
AFC IJburg: Notulen jaarvergadering 2020 
datum: 20-11-2020, 20.00-21.15 uur 
Plaats: Microsoft Teams 
 
Aanwezig:  

● 34 leden/ouders van leden met stemrecht + Eric Cornelisse (de verenigingsmanager) 
 
Opening 
 

● De online ALV wordt vorm gegeven in de vorm van een Powerpoint presentatie.  
Voor de presentatie: Zie bijlage. 

 
● Vaststelling notulen Buitengewone ALV 9 januari 2020 

 
Leden lezen notulen 1 minuut. Notulen worden vastgesteld, want niemand heeft 
opmerkingen. 
 

● Jaarverslag seizoen 2019/2020, inclusief financieel verslag en verslag van de 
kascommissie (in stemming voor goedkeuring) 

 
Overzicht commissies wordt gegeven: 
 

● Jeugdcommissie: Peter van Roekel doet verslag 2019-2020 
 
Geen vragen voor de Jeugdcommissie 
 

● Seniorencommissie: Jasper doet verslag 2019-2020 
 

N.a.v. vraag Fedor: Groei kan pas weer als er meer velden zijn, maar bestaande teams 
kunnen gewoon doorstromen 
Jan-Willem vraagt zich af of het wel goed gaat met het 2e seniorenteam, omdat het daar 
geregeld rommelt tijdens wedstrijden. Femma Commandeur en Christina Coehoorn houden 
zich hier mee bezig. 
 

● Accommodatie en velden: Vanessa doet verslag 
 
Bij de groei van het sportpark gaat de gemeente uit van variant 2 
Er komt zoals het er nu uitziet eind van dit seizoen een half veld bij 
 
Vraag Marc Nijkamp: compliment voor hoe de club zich in het onlineproces manifesteert 
 
Fedor vraagt naar de samenwerking met hockey. Vanessa: de clubs trekken samen op. Op 
weg naar een gezamenlijk sportpark in 2023 
Het bestuur houdt de leden via de nieuwsbrief op de hoogte van de voortgang. 
Jan-Willem: het Diemerpark kan ook een optie voor windmolens zijn. Maar de club weet nog 
niets van die windmolens. 
Max vraagt hoeveel velden er komen. Antwoord: uiteindelijk komen er 5 velden 



 
Banne sport is de opvolger van Motion 3. 
Vera: kan Banne Sport volgend seizoen wat maten op de club laten, zodat de leden kunnen 
passen. 
 

● Communicatie: Wendy doet verslag 
 
Sinds begin 2020 doet Gaby van der Schepop de communicatie. Daardoor is de 
communicatie sterk verbeterd! Penny geeft Gaby een groot compliment! 
Er is nog behoefte aan een contentsschrijver. 
 

● Sportiviteit en Respect: Femma doet verslag 
 
Tuchtzaken worden opgepakt 
Didactisch trainerschap is als issue opgepakt, omdat met name ouders die trainer zijn daar 
behoefte aan hebben 
Saskia Overmars is vertrouwenspersoon 
Vera vraagt: hoe jong je mag zijn om scheidsrechter te worden. Penny geeft aan vanaf 
pakweg 14 a 15 jaar is het beste. 
 

● Jeugdraad: Christina doet verslag 
 
Opgericht in september 2019. De jeugdspelers die zitting hebben komen met eigen ideeën. 
Er is nog plaats voor meer jeugdleden in de raad. Er is bijvoorbeeld een Instagram-account 
Penny vraagt: hoe is het met leeftijd? 13-15 jaar en 5 jongens en 3 meisjes. 
 

● Sponsorcommissie: Dieuwertje doet verslag 
 
Afgelopen jaar ¢28.500 euro opgehaald exclusief ING en Club van 100 
 

● Financiën: Marcel Ploeger doet verslag over 2019-2020 
 
De post betaalde trainers is flink gegroeid. De club werkt aan meer jeugdtrainers 
De energierekening is gecorrigeerd in seizoen 2020, maar geldt ook voor seizoen 2019-2020.  
Vanaf 1 januari nieuwe energieleverancier, die waarschijnlijk een te hoog bedrag heeft 
vastgesteld op maandbasis. Daar komt naar verwachting geld op terug. 
Ledenadministratie is uitbesteed, dat kost 7.000 euro per jaar 
Contributie: 100 leden meer, dus ruim 270.000 euro aan contributie. Sponsoring is wat 
teruggelopen 
Subsidie; 4000 euro eenmalig van de RVO 
Kantine is dicht door corona, dat kost 9.000 euro aan inkomsten. 
Toch zijn de inkomsten goed. 
De club spaart voor een nieuw clubhuis. 
Er is geld uitgegeven aan nieuwe picknicktafels, digitale infrastructuur en materiaal.  
De panden (kantine, kleedkamers) zijn sinds vorig seizoen volledig afgeschreven.  
Het voetbalkamp valt in seizoen 2020-2021, maar een aantal ouders had al in 2019-2020 
betaald 



Veldhuur: 7000 euro meer dan normaal. De gemeente factureert heel rommelig. De 
penningmeester vraagt elke maand de facturen actief op, maar er kwam toch een bedrag uit 
de kast bij de Gemeente. 
Lening voor gebouwen: voor oude accommodatie bij Sportfonds accommodatie. De club 
heeft tot aan de laatste 1000 euro afgelost. Onze restschuld is van 1027 euro naar 0 euro 
gebracht doordat de stichting minder rente betaalt. Dus is de schuld nu helemaal afgelost. 
In 2016 is de contributie verhoogt om te sparen voor de nieuwe accommodatie. De laatste 
raming is 424.000 euro. Dat is 10% ernaast. 
De groei in uitgaven aan betaalde trainers drukt erg op de begroting. Die moet de club wat 
Penningmeester Marcel Ploeger betreft afvlakken. De post kan kleiner worden als we meer 
jeugdleden als trainer werven. 
De groei in sponsoropbrengst blijft achter bij de groei van de club. De betrokkenheid van de 
ouders is minder dan een aantal jaar geleden. Daar ligt een kans voor de club 
 
Fedor vraagt: Toen ING kwam wilden we af van kleinere sponsoren. Het kost tijd om die 
weer terug te krijgen. Als de grote sponsor ING de sponsoring halveert raak je snel veel geld 
kwijt. 
Ron Post: de sponsorcommissie is inderdaad bezig met het werven van lokale sponsors. Dat 
lukt. Het gemiste geld van de halvering van ING is al teruggewonnen. Volgend jaar zal dit in 
de ALV te zien zijn. 
 
Vraag Geert: zouden we samen met hockey in de sponsoring kunnen optrekken? Dat levert 
Synergie op. Denk bijvoorbeeld (zegt Marcel Ploeger): “Sportpark Maxis” 
 
Geen verdere vragen over de financiën. 
 

● Kascommissie: Jan-Carel Bast en Dianne de Vries hebben niet ingebeld. De dechargé 
is wel op papier gegeven door de kascommissie.  

 
We proberen ze te bereiken … maar dat lukt niet. Jasper Lamers toont de schriftelijke 
verklaring van de Kascommissie op het scherm en leest die voor. 
 
Als er bezwaar is tegen het gevoerde beleid, steek je hand op op het scherm …. Geen 
handen. Dus stemt de ALV in met het jaarverslag en financiële afhandeling en geeft het oude 
bestuur dechargé voor het gevoerde beleid.  
 
Bestuursleden 
 
Herkiesbaar zijn: 

● Wendy Lopes Dias (voorzitter)  
● Christina Coehoorn (algemeen bestuurslid)  
● Dennis Telkamp (algemeen bestuurslid) 
● Dieuwertje Ewalts (algemeen bestuurslid)  
● Femma Commandeur (algemeen bestuurslid)  
● Jacque van Dijken (algemeen bestuurslid) 
● Marcel Boontje (algemeen bestuurslid)  
● Peter van Roekel (algemeen bestuurslid) 



● Vanessa Backer (algemeen bestuurslid) 
 
Twee bestuursleden treden af: 
 

● Jasper Lamers (secretaris)  
● Marcel Ploeger (penningmeester) 

 
Dieuwertje Ewalts is penningmeester sinds seizoen 2020-2021. 
Marcel Boontje wordt de nieuwe secretaris van het seizoen 
 

● Begroting seizoen 2020/2021 (in stemming voor vaststelling. Wordt goedgekeurd 
door ALV) 

 
We krijgen nieuwe Ballenlockers. Die worden half december 2020 ingebouwd in het 
materiaalhok. De ballenlockers gaan mee naar de nieuwe accommodatie. Winst: het 
materiaal zal minder vaak zoek en moeten worden vervangen. 
 
Voetbalkampen: de eerste editie deze zomer was een sportief en financieel succes. In de 
voorjaarsvakantie en de zomervakantie 2021 is het voornemen er nog 2 te organiseren. 
 
We denken ook over een voetbalschool na. De kampen en de voetbalschool mogen de 
gewone voetbalactiviteiten niet voor de voeten lopen. De club mag er ook geen financieel 
risico door lopen. We zijn voorzichtig. 
 
Nieuwe sponsors zijn inderdaad onderweg of binnen.  
 
De gezonde kantine (project vanaf 2021) kan een bijdrage leveren aan het terugwinnen van 
inkomsten in de eerste helft van 2021. 
 
Verschil in begroting afgelopen seizoen en aankomend seizoen.  
Er is een stijging in de personeelskosten voor de betaalde jeugdtrainers. 
Huisvestingskosten: de ballenlockers worden over 3 jaar afgeschreven en kunnen mee naar 
de nieuwe accommodatie. 
Administratiekosten: club van 100 bord kostte geld 
Het voetbalkamp kost geld, maar levert de club ook geld op. Dus aan de inkomstenkant is de 
groei groter, dan aan de uitgaven voor het voetbalkamp 
We hebben negatieve rente aan de inkomstenkant staan. 
We hebben vorig seizoen eenmalig een subsidie gekregen wegens corona, dit seizoen (nog) 
niet. 
Kantine inkomsten zijn lager door corona. We hopen de kantine vanaf januari weer open te 
kunnen doen.  
 
Marc vraagt: er is ook een 2e kantinemedewerkster aangenomen? 
Dieuwertje: dat is support voor Eric op de drukke zaterdag. De persoon is ambulant 
ingehuurd en drukt niet op de begroting tijdens corona. 
Door minder ouderparticipatie is de 2e medewerker nodig. We kunnen Eric niet alleen laten 
staan. 



 
Jan-Willem: aan de batenkant kunne we een MO-trainingsteam opzetten of spelers van de 
wachtlijst mee laten trainen bij de circuittraining en daar inkomsten uit genereren.  
Jacque reageert namens Meidencommissie: daar gaan we naar kijken.  
 
Fedor vraagt: we moeten kijken naar de vergoedingsopbouw voor oudere jeugdtrainers. Als 
ze met een ander baantje meer kunnen verdienen, zullen ze dat doen. Dus daar kunnen we 
als club naar kijken om ze langer te kunnen behouden. 
 

● Benoeming Kascommissie (in stemming voor benoeming)  
 
Jan Carel en Dianne blijven nog een jaar en Oscar Beumer is kandidaat voor de 
kascommissie.  
Is er bezwaar tegen deze samenstelling van de commissie. 
Geen bezwaar van de ALV. Dus de leden van de kascommissie zijn benoemd. 
 

● Rondvraag 
 
Jan-Willem vraagt: wie gaat de borg betalen voor het materiaal vanaf 2021?  
Dennis Telkamp: borg wordt door ouders voorgeschoten. Via een tikkie. 
Peter van Roekel: Als de lockers geïnstalleerd worden, krijgen alle ouders ook uitgelegd dat 
er een borg komt en hoe we die innen. De trainer kan namens het team de ballenlocker 
“ophalen” en de borg namens het team betalen. 
 
Max vraagt: kun je niet met een boete werken? Dieuwertje: vooraf borg binnenkrijgen gaat 
makkelijker, dan achteraf boete innen. 
Richard van Scheppingen: Andere clubs laten elk lid een eigen bal kopen en weer vervangen 
als die weg is. 
Dennis: er zijn meerdere varianten mogelijk. We zijn nog bezig met de uitwerking. 
 

● Ere-leden 
 
De oud-bestuursleden die worden voorgedragen: 
 

● Michiel van Baarsen 
● Jasper Lamers 
● Marcel Ploeger 

 
Met algemene stemmen goedgekeurd (uiteraard). De ereleden zijn er blij mee. 
 

● Sluiting 
 
Er wordt een filmpje getoond van de Gemeente dat is vertoond bij de inspraakavond voor 
het Diemerpark. 


