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Verslag Algemene Ledenvergadering 14 januari 2022 

 
Opening en vaststellen agenda 
Om 20.00 uur opent Winand de Algemene Ledenvergadering. Hij heet iedereen hartelijk welkom, in 
het bijzonder de ereleden André Lens, Rob Baarda, Leen Mulder, Fred Wessel, Peter Bon en Eric 
Roozendaal. Vanwege corona is dit de tweede online ALV. Er hebben zich 39 personen aangemeld, 
waarvan 6 niet-leden (tevens niet stem gerechtigd), maar die in de rol als ouder van een jeugdlid of 
vanuit een andere clubfunctie aanwezig zijn. 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 op een heel bijzonder 
seizoen dat evenals voorgaand jaar grotendeels in het teken heeft gestaan van Covid-19. De normale 
competities konden nagenoeg geen doorgang vinden. Jeugdteams hebben als alternatief onderlinge 
wedstrijden kunnen spelen.  
 
Seizoen 20/21 was het eerste seizoen van de nieuwe hoofdtrainer Anthony Servinus en Dave van 
Nielen. Onder hun leiding konden we genieten van leuk en attractief voetbal, veel doorstroming van 
jeugdspelers en de selectieteams draaiden bovenin mee. Echter als gevolg van Corona werd ook deze 
competitie niet uitgespeeld en konden de mooie resultaten niet worden verzilverd in de vorm van 
promotie. 
 
Organisatorisch hebben we ook progressie geboekt. Zo hebben we ons kader verder kunnen 
versterken en hebben we voor de breedte teams steeds meer gediplomeerde trainers beschikbaar.  
Verder is Genaro Snijders toegetreden tot het bestuur. Hij is onder andere verantwoordelijk voor alle 
technische aangelegenheden.  
 
Daarnaast is er ontzettend veel energie gestoken in onze nieuwbouw plannen. Teams hebben acties 
opgezet om geld in te zamelen, er zijn FC Abcoude truien en hoodies verkocht en er is er achter de 
schermen veel werk verzet door de bouwcommissie, de fondswervingscommissie en het bestuur. 
Hierdoor komt realisatie van onze plannen op korte termijn dan ook steeds dichterbij. Later in de 
vergadering zal door de bouwcommissie meer in detail worden ingaan op de ontwikkelingen rondom 
de nieuwbouw.  
 
Goedkeuring en vaststelling verslag ledenvergadering dd. 22 januari 2021 
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 
Allereerst wil Winand een punt inbrengen dat te maken heeft met het feit dat ouders van leden die 
de leeftijd van 18 jaar nog niet hebben bereikt volgens art. 17 lid 10 van de statuten niet 
stemgerechtigd zijn. Het bestuur is van mening dat deze regel niet past bij de rol die een ouder heeft 
op het moment dat zijn of haar kind lid wordt van FC Abcoude. Als ouder heb je wel de plicht om de 
contributie te voldoen, teamtaken en vrijwilligerstaken te vervullen, maar je mag vervolgens niet 
stemmen op de Algemene Ledenvergadering. Daarom vraagt Winand de Algemene 
Ledenvergadering of de statuten op dit punt moeten worden aangepast.  
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Er heeft een stemming plaatsgevonden om de statuten hierop aan te passen: er zijn 19 stemmen 
voor van de op dat moment 25 aanwezigen. Daarmee is het voorstel aangenomen en zullen wij de 
statuten aanpassen op dit punt.  
 
We hebben vooraf vijf vragen ontvangen.  
 
1) De eerste vraag betreft de aandacht die er is voor de breedteteams. Jan-Willem Guit en Robbert 
de Vries zijn van mening dat de breedteteams minder ondersteuning en aandacht krijgen dan de 
selectieteams. Dat zou terug te zien zijn in de begeleiding van de trainers, waardering van vrijwilligers 
en het gebrek aan of mindere kwaliteit van de materialen. Genaro vraagt of de heren het kunnen 
toelichten.  
Jan-Willem: Bij de herindeling van de teams zijn de trainers niet geïnformeerd, ouders zijn niet blij  
dat hun kind op zondag moet spelen en we moeten de materialen delen met een ander  
team, er zijn te weinig ballen.  
Genaro: Bij de verdeling van de materialen maken we geen onderscheid tussen selectie- en  
breedteteams. Daarnaast zijn er natuurlijk wel andere verschillen, maar hiervoor betalen de 
selectiespelers een toeslag. Voor de breedteteams hebben we stappen gemaakt in de vorm van 
betaalde trainers i.p.v. stagiaires.   
Robbert: De kwaliteit van de materialen is anders dan de selectie. Het is belangrijk dat ook de 
breedteteams de beschikking hebben over goede materialen. Als ik kijk naar mijn eigen team, de tas 
ligt uit elkaar, de pylonen wirwar door elkaar. Wel een punt van aandacht, je hebt meer breedte- dan 
selectieteams.  
Genaro: Wij hebben zelf alle materialen klaargezet en in kwaliteit en aantal geen onderscheid 
gemaakt. Teams zijn zelf verantwoordelijk voor eigen spullen.  
Adri Mulders: Wij hebben vorig jaar bij JO16 nog met pupillen ballen gespeeld.  
Genaro: Heb jij je gericht tot de commissie opleiden met je klacht? 
Robbert: Mijn ballen zijn goed. 
Dénis: We hebben juist voor alle breedteteams goede ballen uitgezocht en ook in aantal pylonen 
geen onderscheid gemaakt t.o.v. selectieteams. Ik vind deze opmerkingen raar. We hebben er ook 
voor gezorgd dat elk team toegang heeft tot loopladders en andere trainingsmaterialen. Ik heb elk 
team 16 ballen gegeven. Als trainers nu zeggen dat ze materialen kwijt zijn... Ja je moet wel goed 
voor je materialen zorgen.  
Robbert: Dat staat buiten kijf. Ik zou eerder meer ballen hebben dan waar ik mee begon. Maar als je 
een tas zonder koord hebt dan schiet het niet op.  
Dénis: Ik heb wel nieuwe zakken verdeeld en heb nog touw liggen dus dat kunnen we herstellen. We 
hebben echt geen onderscheid gemaakt. Sterker nog, juist meer gelet op de breedteteams.  
Peter van Amsterdam: We hebben best wel veel mensen op de wachtlijst staan om trainingslid te 
worden, maar er is geen plek onder Anthony op woensdag. Je geeft aan dat daar in geïnvesteerd is. 
Die training is lastig, er zijn veel geluiden van kinderen dat het niet leuk is. Als het allemaal moeders 
zijn die er geen verstand van hebben dan vinden ze het niet leuk.  
Genaro: Je hebt gelijk. Het is best lastig om goede ondersteuning te bieden. We willen vaste betaalde 

trainers erbij zetten. Nu is Ray erbij gekomen en we proberen het aan te vullen.  

Peter: Dat is een goede ontwikkeling. Dan genereer je weer meer geld doordat je nieuwe leden 

aantrekt.  

2) De tweede vraag is ook ingediend door Robbert de Vries en heeft betrekking op het feit of leden 
gecompenseerd worden als gevolg van Corona. 
 



 

Verslag Algemene Ledenvergadering dd. 14 januari 2022 Pagina 3 

 
Robbert: We betalen contributie, want de vereniging faciliteert het sporten. Door corona konden we 
daar geen gebruik van maken. Er zijn clubs om ons heen die daar uitspraak over hebben gedaan. 
Sander: Goede vraag Robbert. Ik moet zeggen dat ik de verenigingen niet ken die compensatie 
hebben geboden. We hebben er in het bestuur uitvoerig over gesproken en besloten niet financieel 
niet compenseren. Jeugdleden hebben kunnen doorspelen: trainen en onderlinge wedstrijden. De 
seniorenselectie heeft redelijk lang doorgetraind. De overige senioren hebben het minst gesport. We 
hebben aan het eind van het seizoen een toernooi georganiseerd met hapjes en drankjes, 
aangeboden door de club. Daar komt bij dat we bezig zijn met de nieuwbouw. Op het moment dat 
we leden financieel gaan compenseren wordt dat plan lastig realiseerbaar.  
Robbert: Ik snap de beweegredenen. Alleen de vraag is, moet je dat niet aan je leden overlaten i.p.v. 

het te beslissen voor je leden.  

Sander: Ik ben gekozen door de leden, dat geeft mij het mandaat om te kiezen voor de leden. 

Statutair gezien is dit niet een onderwerp waarover ik de leden moet bevragen.  

Stijn: Ik begrijp beide verhalen. Als er geen nieuwbouw was geweest, was de compensatie dan wel 

geboden, maar ik laat het zo.  

3) Vraag 3 is ingediend door Stijn Swaans en heeft betrekking op het tekort aan scheidsrechters.  
Stijn: Het is specifiek van toepassing op de overige seniorenteams. In welke mate wordt het tekort 
aan scheidsrechters erkend. Bij mijn wedstrijden was er 80% geen scheidsrechter.  
Sander: Deze vraag komt geregeld terug. De scheidsrechterscommissie heeft enorm veel tijd en 
energie gestoken voor werving. Het had helaas niet het gewenste resultaat. Ze hebben een nieuw 
initiatief bedacht: samenwerking met Arbitrage Online. De aanstelling van een scheidsrechter kan 
efficiënter geschieden, maar nog belangrijker, scheidsrechters van buitenaf kunnen zich aanmelden 
voor de club. Het zit nog in de opstartfase, maar we hebben gezien dat er al scheidsrechters zijn 
aangemeld. We proberen extra scheidsrechters te genereren, ook met de hoop dat als ze het gezellig 
vinden dat ze blijven hangen en vaker komen.  
Gerard (voorzitter scheidsrechterscommissie): Er zijn 2 scheidsrechters in opleiding, maar door 
corona is de cursus al 2x gestopt, dus nieuwe aanwas is beperkt geweest. We zijn een club van 
vrijwilligers, we moeten het doen met wat we hebben. We hebben gewoon helaas een tekort.  
Peter van Amsterdam: Ik denk dat het een prima plan is. Ik heb wat ervaring bij Ouderkerk, die 
betalen tien euro per scheidsrechter. Wellicht dat je de jeugd hierin kan betrekken, uiteindelijk staan 
ze ook bij de Plus of AH voor een bepaald bedrag.  
Sander: Dit hebben we ook besproken. Het zou een mogelijkheid zijn, maar we vinden dat mensen 
het ook moeten doen als vrijwilliger, zo zijn we als vereniging. Vergoeding kunnen we altijd nog 
overwegen. 
Stijn: Bedankt voor je antwoord. Zijn Arbitrage Online vrijwilligers?  
Gerard: Ja, ze krijgen wel een drankje na de wedstrijd.  
Stijn: Ik heb er begrip voor en bedankt voor jullie inzet. Ik ben benieuwd.  
Sander: Je kan als team helpen. Als je de scheidsrechter in de watten legt, komt hij/zij vast weer 
terug.  
 
4) Ook de vierde vraag is ingediend door Stijn. Het gaat over de betrouwbaarheid van de 
omzetprognose in de begroting. Hij komt er later op terug, tijdens het financieel verhaal.  
 
5) Vraag 5 is afkomstig van Frank Bon die namens “De Vrienden van FC Abcoude” spreektijd vraagt. 
Frank: We zijn weer gestart met het werven van leden en we zijn op zoek naar vernieuwing binnen 
het bestuur. Wij zijn een doorgroei vanuit de supportersvereniging als “De club van Honderd”, die 40 
jaar geleden is opgericht. Doel was leden te werven die 100 gulden in een potje wilden storten die  
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voor algemeen belang diende. Bijvoorbeeld mooie bankjes, terras, meubels en speeltuin. We krijgen  
veel nieuwe leden erbij, mede door de nieuwbouwwijk. Voor € 50 kun je lid worden. Wij hebben  
€ 12.500 al toegezegd aan het nieuwe clubhuis. Met 50 leden meer kunnen we nog meer geld 
genereren voor de nieuwbouw. Daarnaast willen wij graag vernieuwing in het bestuur van “Vrienden 
van FC Abcoude”. Heb je interesse of vragen? Meld je dan bij Peter, Jeroen, Cock of Frank.  
Winand: Dank je wel en mooie oproep. En bedankt voor de inspanningen in de afgelopen 10 jaar.  
 
Verslag van de secretaris en de diverse commissies m.b.t. tot verenigingsjaar 2020-2021 
Doel van het secretarieel verslag is om alle hoogte- en dieptepunten van een seizoen nog eens de 
revue te laten passeren. Rosa neemt in vogelvlucht het seizoen 20/21 door.  
 
Nog nooit heeft de competitie zo kort geduurd als in seizoen 20/21. In september gaat de competitie 
redelijk normaal van start met enige restricties: van registreren in de kantine tot sluiting van de 
kantine en voetballen zonder publiek. Dankzij de inzet van corona coördinatoren wordt er toegezien 
op de naleving van de regels. Half oktober wordt de competitie stilgelegd, er mag alleen nog op de 
eigen club worden gevoetbald. Voor de jeugd zijn er ieder weekend onderlinge wedstrijden. Senioren 
mogen alleen in 4-tallen, later in 2-tallen. In februari maakt de KNVB bekend dat de competitie voor 
de senioren niet meer hervat wordt en dezelfde boodschap komt voor de jeugd in maart. Ook dit 
seizoen geen kampioenen, promovendi en degradanten. Een domper voor alle teams en een serieuze 
tegenvaller voor de zondag 1, die kanshebber was voor promotie naar de 2e klasse. Vanaf maart is er 
weer meer mogelijk: senioren kunnen trainen en pupillenteams hebben een uitwisseling met clubs 
binnen de gemeente. Het seizoen wordt afgesloten met een onderling seniorentoernooi.  
 
Ook buiten de velden is een hoop gebeurd. Zo hebben er teamacties plaatsgevonden om geld op te 
halen voor het nieuwe clubhuis en we hebben de samenwerking met GS Sports voor 3 jaar verlengd. 
Om het meisjesvoetbal naar een hoger plan te tillen is er in maart 2021 een werkgroep in het leven 
geroepen. De inspanningen die de werkgroep heeft verricht heeft al zijn vruchten afgeworpen, want 
we zijn van vorig seizoen 80 naar dit seizoen 102 meisjesleden gegaan. Op 28 april is Fred Wessel 
benoemd tot Lid in de Orde van Oranje-Nassau; een mooie bekroning op zijn 40-jarig vrijwilligers 
carrière bij de club. Als gevolg van organisatorische wijzigingen binnen de technische commissie, 
waaronder het vertrek van Peter Bon wordt in mei 2021 de commissie opleiden en ontwikkelen in 
het leven geroepen. De commissie wordt aangestuurd door Genaro (technisch manager) die samen 
met Danny (Hoofd Jeugd Opleidingen) en de technisch coördinatoren de jeugdopleiding wil 
verbeteren en de doorstroom naar de seniorenselectie wil vergroten.  
 
Een andere ontwikkeling op voetbaltechnisch vlak betreft de samenwerking met een andere 
keepersschool. Per het nieuwe seizoen worden al onze keepers getraind worden door Sanches 
Goalkeepers Academy. De wens om ook de keepers van de breedteteams op te leiden is hiermee in 
vervulling gegaan.  
 
Al met al een roerig jaar. Als je naar de competitiestanden kijkt lijkt er weinig te zijn gebeurd maar 
het tegenovergestelde is waar. We hebben dankzij de inzet van al onze vrijwilligers en vaste 
kaderleden weer een hoop mooie stappen gezet.  
 
De Ledenvergadering keurt het verslag zonder op- en aanmerkingen goed. 
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Financieel verslag verenigingsjaar 2020-2021 
Sander geeft een toelichting op het financieel verslag van het verenigingsjaar 2020/2021.  
 
Algemeen: 

- Positief resultaat € 73.974 t.o.v. € 14.544 begroot 
- 99,4% contributie door leden betaald 

 
Balans: 

- Liquide middelen met € 230.113 gestegen naar € 999.382 (momenteel € 1.600.000) 
- Kledingfonds loopt op schema, na 2 jaar € 20.263 negatief, wordt in jaar 3 gecompenseerd 
- Bedrag van ± € 145.000 aan verkregen sponsorgeld toegevoegd aan voorziening nieuwbouw 

 
Resultatenrekening: 

- € 43.475 positief resultaat uit buitengewone resultaten 
- Buitengewone resultaten: € 39.000 Covid-19 compensatie en € 4.475 

opleidingsvergoedingen BVO’s 
- Contributie-inkomsten gestegen naar € 195.836 (65% van totale baten, normaal rond 50%) 
- Opbrengst en kosten kantine aanmerkelijk lager dan begroot door lange sluiting 
- Opbrengst BCA (sponsors) rond de 17,5% lager dan vorig seizoen 
- € 14.200 gebruiksvergoeding velden kwijtgescholden 
- € 16.500 op wedstrijdkosten bespaard (KNVB contributie en zondag selectie) 

 
Covid-19: 
FC Abcoude heeft de Corona periode financieel goed doorstaan. Compensatie door overheid en 
KNVB bestond voornamelijk uit: 

- € 39.000 Tegemoetkoming Amateur Sportorganisaties (TASO) 
- € 14.200 Tegemoetkoming Verhuurders Sportaccommodaties (TVS) 
- €   5.000 Korting bondscontributie KNVB 
- € 16.500 TASO kwartaal II 2021 pas na sluiten boeken 2020/2021 definitief en wordt in 

seizoen 2021/2022 verantwoord 
 
Naar aanleiding van deze cijfers hieronder een korte toelichting.  
 
Het is mooi dat we 99.4 % van de contributie hebben ontvangen. In een jaar waarin minder is 
gevoetbald is dat een groot compliment naar de leden die loyaal zijn geweest. We hebben nu bijna 
1,6 miljoen euro op de bank; er komt ook nog een uitkering van de lening van Bank Nederlandse 
Gemeenten. Het kledingfonds loopt goed op schema. Er is veel geld genereerd met acties voor de 
nieuwbouw, dit vind je terug in de stijging liquide middelen. Positief resultaat buitengewone baten 
heeft te maken met ontvangen opleidingsvergoeding voor spelers die een contract bij een BVO 
(Betaald Voetbal Organisatie) hebben gekregen. De rest komt uit TASO, de Covid-19 compensatie (ter 
compensatie van tegenvallende omzet). De inkomsten uit de kantine en Business Club moeten 
stijgen. Door Covid-19 waren ook sponsoren in zwaar weer en niet in staat om ons te sponsoren. Er is 
wel een nieuwe commissie opgericht met 3 enthousiaste personen om sponsors te behouden en 
genereren. We hebben van de gemeente een tegemoetkoming op de veldhuur ontvangen en de 
KNVB heeft korting gegeven op de bondscontributie. Daarbij, omdat er niet gevoetbald is hebben we 
veel geld bespaard op de zondagselectie. Het budget voor het trainingskamp, de teamuitjes of bus 
huur voor een wedstrijd vormt een besparing van € 10.000.  
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Verslag kascommissie op de jaarstukken 2020-2021 
Op woensdag 12 januari 2022 heeft de kascommissie, bestaande uit Marcel Kok (voorzitter) en 
Jolanda Siegers de eindcontrole uitgevoerd betreffende de boekhouding van FC Abcoude over het 
verenigingsjaar 2020/2021.  
 
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 geeft aan dat de kascommissie actief meedenkt, er zijn posten gevonden waarop we kunnen 
bezuinigen en dat is heel gunstig. Hij sluit af met een bedankje richting zijn vader, Fred Wessel. Als 
penningmeester heb je veel te doen, als daar ook de boekhouding bijkomt wordt het een 40-urige 
werkweek. Hij is erg dankbaar dat zijn vader hem daarin bijstaat.  
 
Verkiezing leden en reserveleden kascommissie 2021-2022 
De huidige kascommissie wordt gevormd door Marcel Kok en Jolanda Siegers. Thomas de Vries is 
reserve lid en deze keer niet uitgenodigd voor het uitvoeren van de kascontrole. De bestaande 
kascommissieleden Marcel Kok en Jolanda Siegers treden af en Thomas de Vries blijft aan als reserve 
lid. De ALV wordt gevraagd om tenminste 2 nieuwe leden aan te wijzen om vanaf het seizoen 
2021/2022 zitting te nemen in de kascommissie. Het is ook leuk als het mensen zijn die niet in de 
financiële sector zitten, dat kan nieuwe inzichten geven. Peter Bon en Eric Roozendaal melden zich 
aan. We hebben nu voldoende leden, dank je wel!  
 
Vaststelling contributie verenigingsjaar 2022-2023 

Geen ingewikkeld item. We hebben vorig jaar beloofd de contributie niet te verhogen. De ALV stemt 

in met de contributie.  

Begroting verenigingsjaar 2021-2022 
We verwachten een positief resultaat verwacht van ruim € 75.000.  
Stijn: De inkomsten van de kantine en business club zijn redelijk positief ingeschat. Gegeven het feit 
dat ook dit seizoen de kantine is gesloten en de sponsorinkomsten zijn teruggelopen; staan jullie nog 
achter deze begroting? Wat betekent het als deze winst niet wordt behaald?  
Sander: De eerste maanden is de kantine open geweest en hebben we een omzet gedraaid van circa 
€ 60.000. We verwachten in februari weer open kunnen en de competitie loopt waarschijnlijk langer 
door. Tot en met juni kunnen we omzet te genereren. Is dat niet het geval, dan lopen de uitgaven 
aan de kostenkant terug en worden we weer door TASO gecompenseerd. Wat betreft de Business 
Club, we hebben minder begroot dan vorig jaar. De verwachting is redelijk positief: vanwege de 
nieuwe commissie bestaande uit mensen die uit een andere vijver vissen verwachten we nieuwe 
sponsors. We hebben trouwens te maken met negatieve spaarrente. Omdat we veel op de bank 
hebben staan met een saldo hoger dan € 100.000, dan betaal je negatieve rente. We hebben zoveel  
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mogelijk banken benaderd om de bedragen uit te smeren, het is nu verveeld 7 banken. We moeten 
dus zo snel mogelijk bouwen, dan is het opgelost.  
Gerard: Hoe gaan we om met de verhoogde energierekening?  
Sander: De impact valt mee, want we zijn onderdeel van een inkooporganisatie. Maar het is wel 
meegerekend.  
 
Benoeming en aftreden bestuursleden 
Rosa Wessel (secretaris) is aftredend in 2022 en herkiesbaar voor een termijn van 3 jaar tot en met 
2025. De ALV stemt in met bovenstaande verlenging. De termijn van Winand Paulissen (voorzitter) 
loopt tot en met 2023 en die van Sander Wessel (penningmeester) tot en met 2024. Genaro Snijders 
(technische zaken) moet nog worden benoemd voor een termijn van 3 jaar tot en met 2024.  
 
Martin Fluit: Ik heb alleen maar lof, maar hij is ook eigenaar voetbalschool. Dat zijn twee 
verschillende belangen, hoe gaan we daarmee om?  
Winand: Hij heeft zelfs 3 petten op, hij is ook speler. Ten aanzien van de voetbalschool, we hebben 
als bestuur voldoende argumenten om op objectieve basis afweging te maken op 
belangenverstrengeling, dat vinden wij heel belangrijk. Wij willen voetbal aanbieden, ook voor de 
breedteteams is de voetbalschool heel belangrijk. We doen er alles aan in de afwegingen die we 
maken dat het in het belang van het voetbal is. We zijn ons bewust van de gevoeligheid en dat is ook 
besproken.  
Martin: Het is belangrijk om op een open manier te communiceren, een kandidaat die als externe 
persoon bij de evaluatie is.  
Winand: Dat is een goede suggestie, dat kunnen we meenemen.   
Peter Bon: Technisch beleid moet door bestuur worden beoordeeld. Dat is nu hijzelf, hij moet zichzelf 
beoordelen. Ook de hoofdtrainer, terwijl hij zelf speler is. Hebben jullie daar over nagedacht, wie 
doet dat voor hem?  
Winand: Wij zijn voldoende capabel en kritisch om die feedback te geven aan Genaro. Wij zijn 
verantwoordelijk voor het functioneren. We kunnen dat op een transparante manier doen.  
Peter: Wie is eindverantwoordelijk over het functioneren van hem? 
Winand: Dat ben ik als voorzitter, maar we doen het als bestuur. Met de samenstelling die we nu 
hebben kunnen we voldoende tegenwicht bieden zonder dat we de schijn tegenkrijgen.  
Peter: Oké. 
Robbert: Een dubbelfunctie is moeilijk te doen binnen het bestuur. Bijvoorbeeld voor trainers, daar 
heb je meer geld voor nodig.  
Winand: We gaan niet meer geld uitgeven dan nodig. We kunnen als bestuur tegenwicht bieden aan 
deze belangen. Tot op heden is het ook niet nodig geweest om daarop te corrigeren, we zullen er 
extra alert op zijn.  
Maarten Veldman: Ik vind het mooi dat een jonge jongen van buiten de club zich beschikbaar stelt, 
complimenten.  
Winand: We hebben een meerderheid van de stemmen, daarmee is Genaro aangenomen als 
bestuurslid technische zaken.  
 
Stijn: Tijdens de vorige ALV en eerder is de wens uitgesproken om een 5-koppig bestuur op te 
richten. Is dat nog steeds een ambitie? 
Winand: Die is er nog. Vorig jaar heeft Yvette zich aangediend. In principe zou ze die rol ook 
vervullen, maar vanwege persoonlijke omstandigheden is het niet mogelijk om die functie in volle 
breedte uit te voeren daarom hebben we haar niet voorgedragen als algemeen bestuurslid.  
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Update nieuwbouw  
• Vorige ALV gepubliceerde doelstelling benodigde fondsen voor nieuwbouw: € 1.550.000;  
• Huidige beschikbare middelen: € 1.750.000; 
• Door stijging bouwprijzen als gevolg van Covid-19, lijkt vorig jaar gepresenteerde nieuwbouw 

voor huidige beschikbare middelen niet opportuun; 
• Bouwcommissie heeft alternatief uitgewerkt, wat heeft geresulteerd in een “nieuw” 

ontwerp. Met als doel toe te werken naar beschikbaar budget en commerciële exploitatie; 
• Nieuw ontwerp kenmerkt zich door: 

➢ landelijke uitstraling met een lichte en ruimtelijk kantine met uitzicht op veld 1 en 2 
➢ meer flexibiliteit en mogelijkheid tot commerciële exploitatie; 
➢ Faciliteiten en voorzieningen voldoen aan de maatstaven van de huidige tijdsgeest; 
➢ Interne opslag van goederen en trainingsmaterialen; 
➢ Een “groene” exploitatie (zonnepanelen, led verlichting, hoogwaardige isolatie, 

warmtepomp installatie) 
• Exacte bouwkosten naar de huidige stand van zaken is nog onzeker; 

 
Dit punt staat al jaren op de agenda. De doelstelling van vorig jaar hebben we behaald. We konden 
toen niet vermoeden dat corona een behoorlijke streep door de rekening zette. Het hoogbouw 
ontwerp zou vele malen duurder worden door de constructie en kostenstijging van bouwmaterialen. 
Dit ontwerp is eigenlijk het oorspronkelijk plan.  
 
Robin van Moort en Hans Ligtvoet (leden van de bouwcommissie) nemen het woord om de plannen 
verder toe te lichten. De andere commissieleden zijn Maarten Veldman, Remko Post en Roy Blom. Er 
ligt nu een plan op tafel waar we allemaal achter staan. Het is ingediend bij de gemeente en 
verwachten binnen 2 maanden een reactie te krijgen.  
 
Robin en Hans geven aan de hand van foto’s en plattegronden uitleg:  
De grootste verandering is de oriëntatie van het gebouw: de kop en de kantine ligt tussen veld 1 en 
2. Vanuit de kantine en het terras kun je je oriënteren op beide velden. De positionering van de 
kantine dichterbij het veld, er ontstaat meer beleving. Erachter is ruimte voor eventueel 
parkeerplaatsen. Het entreeplein geeft toegang tot het gebouw. Alles wordt van binnenuit omsloten. 
Vanuit de centrale hal naar kantine en kleedkamers. Er zijn tien royale kleedkamers met douches en 
3 zonder. Er komt een verdiepingsniveau, extra ruimte boven. Daarin zijn we vrij van gebruik 
waarover nog invulling wordt gegeven. De bestuurskamer ligt aan veld 1 en heeft zowel een 
buitentoegang en een kantinetoegang. De kantine heeft de volledige hoogte van het gebouw. Er 
komen ook zonnepanelen zodat we kunnen voldoen aan duurzaamheid. Er zijn verschillende 
toegangen naar het terras via de kantine middels grote schuifdeuren. 
  
Peter van Amsterdam: Hoe staat de oppervlakte in verhouding t.o.v. de huidige kantine?  
Robin: Een beetje gelijk, maar royaler in de hoogte; er is meer lichtinval. Qua inrichting kan het 
huidige kantinemeubilair worden gebruikt. Er is meer glas en daardoor meer zicht op de velden. 
Eric: Stel dat de gemeente binnen nu en 2 maanden een positief antwoord geeft. Wanneer kunnen 
we dan beginnen?  
Robin: We zijn volop in de voorbereiding en druk bezig om alles klaar te zetten om te kunnen starten 
als we groen licht hebben.  
Peter Bon: In het overzicht lijkt het dat het niet meer kleedkamers komen.  
Robin: Er zijn 13 kleedkamers waarvan tien royaal gemeten met douches. Ze zijn groter dan de 
huidige kleedkamers 4, 5 en 6. De andere kun je vergelijken met die kleedkamers, maar dan zonder 
douche. Kleedkamer 12 heeft dubbele afmeting, voor evt. dubbele groep van de kleinere spelers.  
Peter: In het 1e ontwerp was er behoefte aan meer kleedkamers. Er waren er 4 bij.  
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Winand: Dast klopt, er waren er 14 ingetekend. Met douches. Alleen corona heeft ons geleerd dat 
steeds meer teams niet meer douchen. We hebben gedacht, ook met het oog op kostenbesparing, 
als het niet nodig is moet je het niet maken.  
Peter: Ik begrijp het op grond van kostenbesparing en ervaring nu met corona.  
Robin: Het is niet zozeer minder kleedkamers. Als je nu met senioren in een kleine kleedkamer zit 
heb je er 2 nodig. Nu kun je toe met 1 kleedkamer, omdat ze groter zijn.  
Denis: Er zijn ook nog 2 aparte scheidsrechters kleedkamers die niet zijn meegerekend. 
Peter: Waar is het materialenhok? 
Robin: We kunnen daar diverse ruimtes voor gebruiken. Er komen ook geen uitwendige containers 
meer. Verder komt er een centrale toiletruimte die vanuit de kleedkamers en kantine bereikbaar is. 
Leen: Hebben jullie gedacht aan het geluid in de kantine, i.v.m. de hoogte?  
Robin: Meubilair doet veel aan geluidsdemping. En het plafond worden gefundeerd, daardoor krijg je 
het geluid langs de plafonds. Zoals bij Legmeervogels wordt het niet.  
Robbert: Bij het Amsterdam Tournament hebben we nu de ruimte tussen het veld en het 
clubgebouw. Hoe verhoudt zich dat nu? 
Robin: Er komt 4 meter ruimte tussen terras en veld en heel veel terrasruimte. Je kunt elkaar royaal 
passeren. Als je op het terras zit ben je meer betrokken bij het veld.  
Robbert: Hoe ga je dat doen met zoveel mensen op 1 dag?  
Robin: We hebben een ruim terras en 2 entreepleinen. Daarnaast is er genoeg ruimte in de kantine 
en tussen de velden om mensen te herbergen.  
Peter v Amsterdam: Is er een toilet beschikbaar als de kantine gesloten is?  
Robin: Ja, dat kan in de centrale toegang. Je kunt 2 toiletgroepen bereiken zonder de kantine te 
openen.  
Stijn: Is er nagedacht voor noodvoorzieningen?  
Robin: Daar zijn we ons op aan het voorbereiden.  
Winand: Er komt een noodvoorziening, in welke mate is nog even de vraag.  
Stijn: Mooie plannen, ik zou zeggen zo snel mogelijk de 1e paal erin.  
Maarten Veldman: Ik mis de toelichting over de 1e verdieping. 
Winand: De bedoeling voor de meest linker patio is de bestuurskamer. Alles rechts daarvan is nog 
niet ingevuld, maar is wel commercieel te benutten. We zijn in gesprek met 2 commerciële partijen. 
De 1e is de BSO. Die huisvest nu 3 dagen in de week bij ons in de kantine. Zij moeten bij de 
nieuwbouw wel bijdragen in de kosten. De 2e is Fysio Wijnant, die wil heel graag een vestiging op de 
Hollandse kade. Voor hem is dit een ideale plek als dependance voor zijn fysiotherapie. Het heeft een 
vrije invulling, dat is een voordeel van deze bouw, ten opzichte van het vorige model waarin we 
weinig flexibel waren.  
Gerard: Tip vanwege corona: er is een gigantische installatie.  
Robin: We zijn bezig met de installatietechniek, we hebben voldoende ruimte. De bovenverdieping 
heeft een schuine kap. Onderin de hoeken kan niet gelopen worden, dat geeft mogelijkheden voor 
het opstellen van techniek.  
Peter Bon: Is er een datum als doelstelling dat we willen beginnen en klaar zijn? 
Hans: Het liefst z.s.m. beginnen. Hangt van vergunningen en prijs af.  
Peter: Die vraag leeft bij veel leden, hebben we een doel waarop we kunnen zeggen, dat is de 
doelstelling? Ik weet dat het moeilijk is, maar je moet ergens naar toe leven. 
Hans: Doelstelling is starten in maart/april. Eind kalenderjaar klaar.  
Winand: Eigenlijk was onze doelstelling eind november klaar zijn in verband met de verkregen 
subsidie, maar die kunnen we uitstellen i.v.m. corona. We willen uiterlijk eind van het jaar klaar zijn, 
als het eerder is dan is dat meegenomen. Maar het moet wel verantwoord zijn, het gaat om 
verenigingsgeld. Dat is de afweging waar we als bestuur en bouwcommissie mee zitten. We willen  
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vlug, maar ook zuinig bouwen. Dit is meteen een oproep voor zelfwerkzaamheid, wie kan ons 
daarmee helpen?  
Robin: Misschien is er iemand vanuit de leden die kan helpen, met de nodige expertise die kan 
ondersteunen aan de bouw. Zo staan we er met z’n allen in. Als jullie mee willen doen graag.  
Gerard: Kun je nog schilderadvies gebruiken? 
Robin: Ja hoor, je mag altijd je advies geven.  
Winand: Doelstelling is om volgende week de tekeningen en plaatjes op de site zetten zodat het 
zichtbaar is voor de overige leden.  
 
Ontwikkelingen 
LED verlichting sinds half november 2021: in het kader van vernieuwing is dit een mooie eerste 
opstart naar vergroening.  
 
Spelersvolgsysteem DotComSport: wij investeren niet alleen in spelers, maar ook in trainers. Met dit 
systeem krijgen de trainers van de breedteteams dezelfde trainingen aangeboden als die van de 
selectieteams. We gaan dit nog meer promoten.  
 
AED en reanimatiecursus: wij willen dat er verspreid over de week vrijwilligers aanwezig zijn die 
kennis hebben van AED en reanimatie. Er gaat binnenkort een cursus van start, de deelnemers zijn 
geselecteerd op basis van hun aanwezigheid op de club.  
 
Doorstroom jeugdopleiding naar seniorenselectie: we hebben ons de afgelopen jaren steeds meer 
ingezet om de doorstroom van ons eigen jeugd naar de zondagselectie te bevorderen. De huidige 
selectie bestaat uit veel uit de eigen jeugdopleiding, dat willen we nog verder vormgeven.  
 
Walking Football: sinds dit jaar bieden wij deze voetbalvorm aan, voor senioren op vrijdagochtend 
van 10-11 uur. Er is ruimte voor nieuwe leden, oproep gedaan.   
 
Vertrouwenspersoon: Leonie is sinds enkele maanden de vertrouwenspersoon van de club. Zij stelt 
zich voor:  “We willen allemaal een veilige sportomgeving, voor jeugd en senioren. Soms wringt het 
een beetje. Op die momenten, als er sprake is van grensoverschrijdend gedrag van omstanders, 
binnen het team of tussen vrijwilligers, kan het lastig zijn om op te lossen. Iedereen kan contact met 
mij opnemen voor een luisterend oor. Ik rapporteer de kwestie aan het bestuur, zodat het bestuur 
weet wat extra aandacht nodig heeft.” 
Winand: Je hebt te maken met vertrouwelijkheid en geheimhouding. Heb je de vrijheid om dat wel te 
melden.  
Leonie: Het geschiedt op anonieme basis.  
Winand: Mocht je Leonie nodig hebben, haar gegevens staan op de site.  
 
Verlenging contracten Anthony Servinus en Dave van Nielen: zij zijn een goede aanvulling van wat wij 
als bestuur willen, ook om de doorstroom van de jeugd te bevorderen. Ze passen goed bij de cultuur 
van de club. Er is tevens met de medische staf (Theo) en Dennis Puttmann overeenstemming bereikt.  
 
Partnerclub van FC Utrecht: we zijn als jarenlang partner van Ajax. Momenteel hebben wij een goede 
ontwikkeling waarin veel jeugdspelers worden opgeleid tot trainer. Wij willen in de trainers 
investeren. Ajax kan ons hierin niet ondersteunen. Zij werken met 3 niveaus, waarvan wij in de 
laagste zitten. De visie van FC Utrecht spreekt ons aan en andersom zijn zij gecharmeerd over onze 
manier van opleiden. Wat gaat de samenwerking met FCU geven: bijeenkomsten voor alle trainers, 
deelnemen aan 4 deelstages, trainers met ambities kunnen daar stage lopen, wij mogen trainers met  
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potentie zelf aanleveren. Het is ook een club die ons kan ondersteunen op commercieel gebied. 
Onderaan de streep is het een mooie stap voorwaarts voor in de toekomst. Wat houdt de 
verandering in voor de leden: de voetbalkampen van Ajax worden voetbalkampen van FCU met als 
pluspunt dat daar echte trainers van FCU bijzitten, aangevuld met onze trainers.  
 
Rondvraag 
Gerard wil het verschil weten tussen de vertrouwenspersoon (vp) en de commissie Doe ff Normaal.  
Winand: Als iemand zich meldt bij de vp en wij zijn van mening dat er een sanctie op moet komen 
zetten we het door naar de commissie Doe ff Normaal. De commissie is echter wel slapend.  
Gerard: Kunnen we akkefietjes vanuit scheidsrechters dus ook naar vp sturen? 
Winand: Nee, dat past meer bij de commissie Doe ff Normaal of bij het bestuur.  
 
Robbert wil weten waar de AED komt te hangen in het nieuwe clubhuis, omdat het nu niet 
toegankelijk is als de kantine gesloten is.  
Winand: Het wordt in de centrale hal ophangen, die kan geopend blijven als de kantine dicht is.  
 
Max Wimmers wil weten wat ons gradatie van status is binnen de samenwerking met FCU.  
Genaro: We komen in de hoogste schaal, dat is 1 van de redenen dat het interessant is. Hiermee 
ontvangen we volledige ondersteuning. Het is gebaseerd op ledenaantallen en locatie.  
Max: Heeft het ook niet te maken met hoe je georganiseerd bent?  
Genaro: Er zijn meerdere gesprekken geweest, ook met voltallig bestuur. Ons beleidsplan en 
toekomstplannen sprak ook aan.  
Peter Bon: Ajax had alleenrecht om spelers eerder op te roepen om mee te trainen. In hoeverre zijn 
de regels met FCU afgesproken, dat spelers eerder gescout worden?  
Genaro: We stoppen dan met Ajax. FCU heeft ook dergelijke regels, daarover zijn we met hun in 
onderhandeling.  
Peter: In hoeverre is Ajax op de hoogte over de onderhandelingen?  
Genaro: Nog niet. We willen het eerst bij de leden melden en vervolgens actie ondernemen.  
Peter: Je kunt je voorstellen dat Ajax veranderingen wil brengen. 
Genaro: Ik ben met Ajax in contact, maar er valt niet te onderhandelen.  
 
Sluiting 
Winand sluit af met een dankwoord voor ieders aanwezigheid en participatie en spreekt de wens uit 
dat iedereen gezond blijft en goed op zichzelf en op elkaar past. Het is 22:30 uur als de online ALV 
ten einde is.   
 


