het voorstel blijft de toeslag op de contributie voor spelers in selectie teams 40 Euro. 
 
Het bestuur wil deze contributie voor drie seizoenen, dus t/m het seizoen 2019/2020, vastleggen, tenzij 
het bestuur later vindt dat de contributie toch tussentijds aangepast moet worden ten behoeve van de 
financiering van het nieuwe clubgebouw. 

 
De ALV keurt het voorstel tot verhoging van de contributie per het seizoen 2017/2018 goed, met 14 
stemmen voor en 2 onthoudingen. 

 
8. Rondvraag: 

 De ALV vraagt naar het alcoholbeleid van de club. Fred Coesel geeft aan dat er na 3 uur ‘s 
middags bier en wijn verkocht wordt. Het afgelopen jaar is het helaas wel eens voorgekomen dat er 
al voor 3 uur in de middag bier of wijn werd verkocht.  

 Fred Coesel geeft aan dat de kantinecommissie gaat experimenteren met het gebruik van een 
frituur. 

 
 
9. De vergadering wordt om 23 uur gesloten. 


