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Verslag Algemene Ledenvergadering 22 januari 2021 

 
Opening en vaststellen agenda 
Om 20.00 uur opent Winand de Algemene Ledenvergadering. Hij heet iedereen hartelijk welkom, in 
het bijzonder de ereleden Rob Baarda, Leen Mulder, Fred Wessel, Peter Bon en Eric Roozendaal. 
Vanwege corona is dit de eerste online ALV in de geschiedenis en vooraf hebben zich 33 personen 
aangemeld, waarvan 9 niet-leden (tevens niet stem gerechtigd), maar die in de rol als ouder van een 
jeugdlid of vanuit een andere clubfunctie aanwezig zijn. Bij de start van de vergadering kwamen daar 
nog 3 ouders bij wat een totaal maakt van 36 aanwezigen. Er is een afmelding ontvangen van erelid 
Piet Kooyman.  
 
De agenda van deze ALV is conform de statuten ter kennisgeving op de website van de vereniging 
geplaatst. Op deze agenda is geen commentaar en deze wordt daarom vastgesteld. 
 
Winand kijkt beschouwend terug op het afgelopen seizoen: een korte terugblik. Uiteraard de 

coronacrisis welke een grote invloed had op het seizoen. Daarnaast een aantal kampioenschappen 

die we konden vieren. Een aantal bij de jeugd, het G-team en het damesteam. In dat seizoen is ook 

afscheid genomen van de hoofdtrainers Petar Djenic en Jermaine Holwijn en hebben we in hun 

plaats Anthony Servinus en Dave van Nielen mogen verwelkomen. En als dat nog niet genoeg was 

wisten we ook nog ex-profvoetballer en oud FC Abcoude speler Genaro Snijders aan ons te binden als 

speler en assistent trainer. Helaas was het ook een jaar waar we afscheid hebben moeten nemen van 

een twee bijzondere leden. Allereerst overleed op 28 september 2019 René Eisma tijdens het 

uitoefen van zijn zo geliefde hobby en moesten we op 31 maart 2020 ook afscheid nemen van onze 

vertrouwde barman Ton de Bruin die overleed aan de gevolgen van corona. Tot slot vertelde Winand 

kort over de nieuwbouwplannen, die steeds meer vorm krijgen en waaraan achter de schermen hard 

gewerkt wordt door diverse commissies.  

Goedkeuring en vaststelling verslag ledenvergadering dd. 24 januari 2020 
Het verslag van vorig jaar heeft, conform de statuten, ter kennisgeving op de site van de vereniging 
gestaan. Niemand van de ALV had hier op- of aanmerkingen op, zodat deze door de ALV zijn 
vastgesteld. 
 
Ingekomen stukken en mededelingen 
We hebben vooraf twee vragen ontvangen. Gerard van Laar vraagt zich af wat de verwachtingen zijn 
met betrekking tot het Amsterdam Tournament. Winand legt uit dat we afhankelijk zijn van de 
ontwikkelingen rondom corona en we nog wel in contact staan met Euro-Sportring. We zullen tijdig 
informatie naar buiten brengen zodra meer bekend is.  
 
Gerard Katee vraagt zich af of FC Abcoude niet haar identiteit verliest met de woonkern Abcoude 
door de nieuwe kleuren van het in oktober 2020 vernieuwde clublogo. Gerard heeft daar een 
toelichting op gegeven en ziet als trotse Abcoudenaar de kleuren van het wapen van Abcoude graag 
terug in het logo van de club, zoals dat altijd is geweest. Winand geeft aan dat we ons als bestuur 
niet gerealiseerd hebben dat deze kleuren verband met elkaar hielden en stelt voor om een 
stemming te doen. De leden die vóór de oorspronkelijke kleuren stemmen steken hun digitale hand 
op. Uit de stemming blijkt dat de meerderheid een hand opsteekt. Conclusie: het logo gaat weer 
terug naar de oorspronkelijke kleuren (rood en blauw). De lay-out blijft wel zoals het is, het gaat puur 
om de kleuren.  
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Verslag van de secretaris en de diverse commissies m.b.t. tot verenigingsjaar 2019-2020 
Doel van het secretarieel verslag is om alle hoogte- en dieptepunten van een seizoen nog eens de 
revue te laten passeren. Rosa vertelt in het kort wat er in het verslag staat en licht alle high- en 
lowlights toe.   
 
Het is nog spannend op de nieuwe tenues op tijd arriveren. Uiteindelijk komen ze pas rond 6 
september en kunnen dus met enige vertraging aan de teams worden uitgedeeld.  
 
Teams moeten helaas vaker zelf fluiten door een tekort aan scheidsrechters. Gelukkig zijn er wel wat 
aanmeldingen vanuit de jeugd ontvangen waardoor de wedstrijden op half veld vaker kunnen 
worden voorzien van een scheidsrechter. Voor de wedstrijden op groot veld is er nog steeds een 
tekort en moet er blijvend een beroep worden gedaan op ouders.  
 
Om de trainingen van de pupillen op de woensdagmiddag meer structuur en kwaliteit te bieden 
worden deze trainingen sinds september 2019 verzorgd door de voetbalschool van Genaro Snijders, 
GS Sports. Een goede stap in de ontwikkeling van de jeugdopleiding van FC Abcoude!  
 
Het seizoen staat goed op de rails en alles verloopt prima, mede dankzij de inzet van zo’n 180 
vrijwilligers die in allerlei vormen en maten een belangrijke rol vervullen. We kunnen niet zonder hun 
inzet en het blijft dan ook zo belangrijk om ouders en leden enthousiast te maken voor een 
vrijwilligersfunctie.  
 
Najaarskampioenen van seizoen 2019/2020: Dames, JO11-2, JO11-5, JO10-1 en het G-team; 
 
In januari vertrekt de zondagselectie voor een trainingskamp naar Keulen. Het was een erg geslaagd 
weekend. Vlak daarna hoort de spelersgroep dat de hoofdtrainer Petar Djenic na het seizoen 
afscheid neemt. Hierop volgt een uitgebreide sollicitatieprocedure waaruit Anthony Servinus als 
nieuwe hoofdtrainer van de zondagselectie aangesteld wordt. Vervolgens is Dave van Nielen 
aangesteld als trainer voor het 2e waarmee hij Jermaine Holwijn opvolgt die bij Yoga Fortius aan de 
slag zal gaan. Naar mate het seizoen vordert krijgt de technische staf steeds meer vorm en wordt ook 
bekend dat Genaro Snijders als speler én assistent trainer de spelersgroep versterkt. We moesten 
enkel nog op zoek naar een assistent scheidsrechter, omdat André Lens na 38 seizoenen trouwe 
dienst als assistent scheidsrechter te kennen gaf zijn vlag aan de wilgen te hangen.  
 
Vanwege zijn uitgebreide vrijwilligers carrière (want hij heeft veel meer gedaan dan vlaggen) is André 
in april 2020 benoemd tot Lid in de Orde van Oranje-Nassau. Dik verdiend!  
 
Hoe de corona pandemie het seizoen beïnvloedde, een tijdlijn:  
Op 15 maart 2020 werd het sportpark gesloten, alle activiteiten liggen stil.  
Op 31 maart 2020 besloot de KNVB om de competitie niet meer te hervatten. Er zijn geen 
degradanten, geen promovendi en geen kampioenen. Clubs mochten wel aanvragen indienen voor 
promotie en dat hebben wij dan ook gedaan voor de Zondag 1, JO15-1, JO17-1. Promotie voor de 
Zondag 1 werd helaas niet toegekend, maar voor de jeugdselectieteams wel op basis van de ranglijst 
in de afgebroken competitie. Samen met de inschrijving van een nieuw JO18-1 team spelen alle 
jeugdselectieteams vanaf seizoen 20/21 op regionaal of landelijk divisieniveau.  
Op 29 april 2020 mocht de jeugd tot en met 18 jaar weer trainen. Wij startten op 4 mei met de  
pupillen en op 19 mei met de junioren en senioren (op verzoek).  
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Tot slot is er even stilgestaan bij het overlijden van René Eisma  * 28 september 2019 en  
Ton de Bruin * 31 maart 2020. Ze worden erg gemist.  
 
De Ledenvergadering keurt het verslag zonder op- en aanmerkingen goed. 
 
Financieel verslag verenigingsjaar 2019-2020 
Sander geeft een toelichting op het financieel verslag van het verenigingsjaar 2019/2020.  
 
Algemeen: 

• Positief resultaat 16.306 
 
Balans: 

• Liquide middelen gestegen van EUR 555.256 gestegen naar EUR 769.269 met name het 
resultaat van de uitbetaling van een groot deel van de BOSA subsidie. Banksaldo momenteel 
+/- EUR 950.000. 

• Kledingfonds loopt op schema, na 1 jaar EUR 30.932 in de min, wordt in jaar 2 en 3 
gecompenseerd. 

• Ruim EUR 200.000 toegevoegd aan voorziening nieuwbouw. 
 
Resultatenrekening: 

• Buitengewone baten van EUR 5.000 toe te schrijven aan EUR 1.000 opleidingsvergoeding en 
EUR 4.000 heeft betrekking op Tegemoetkoming Ondernemers Getroffen Sectoren Covid-19. 

• Contributies zijn gestegen naar EUR 191.556. 
• Opbrengst kantine en businessclub bleven achter op begroting door Corona. 
• Kosten personeel, inkoop kantine en commissies eveneens minder dan begroot door Corona. 

 
Naar aanleiding van deze cijfers hieronder een korte toelichting. Financieel hebben we het goed 
gedaan, ondanks de coronacrisis. Het innen van de contributie verloopt vanaf seizoen 2019/2020 via 
ClubCollect, wat tot nu toe erg goed bevalt. We zijn met de gemeente in conclaaf over de het 
miniveldje, de kweekvijver die momenteel nog eigendom is van ons. De gemeente wil dat veldje nu 
nog niet overnemen, hierover hebben we al 5 tot 6 overleggen gevoerd met gemeente. We hoeven 
in ieder geval zelf niet te investeren in een nieuwe grasmat als die aan vervanging toe is, dat bespaart 
ons een investering over circa 5 jaar.  
 
We hebben iets meer leden dan het jaar ervoor: op het hoogtepunt zijn het er 879, dat is een record! 
Sommigen opbrengsten bleven achter, bijvoorbeeld die van de kantine die vanwege corona enkele 
maanden was gesloten. Ook de opbrengsten vanuit de Businessclub bleven wat achter wat onder 
andere te verklaren valt met het feit dat de veiling niet door kon gaan.  
Ondanks tegenvallende inkomsten valt het eindresultaat mee.   
 
Covid-19: 
FC Abcoude heeft de eerste Coronagolf goed doorstaan. KNVB heeft een korting gegeven van +/- EUR 
3.200 op bondsbijdragen. Wij hebben geen gebruik gemaakt van NOW regeling,  omdat er van 20% 
omzetverlies geen sprake zou zijn, in ieder geval zou het erom hangen en het proces voor deze 
regeling was erg tijdrovend en kostbaar. Wij hebben in overleg met trainers en andere 
functionarissen gekort op de salarissen en vrijwilligersvergoedingen. Iedereen heeft daar gehoor aan 
gegeven, heel fijn die coulance. Dit heeft ons +/- EUR 12.000 opgeleverd.  
Het kwijtschelden van de huur van de speelvelden bespaart de vereniging +/- EUR 9.250. Dit is in 
oktober 2020 definitief vastgesteld en wordt in boekjaar 2020/2021 verantwoord. Een nieuwe 
regeling is momenteel in de maak.  
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Peter Bon heeft een vraag: “Er zijn gemeentes die meer dan ¼ van de huur kwijtschelden, hoe zit het 
bij ons?” Sander reageert: “Onze gemeente geeft alleen kwijtschelding van de huur als zij zeker 
weten dat zij het bij de overheid kunnen verhalen en hoeveel. Ze wachten eerst op de nieuwe 
regeling zodat ze zeker weten in hoeverre zij gecompenseerd worden. Andere gemeente gaan 
inderdaad al eerder tot compensatie over, maar Gemeente De Ronde Venen wacht eerst tot zij 
vanuit de overheid duidelijkheid hebben”.  
 
Verslag kascommissie op de jaarstukken 2019-2020 
Op dinsdag 1 december 2020 heeft de kascommissie, bestaande uit Yvette Marckmann (voorzitter), 
Eric Roozendaal en Marcel Kok de eindcontrole uitgevoerd betreffende de boekhouding van FC 
Abcoude over het verenigingsjaar 2019/2020.  
 
De kascommissie heeft de financiële positie in de jaarrekening, alsmede de onderliggende stukken op 
juistheid en integriteit getoetst. Ook de saldi van de betaal- en spaarrekeningen zijn gecontroleerd. 
Daar waar nodig, is om een toelichting gevraagd. De financiële positie van de vereniging in de 
jaarrekening geeft naar het oordeel van de kascommissie een correct beeld. De boekhouding is 
accuraat gevoerd en maakt een overzichtelijke indruk. De penningmeester wist de verschillende 
posten van de balans en resultatenrekening van een helder commentaar te voorzien. De door de 
commissie gestelde vragen werden duidelijk en goed onderbouwd beantwoord.  
       
De kascommissie geeft de Algemene Ledenvergadering in overweging, op grond van haar 
bevindingen, het bestuur en daarmee de penningmeester in het bijzonder, decharge te verlenen. 
Aldus geschiedde.  
 
Sander sluit af met een bedankje richting zijn vader, Fred Wessel. Hij werkt hier al meer dan 25 jaar 
belangeloos aan mee. Veel verenigingen besteden dit extern uit en dat hoeven wij niet te doen. 
Bovendien geeft hij aan dat hij het leuk vindt om samen met zijn vader te werken.   
 
Verkiezing leden en reserveleden kascommissie 2020-2021 
De huidige kascommissie wordt gevormd door Yvette Marckmann, Eric Roozendaal en Marcel Kok.  
Thomas de Vries en Jolanda Siegers zijn reserveleden en deze keer niet uitgenodigd voor het 
uitvoeren van de kascontrole. Volgend jaar bestaat de kascommissie uit Yvette Marckmann, Eric 
Roozendaal en Marcel Kok. Jolanda Siegers vraagt aan de aanwezigen of iemand anders reservelid wil 
zijn; daarop komt geen reactie. Jolanda blijft zelf aan als reservelid.  Yvette geeft aan het te blijven 
doen, ze vindt het gezellig. Sander beaamt dat en vult aan: “Naast gezellig is het ook serieus”.  
 
Begroting verenigingsjaar 2020/2021 
De kantinekosten zijn lager begroot, maar de omzet ook. De genoemde acties en loterijen hebben 
niet betrekking op de nieuwbouw, die staan daar los van. De inkomsten vanuit de Businessclub zijn 
lager ingezet, want veel ondernemers zijn gezien de omstandigheden als gevolg van Corona niet in 
staat om te sponsoren. Het kwijtschelden van de huur is pas in oktober bekend geworden en zal dit  
seizoen verantwoord worden.  
 
Yvette vraagt of het positieve resultaat wordt toegevoegd aan de nieuwbouw? Sander antwoord dat 
we dit aan het vermogen van de vereniging toevoegen en dat als we het echt nodig hebben voor de 
nieuwbouw we dit niet zullen nalaten.  
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Benoeming en aftreden bestuursleden 
Sander Wessel (penningmeester) is aftredend in 2021 en herkiesbaar voor een termijn van 3 jaar tot 
en met 2024. De ALV stemt in met bovenstaande verlenging. De termijn van Winand Paulissen 
(voorzitter) loopt tot en met 2023 en die van Rosa Wessel (secretaris) tot en met 2022.  
  
Update nieuwbouw en goedkeuring financiering 
Achter de schermen is er veel progressie gemaakt voor de nieuwbouw. We zijn er al meer dan 4 jaar 
mee bezig achter de schermen. Het financieel plaatje is erg belangrijk. Onder andere de 
garantiestelling van Stichting Waarborgfonds. Anders krijgen we geen financiering vanuit de 
gemeente. Na een lang traject en een uitgebreid rapport hebben we uiteindelijk goedkeuring voor 
een lening van EUR 500.000. Hiermee zijn we naar de gemeente gegaan en uiteindelijk hebben we 
binnen de deadline van 20 december 2020 hun goedkeuring gekregen waarna we de financiering 
stukken konden aanleveren bij de BNG. Hierop hebben we de bevestiging gekregen dat onze 
aanvraag in behandeling is genomen.  
 
Daarnaast hebben we met de gemeente onderhandeld over de legekosten. Bij een bedrag van EUR 
160.000 kan dit oplopen tot EUR 40.000. We hebben kunnen regelen dat de gemeente deze kosten 
op zich neemt.  
 
Maar, we komen nog geld tekort. Er is een fondsenwervingscommissie opgericht die enthousiast 
gestart is om ideeën te ontplooien om geld op te halen.  
 
Tegelijk zijn we ook bezig geweest met hoe we de nieuwbouw kunnen laten leven, het moet een 
gezicht krijgen. Stefan Groen kon ons helpen met zijn marketing bedrijf (Create The Brand). 
Vervolgens is in oktober een nieuwe website gelanceerd: https://nieuwbouw.fcabcoude.nl. Het 
project gaat steeds meer leven in de vereniging: reclame campagne, interviews, media, flyers en ook 
jeugdteams hebben het project omarmd. Mooie initiatieven. JO10-6 stond in de krant; het team had 
met kerstbomen inzamelen en andere klusjes EUR 600 euro opgehaald. Dat is een stimulans om 
verder te gaan. Met al deze inspanningen komt het clubhuis dichterbij. Mooi om na 4 jaar praten tot 
actie over te gaan.  
 
Het ontwerp van de nieuwbouw is gerealiseerd met de bouwcommissie waar Robin van Moort en 
Maarten Veldman een prominente rol hebben. Sander heeft wat tekeningen laten zien.  
 
De financiën: we houden rekening met EUR 1,6 miljoen bouwkosten inclusief de inrichting. Hoe gaan 
we dat financieren: lening EUR 500.000, subsidie BOSA EUR 340.000, EUR 330.000 eigen geld, EUR 
170.000 donaties en sponsoring inclusief een gift van Matthijs de Ligt. Nog EUR 210.000 euro te 
gaan! Dat is nog steeds fors, maar de campagne is ingezet in oktober, toen hadden we nog EUR 
400.000 te gaan. We zijn sindsdien al een heel eind verder.  
 
Wat ook belangrijk is: als we de inrichting eruit halen (EUR 250.000), dan houd je EUR 1,3 miljoen  
over om te investeren. We hebben nu dus voldoende geld voor een kantine die wind en water dicht 
is. We kunnen eigenlijk wel concluderen dat we gaan starten met de bouw dit jaar en dat moet ook 
wel, omdat we voor 1 november starten met bouwen in verband met de verkregen subsidie. De 
bouw duurt ongeveer 8-9 maanden.  
 
De lening van EUR 500.000 geeft jaarlijks EUR 37.000 extra lasten, bovenop de huidige lasten. Dat 
willen we opvangen met onder andere een contributieverhoging van EUR 10 per lid. Het is heel 
gerechtvaardigd, omdat alle leden gaan profiteren van de nieuwbouw. Het clubhuis wordt 
zelfvoorzienend en dat gaat ons een besparing opleveren. Daar bovenop hebben we een nieuwe 

https://nieuwbouw.fcabcoude.nl/
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sponsorplan wat ons meer moet gaan opleveren. Plus een besparing op de begroting, dan zijn de 
lasten goed te dragen en kunnen we de financiering vormgeven. Conform de statuten moeten we 
goedkeuring krijgen van de Ledenvergadering inzake de verplichting die we aangaan met derden, 
zoals de bank. De leden kunnen middels een stemming aangeven of zij akkoord met de lening van 
EUR 500.000 die de club gaat afsluiten voor het nieuwe clubhuis. Er komen eerst nog wat vragen 
vanuit de leden.  
 
Yvette wil graag weten of we al een aannemer hebben die dit nieuwbouwproject kan doen? Winand 
geeft aan dat we 2 weken geleden aannemers hebben aangeschreven en dat er aannemers zijn die 
dit project met ons kunnen aangaan, zelfs met de krappe termijn.  
 
Stijn vraagt wat het risico is dat het meer wordt, bijvoorbeeld EUR 1,8 of 2 miljoen. En wat de 
consequenties dan zijn. Winand verteld dat EUR 1,6 miljoen een inschatting is en dat we met 
meerdere partijen in gesprek zijn over sponsoring van bouwonderdelen, zoals watervoorziening, 
elektra, keuken en zonnepanelen. Daarop willen we besparen. Gaan we toch over de begroting heen 
dan moeten we versoberen op de bouwplannen. Er zijn nog opties om hierin flexibel te zijn.  
 
Yvette is benieuwd of we al een bouwvergunning hebben en of de gemeente de plannen reeds heeft 
goedgekeurd. Winand antwoord dat Robin de vergunning heeft ingediend. En wij hebben ook bij de 
gemeente aangegeven dat dit is ingediend; ze zullen het in behandeling nemen. Gegeven dat we met 
de gemeente al meerdere jaren in gesprek zijn over nieuwbouw hebben we korte lijntjes.  
 
Yvette vindt het knap dat we dit aandurven in Coronatijd, maar staat er wel achter. Winand bedankt 
haar en zegt dat we hier al zo lang mee bezig zijn, al 4-5 jaar. Als je A hebt gezegd moet je ook B 
zeggen. We zijn ons bewust dat we met verengingsgeld bezig zijn, zijn daarmee heel voorzichtig en 
vragen de nodige expertise. Met een bankier als penningmeester, die niet over 1 nacht ijs gaat blijft 
er nog genoeg geld over om de vereniging draaiende te houden. We hebben er alle vertrouwen in.  
 
De stemming voor de lening is door de Ledenvergadering aangenomen. Winand: “We zijn op een 
punt gekomen waarop we kunnen concluderen dat we gaan bouwen, dat is heel gaaf.” Marcel 
initieert een applaus en voegt toe dat je zo’n mijlpaal wel groots zou willen vieren, dat kan nu niet 
vanwege Corona en dat is wel jammer. Winand: “Wat in het vat zit verzuurt niet, Daar gaan we op 
termijn invulling aan geven.”  
 
Vaststellen contributie   
Willen we gaan bouwen, dan zijn er bijdragen vanuit leden nodig. EUR 10 toeslag is passend om het 
mogelijk te maken, dan volgt er volgend jaar geen contributieverhoging.  
 
Stijn vraagt hoe we dat kunnen waarmaken waarop Winand aangeeft dat we voldoende reserves 
hebben om volgend jaar geen extra inkomsten te hoeven genereren uit de contributie. We hoeven 
en willen ook niet ieder jaar terug naar de leden voor extra geld.  
 
Yvette wil weten of we de inflatie nu achterwege laten. Winand legt uit dat het zonder 
inflatieverhoging dekkend genoeg is. Het gaat om de cash inflow, niet om hoe dat opgebouwd is.  
 
Gerard Katee merkt op dat de verhoging voor de jeugd in verhouding hoger is dan bij de senioren. 
Winand stelt dat we FC Abcoude met z’n allen zijn en dus ook allemaal dezelfde lasten dragen. 
Tevens maken we allemaal gebruik van de accommodatie en willen we hiermee een beetje gelijkheid 
creëren. EUR 10 is schappelijk hoewel je niet in iedereen z’n portemonnee kan kijken.  
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Gerard vervolgt dat de verhoging een stijging betreft van 6% bij de O9 jeugd en slechts 3% bij de 
senioren.  Winand legt uit dat we ook aantrekkelijk willen blijven ten opzichte van clubs in de 
omgeving. We zullen dus geen hogere stijging bij de senioren toepassen.  
 
Martin Fluit is benieuwd hoe we ons verhouden tot de clubs om ons heen en of we daar naar 
gekeken hebben. Winand verteld dat we al vaker een analyse hebben gedaan. FC Abcoude is een 
middenmoot; clubs als FC Amsterdam staan ver boven ons, > EUR 500. Vinkeveen en De Hoef zitten  
wat lager. Vergeleken met reguliere clubs in Amsterdam zijn we op een gemiddeld niveau, ligt daar 
wat hoger. Wij hebben ook een mooie spreiding in de opbouw vanuit de jongste jeugd naar de 
senioren.  
 
We zullen de contributieverhoging op meerdere manieren communiceren: via ‘Uit de bestuurskamer’ 
en de website. Martin adviseert om de positieve factoren te benutten en eventueel een stijging van 
2x EUR 5,- te overwegen. Dan komt het minder hard over. Sander geeft aan dat we gaan stemmen 
voor 1x EUR 10,-. Martin voegt er nog aan toe dat het voor de senioren teams wel een moeilijke 
boodschap is, aangezien zij al langere tijd niet kunnen trainen en de faciliteiten niet gebruikt kunnen 
worden. Dit is iets waar we rekening mee gaan houden.  
 
Yvette vraagt of de contributieverhoging binnen de uitkering van het Jeugdsportfonds past. Sander 
legt uit dat er voor ieder lid een maximaal bedrag wordt betaald, voor de meeste jeugdleden is het 
tot nu toe altijd voldoende. Wat we tekort komen wordt vaak gecompenseerd door de uitkering die 
we voor de jongere jeugd ontvangen. We gaan de ouders niet lastigvallen over een klein tekort.   
 
Peter Bon biedt de suggestie dat veel leden de website of nieuwbrief niet lezen. Om toch voor elkaar 
te krijgen dat de leden op de hoogte zijn en er begrip voor hebben kunnen we misschien een leuk 
filmpje maken over hoe het nieuwe clubhuis eruit komt te zien. Het helpt wel als ze weten wat ze 
gaan krijgen, dan wil men daar ook deel van uitmaken en levert misschien ook nieuwe leden op. Dan 
is er geen bezwaar voor de verhoging, want nu gaan veel mensen naar andere clubs met een hogere 
contributie en bovendien krijgen ze bij ons een mooi nieuw clubhuis.  
 
Nog een vraag van Peter over veld 2, het kunstgras heeft zijn beste tijd gehad. Wanneer wordt het 
vervangen. Winand antwoord dat veld 2 binnen nu en 2 jaar vanuit de gemeente aan de beurt is voor 
een vervangende kunstgrasmat. Wij houden dat in de gaten.  
 
Stemming contributieverhoging: alle digitale handen gaan de lucht in.  
Winand bedankt voor de stemmen en geeft aan dat we dit op een nette manier uitdragen.  
 
Toevoeging van Toine dat we de leden niet teveel verzoeken moeten sturen om geld over te maken. 
Dat is iets waar rekening mee gaan houden.  
  
Ontwikkelingen 
De samenwerking met GS Sports hebben we reeds 3 jaar en is onlangs verlengd. Deze voetbalschool 
is verlengstuk van deze club. Het is moeilijk om goede trainers te verkrijgen, vooral voor de 
breedteteams en we kunnen niet altijd terugvallen op welwillende ouders. De voetbalschool zet 
trainers in voor de breedteteams en dat is positief. Daarnaast biedt het techniektraining voor 
individuele inschrijvingen. Genaro is steeds meer betrokken bij de club en denkt mee over hoe je de 
vereniging naar een hoger niveau kan tillen. Iedereen moet waar voor zijn geld krijgen en met plezier 
komen, hij kan daar bijdrage aan leveren. Dit alles heeft geleid tot de keuze om te verlengen.  
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Er is een werkgroep opgericht om het meisjesvoetbal te stimuleren. Meer aandacht voor meisjes- en 
damesvoetbal. Steeds meer meisjes melden zich bij ons aan en het aanbod in de omgeving wordt 
kleiner, deze kans kunnen wij pakken. Om meisjes op een mooi niveau te laten voetballen heeft de 
TC een plan opgesteld. Hier gaan we de komende tijd meer van horen.  
 
Piet Kooyman, erelid, voorzitter geweest, lid van de onderhoudscommissie en dag en nacht op het 
sportpark te vinden, wil nu bepaalde taken overdragen, met name veldkeuring. Heel fijn dat iemand 
in het weekend, in weer en wind de velden wil keuren. Gerry Siegers gaat dit van Piet overnemen, 
hartelijk dank dat je dat wilt doen.  
 
De veldplanning werd ook door Piet gedaan en zal worden overgenomen door Adri Mulder. Fjin dat 
ook deze taak in goede handen is. Winand bedankt Piet voor zijn jarenlange inzet op deze gebieden.  
Marcel initieert weer een online applaus.  
 
De TC en de technische staf van de zondagselectie is bezig om het jeugd beleidsplan aan te laten 
sluiten op de senioren. Wat willen we in de jeugd en wat brengt ons dat in de senioren. Onze 
vereniging heeft relatief weinig seniorenteams. Hoe kunnen we spelers die buiten Abcoude gaan 
studeren aan ons binden? We moeten goed nadenken over de doorstroom en hoe we daar invulling 
aan kunnen geven. Dat kan ook betekenen dat er een O23 elftal komt. Hierdoor blijft het 
aantrekkelijk om hier te komen/blijven voetbalen. Aan dit alles wordt hard gewerkt achter de 
schermen.   
 
Er zijn geen vragen of opmerkingen over de ontwikkelingen.  
 
Rondvraag 
Geen vraag maar complimenten van Ferrence aan het bestuur voor al het werk. Hij benoemt ook dat 
we erg kwetsbaar zijn als 3-koppig bestuur en wil weten of er meer bestuursleden nodig zijn.  
Winand reageert en beaamt dat het inderdaad een kwetsbaar punt is. Er zijn tijden geweest met 5 
bestuursleden. Dat we nu zo klein zijn heeft voordelen: we hebben korte lijntjes en het zorgt voor 
een snelle besluitvorming. Nadelen zijn: heel druk, veel zaken op 3 personen en kwetsbaar. Daarom 
is er tijdens de laatste bestuursvergadering besloten dat we op zoek naar een bestuurslid 
commerciële zaken. We hebben veel ambities en uitdagingen. We zullen ook onze inkomsten 
moeten genereren uit andere activiteiten, bijvoorbeeld sponsors. We hebben de sponsoren de 
afgelopen jaren te weinig aandacht gegeven. Daarom komt er binnenkort een oproep voor een 
bestuurslid commerciële commissie.  
 
Yvette wijst ons erop dat een bestuur uit een oneven aantal personen moet bestaan. Dat klopt in 
verband met stemmen. Er zijn ook andere taken binnen het bestuur, zoals technische zaken of 
algemene zaken. Yvette stelt zich beschikbaar als 5e bestuurslid. Dat staat genoteerd.  
 
Er zijn geen andere vragen.  
 
Sluiting 
Winand sluit af met een dankwoord voor ieders aanwezigheid en spreekt de wens uit dat iedereen 
gezond blijft en goed op zichzelf en op elkaar past. Het is 22:15 uur als de online ALV ten einde is.   


