
AFC IJburg: Notulen Buitengewone Ledenvergadering  
datum: 19-03-2021, 20.00-20.40 uur 
Plaats: Microsoft Teams 
 
Aanleiding Buitengewone ALV: 
Omdat de senioren niet / slechts zeer beperkt hebben kunnen trainen - en geen wedstrijden 
gespeeld hebben sinds oktober, heeft het bestuur gekeken naar een compensatie voor de 
senioren contributie. Hierbij hebben wij het volgende meegenomen: 
● De seniorenteams (vanaf de O19) hebben regulier kunnen voetballen tot 13 oktober, 
hierna waren wedstrijden niet meer toegestaan. Er mocht in groepjes van 4 getraind 
worden op 1.5m afstand. Echter sinds 3 november werd dit beperkt tot 2 personen, 
waardoor trainen niet meer mogelijk is. Dit betekent dat de senioren in ruim 4 maanden 
niet hebben kunnen trainen, en 1 maand alleen beperkt. 
● Voor de juniorenteams is per 13 oktober de reguliere compe e s l komen te liggen, 
echter hier waren geen beperkingen op trainingen en onderlinge wedstrijden. Met het 
organiseren van de wekelijkse lockdown-cups hebben de junioren gelukkig ook 
wedstrijden kunnen spelen, en werd er volop gebruik gemaakt van de velden. Het 
bestuur onderkent dat dit minder leuk is dan de reguliere competitie, maar we zijn blij dat 
we kunnen profiteren we van het feit dat we een grote en goed georganiseerde club zijn. 
Na overweging van bovenstaande feiten, is het bestuur voornemens om de senioren een 
compensatie van de helft van de 2020/2021 contributie te geven, en geen compensatie 
voor de juniorleden.  
 
Aanwezig:  

 ± 23 leden/ouders van leden met stemrecht + Eric Cornelisse (de 
verenigingsmanager) en bestuur. 

 
Opening 
 

 De online ALV wordt vormgegeven d.m.v. een powerpoint presentatie.  
Wendy Lopes Dias verzorgd de opening, en legt uit wat de regels zijn en hoe er 
gestemd kan worden. Daarna geeft Wendy het woord aan Dieuwertje Ewalts. 

 
Vervolg 
 

 Dieuwertje deelt mede dat alle aanwezigen een brief hebben ontvangen met de 
strekking “compensatie senioren” (zie aanleiding buitengewone ALV). Dieuwertje 
neemt iedereen, met behulp van de powerpoint presentatie, mee door het voorstel. 
Als de presentatie voorbij is vraag Dieuwertje of er nog vragen of reacties zijn. 
Er komt 1 vraag gesteld door Lesanka (dames 35+). De vraag luidt: hoe lang is het 
kantinetegoed geldig? 
Dieuwertje antwoord: tot 1 juli 2024. 
Verder zijn er geen vragen stelt Femma Commandeur vast. 

 
 De stemming volgt. Er zijn geen tegenstemmers. 

 
 



 
Overige zaken en updates 
 
 

 Ballenlockers. 
De aanschaf van de ballenlockers zijn een succes. Tot nu toe zijn er nog maar 2 ballen 
vermist. Dit in tegenstelling tot een veel hoger gemiddelde per week. 
Op dit moment wordt er gekeken naar nieuwe ballenzakken. De kwaliteit van de 
huidige zaken laat enorm te wensen over. Twee nieuwe soorten worden getest. 
Wordt vervolgd. 
 

 Kleedkamergebouw.  
Dennis Telkamp deelt mede dat de dakgoot van het kleedkamergebouw moet 
worden vervangen. 
 

 Voetbalschool. 
De eerste week van april start de eerste, door AFC zelf georganiseerde, 
voetbalschool. 
Aanmelden kan vanaf nu. 
 

 Voetbalkamp. 
De voorbereidingen voor het voetbalkamp in de meivakantie zijn in volle gang. 
Eric Cornelisse merkt tijdens dit onderwerp op dat hij graag weer betrokken wil 
worden. Dennis Telkamp gaat op 20 maart met Eric in gesprek. 
 
 

Sluiting; om 20:40 uur wordt deze buitengewone ledenvergadering gesloten. 
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