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Verslag Algemene Ledenvergadering 27 januari 2023 

 
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, Piet Kooyman, Rob Baarda, Leen Mulder, Fred Wessel en Eric 
Roozendaal. Er zijn 24 personen aanwezig, waarvan 3 niet-leden (tevens niet stem gerechtigd), maar 
die vanuit een clubfunctie aanwezig zijn. Er is een afmelding ontvangen van erelid Peter Bon, van 
Erwin Engelman, Maarten Veldman, Hans Ligtvoet en Robbert de Vries.  
 
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: de realisatie van het nieuwbouwproject 
kwam op losse schroeven te staan vanwege de gestegen bouwkosten als gevolg van de corona 
pandemie en de oorlog in Oekraïne. Op 1 april ging de kogel door de kerk: we konden toch gaan 
bouwen, onder andere dankzij obligatieleningen. In het seizoen waren er ook sportieve successen: 
een dubbele kampioenschap van JO19-1 onder leiding van Danny Murphy en Mike van Pareen, de 
promotie van Zon 2 en helaas ook een teleurstelling: de misgelopen promotie van Zon 1.  
 
Goedkeuring en vaststelling verslag ledenvergadering dd. 14 januari 2022 
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 
Er zijn geen ingezonden stukken of vragen ontvangen.  
 
Verslag van de secretaris en de diverse commissies m.b.t. tot verenigingsjaar 2021-2022 
Rosa nam aan de hand van foto’s het seizoen door. Hieronder een samenvatting van het verslag.  
 
Het seizoen begon met een prachtige donatie van 10.000 euro van de Rabobank, als subsidie voor 
LED verlichting bij veld 1 en 2. Een mooie stap op de weg van verduurzaming die we zijn ingeslagen.  
 
Bij de start van het seizoen trapten een groep 60-plussers af met de nieuwe voetbalvorm Walking 
Football. Zij voetballen iedere vrijdagochtend van 10:00 – 11:00 uur en sluiten af met een kop koffie 
in de kantine. Wij hebben het Walking Football in de publiciteit gebracht via de krant, de website en 
social media. Nieuwe leden zijn altijd welkom.  
 
In seizoen 21/22 hebben 5 trainers hun KNVB diploma voor pupillentrainer behaald. Ieder jaar 
schrijven wij trainers in voor de cursussen van de KNVB; op deze manier proberen we onze trainers 
de nodige ondersteuning te bieden en de kans om zich verder te ontwikkelen.  
 
Vorig jaar hebben we voor de eerste keer een cursus reanimatie en AED georganiseerd. Hier hebben 
12 vrijwilligers aan deelgenomen: onder andere trainers en barleden die gespreid over de week vaak 
op de club aanwezig zijn.  
 
Ook vorig seizoen hebben we iets gevoeld van de coronamaatregelen. Eind november werden de 
toeschouwers geweerd en half december werd er een harde lockdown aangekondigd. Geen 
competitie en alleen de jeugd mocht in teamverband sporten, met een eindtijd van 17 uur.  
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Gelukkig stond de winterstop voor de deur en hadden de maatregelen bij het voetbal niet zo’n grote 
impact. Kortdurende beperkingen en die na winterstop weer opgeheven werden. De competitie 
heeft er niet onder geleden.  
 
Een leuk initiatief van de gemeente de Ronde Venen was de verkiezing van de Rondeveense Topper 
van het jaar. Wij kregen het verzoek een jeugdlid van maximaal 14 jaar oud te nomineren die een 
maatschappelijke bijdrage levert aan de vereniging. Dat was geen moeilijke keus, wij hebben Abel 
Fluit aangedragen. Abel is naast speler ook vrijwillig scheidsrechter en trainer en werd terecht 
verkozen tot Rondeveense Topper. In maart kreeg hij uit handen van de burgemeester en wethouder  
de prijs uitgereikt.  
 
FC Abcoude wordt gedragen door zo’n 200 vaste vrijwilligers, plus de ouders die roulerend 
bardiensten draaien en het fluiten of een andere taak voor hun rekening nemen. Daar zijn we 
ontzettend blij mee. Wij merken wel dat het vooral binnen de commissies moeilijk is om vacatures op 
te vullen en hebben herhaaldelijk oproepen gedaan om nieuwe vrijwilligers te werven. Via de 
nieuwsbrief, e-mail, website en sociale media. Bij digitale oproepen als deze voelt men zich over het 
algemeen niet zo snel persoonlijk aangesproken en reacties bleven vaak uit. We zullen meer 
inspanningen moeten verrichten om mensen te benaderen en om bewustwording over te brengen.  
 
De volgende vaste vrijwilligers zijn gestopt: Yvette Marckmann is in het voorjaar 2022 gestopt als 
algemeen bestuurslid, maar blijft nog wel aan als wedstrijdsecretaris en ondersteuner van de 
barcommissie. Per het einde van het seizoen 21/22 zijn gestopt: Ingrid van Kats 
(scheidsrechterscommissie), Jolanda Siegers (wedstrijdsecretaris senioren) en Jacky Broeken 
(wedstrijdsecretaris meisjes).   
 
In april 2022 hebben we een samenwerkingscontract met FC Utrecht ondertekend. Hiermee namen 
we afscheid van de samenwerking met Ajax. Het pakket dat FC Utrecht biedt aan haar partnerclubs is  
voor ons een stuk aantrekkelijker dan wat wij al die jaren bij Ajax hebben genoten. De nadruk ligt 
vooral op het ontwikkelen van de jeugdopleiding, dus er is veel aandacht voor de trainers. Uit de 
samenwerking met FC Utrecht hebben nu al hele mooie activiteiten plaatsgevonden.  
 
Ter stimulering van het meisjesvoetbal heeft er zoals ieder seizoen een vriendinnendag 
plaatsgevonden. Hieruit zijn nieuwe aanmeldingen gekomen. Even later in het seizoen heeft de 
werkgroep stimulering meisjesvoetbal een uitje georganiseerd voor alle meisjesteams, van MO9 tot 
en met MO19. Eerst werd er een patatje gegeten in de kantine en daarna op de Toekomst een 
wedstrijd van Ajax vrouwen bijgewoond. Het is belangrijk is om dergelijke activiteiten te organiseren, 
het is goed voor de teambuilding, voor de sfeer en voor het clubgevoel.  
 
Na twee jaar afwezigheid kon het internationale seniorenvoetbaltoernooi Amsterdam Tournament 
weer plaatsvinden. Het was wederom een groot succes.  
 
De sportieve resultaten van het seizoen:  
JO19-1 werd twee keer kampioen en is twee keer gepromoveerd tot aan de 3e divisie. Een hele 
knappe prestatie van het team en trainer Danny Murphy. Er werden ook kampioenschappen gevierd 
bij JO12-1, JO12-3 en Zondag 6. De Zondag 2 heeft in een zinderende finale van de nacompetitie de 
promotie naar de reserve hoofdklasse behaald. Op dezelfde dag streed Zondag 1 in de finale van de 
nacompetitie om promotie naar de 2de klasse, maar verloor. Dat was een grote domper.  
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Sportieve resultaten waren ook zichtbaar door de stages waarvoor jeugdspelers uitgenodigd werden. 
In totaal zes jongens uit JO10 en JO8 mochten op stage bij AZ en FC Utrecht.  
 
Het G-team heeft een goed seizoen gespeeld en kan altijd rekenen op de positieve begeleiding van 
Lesley en zijn schoonvader Gerrit. Gerrit is in november jl. helaas overleden en Lesley zet de 
begeleiding nu in zijn eentje voort, af en toe ondersteund door anderen van de club. Om het G-team 
te verstevigen zijn er extra spelers nodig en hiervoor hebben we via verschillende kanalen oproepen 
gedaan. Ook heeft Lesley woongroepen en organisaties benaderd, maar tot dusver zonder resultaat.  
 
Helaas ontvingen we ook een paar overlijdensberichten in seizoen 21/22: 
Sjaak Heijungs, leider van Zondag 7 en vader van speler Ramon overleed na een ziektebed in 
december 2021 en Hans Mets overleed in februari 2022. Hans is in het verleden bij de club betrokken 
geweest in de activiteitencommissie en kwam vaak kijken bij de wedstrijden.  
 
Tot slot de nieuwbouw. Vanwege de gestegen bouw- en materialenkosten was de begroting niet 
meer toereikend. Dankzij snel schakelen van Winand en Sander werd er een obligatieplan in het 
leven geroepen en dat dichtte voor een groot deel het gat dat was ontstaan. Ook werden we 
gesteund door lokale ondernemers zoals Bakkerij Both, PLUS en AH waarmee we niet alleen extra 
geld genereerden maar ook extra aandacht voor de nieuwbouw. Op 1 april 2022 konden we de 
knoop doorhakken: we gaan bouwen! We organiseerden een informatieavond, de opkomst was zeer 
gering. Bij de verhuizing konden we gelukkig wel op veel hulp rekenen.  
 
Jeroen Püttmann vraagt of het mogelijk is om het aantal cursisten voor reanimatie en AED uit te 
breiden en om de AED buiten op te hangen, aangezien de kantine vaak gesloten is. Zijn voorstel is om 
uit elk seniorenteam twee spelers de cursus aan te bieden. Het bestuur gaat dit verzoek in 
behandeling nemen.  
 
Verslag van de vertrouwenspersoon 
Leonie Aalders geeft een toelichting op wat zij in seizoen 21/22 heeft kunnen betekenen als 
vertrouwenspersoon. Ze doet een keer per jaar verslag uit aan het bestuur.  
 
Er zijn in het seizoen vijf meldingen ontvangen en in behandeling genomen, allen met betrekking tot 
de jeugdafdeling. De meldingen kwamen van ouders, van een ouder en kind samen en van een 
coach/trainer. Het ging inhoudelijk over het gedrag van trainers en dat van de ouders. Leonie heeft 
als vertrouwenspersoon een luisterend oor kunnen bieden en advies gegeven over hoe de melder 
het probleem bespreekbaar zou kunnen maken. Alle meldingen worden vertrouwelijk behandeld. 
Soms was het nodig om de melding intern verder op te pakken om tot een oplossing te komen. Dit 
gebeurde alleen met toestemming van de melder. Er zijn verhelderende gesprekken gevoerd met de 
betrokkenen, er is meer aandacht voor gedragsregels en omgangsvormen, zowel via de clubmedia als 
op de trainersavond (24 januari jl.). 
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Financieel verslag verenigingsjaar 2021-2022 
Sander geeft een toelichting op het financieel verslag van het verenigingsjaar 2021/2022. Hij begint 
met een bedankje richting zijn vader, Fred Wessel voor al zijn hulp met de boekhouding.  
 
Algemeen: 

• Positief resultaat € 110.951 t.o.v. € 75.280 begroot 

• Betalingsdiscipline van leden is groot, > 99% van de contributie betaald 
Balans: 

• Liquide middelen gestegen van € 999.382 naar € 1.557.533 

• Lening van € 500.000 verkregen van BNG en die van Rabobank € 54.280 afgelost 

• Led veldverlichting geactiveerd voor een bedrag van € 43.553 
 
Resultatenrekening: 

• Contributie inkomsten gestegen van € 195.836 naar € 208.871 (50% van totale baten) 

• Bruto omzet kantine met € 153.462 flink hoger dan begroting van € 115.000 

• Sponsorinkomsten vielen met € 15.924 tegen (dit is exclusief kledingsponsors € 31.460) 

• Daling van personeelskosten van € 12.576  

• Kosten KNVB met een bedrag van € 22.181 fors hoger dan € 13.332 van vorig seizoen  

• Inkoopkosten kantine hoger dan begroot door hogere omzet 

• Het buitengewoon resultaat van € 41.587 bestaat uit € 25.087 BOSA en € 16.500 TASO 

• Negatieve rente bedroeg € 3.412 

• Kosten van gas en elektra € 5.970 hoger dan begroot 
 

Covid-19: 
FC Abcoude heeft de (laatste) Corona periode financieel goed doorstaan. Compensatie vanuit de 
overheid bestond voornamelijk uit: 

• € 16.500 Tegemoetkoming Amateur Sport Organisaties (TASO) 

• € 12.000 Tegemoetkoming Verhuurders Sportaccommodaties (TVS) 
 
Naar aanleiding van deze cijfers hieronder een korte toelichting.  
 
De lening van de Rabobank hebben we afgelost, omdat het onderpand (de kleedkamers van het oude 
clubhuis) werd gesloopt.  
 
De Led verlichting wordt uiteindelijk door de gemeente vergoed en komt weer terug op de rekening.  
 
De sponsorinkomsten moeten echt verbeteren om onder andere te kunnen investeren in meer 
betaalde trainers voor de jeugdteams.  
 
De daling van de personeelskosten is te verklaren door lage lasten voor trainerscursussen van de 
KNVB. De cursussen die zijn gedaan, waren al in het voorgaande seizoen betaald, maar konden toen 
geen doorgang vinden wegens corona. Daarnaast hebben we minder trainers in loondienst, dat 
scheelt loonheffingskorting. In plaats daarvan worden trainers vaker betaald door middel van een 
vrijwilligersvergoeding.   
 
De negatieve rente is weer opgeheven. We hebben geprobeerd het geld uit te smeren over 
meerdere rekeningen, maar dat is niet gelukt. Dat is zonde, dit geld is verdampt.  
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Verslag kascommissie op de jaarstukken 2021-2022 
Op woensdag 18 januari 2023 heeft de kascommissie, bestaande uit Eric Roozendaal en Peter Bon de 
eindcontrole uitgevoerd betreffende de boekhouding van FC Abcoude over het verenigingsjaar 
2021/2022. 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.  
 
Verkiezing leden en reserveleden kascommissie 2022-2023 
De huidige kascommissie wordt gevormd door Eric Roozendaal en Peter Bon. Thomas de Vries is 
reserve lid, maar geen lid meer van FC Abcoude. Zowel Eric als Peter nemen ook volgend jaar zitting 
in de kascommissie. De ALV wordt gevraagd om tenminste 1 nieuw lid van de kascommissie aan te 
wijzen om vanaf het seizoen 2022/2023 zitting te nemen in de kascommissie ter vervanging van 
Thomas de Vries als reserve lid. Jeroen van der Heijde meldt zich aan, dank je wel!  
 
Begroting verenigingsjaar 2022-2023 
Peter Bon meldde tijdens de kascontrole dat de begroting relevanter zou zijn als de ALV eerder in het 
seizoen wordt gehouden. Dat is inderdaad waar. Ieder jaar proberen we de ALV eerder in te plannen, 
maar tot nu toe is dat helaas niet gelukt.  
 
We verwachten een positief resultaat van ruim € 94.700.  
 
De stijging van contributie opbrengsten hebben niet te maken met een verhoging, maar met een 
groter aantal leden dat voetbalt in een hogere leeftijdscategorie waar een hogere contributie geldt.  
 
De inkomsten van de businessclub zijn lager ingezet; er wordt aan gewerkt om dit in te halen.  
 
Huisvestingskosten: we hebben geen gasaansluiting meer, dat scheelt kosten. Ook hebben we  
€ 7.000 euro van de energiemaatschappij teruggekregen, omdat we hogere voorschotten hebben 
betaald dan we uiteindelijk aan gas hebben verbruikt. De elektrakosten zijn wel gestegen vanwege 
de noodvoorziening en de gestegen prijzen. 
 
De stijging van de wedstrijdkosten zit in budget van de zondagselectie. Er is in de twee seizoenen 
ervoor niet veel gebruik gemaakt van het beschikbare budget; we hebben ze nu wat extra’s geboden. 
Dat vinden we gerechtvaardigd daar de spelers ook gewoon contributie betalen, wat vaak niet het 
geval is bij andere verenigingen.  
 
Jeroen Püttmann mist de jubileumkosten in de begroting. Sander: het jubileum gaan we vieren in het 
nieuwe seizoen 23/24.  
 
Nicolette: Zijn er in de baten ook de opvangkosten voor de BSO opgenomen?  
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Sander: ja, en die kosten gaan omhoog. Ze gaan tien jaar huur vooruit betalen, hiermee kunnen we 
een gat dichten in de bouwkosten. Deze kosten gaan we niet terugzien in de verlies- en 
winstrekening. De opbrengst wordt gebruikt voor de realisatie van het nieuwe clubhuis.  
 
Marcel: betaalt fysiopraktijk Wijnant elk jaar huur?  
Sander: dat is nog niet vastgelegd. We hebben als uitgangspunt om eenzelfde soort 
huurovereenkomst als de BSO op te stellen, maar dan niet met vooruitbetaling. Praktijk Wijnant 
wilde mede eigenaar worden, maar dat gaat niet gebeuren. Dat geeft ook administratief veel gedoe 
vanwege de erfpacht.  
 
Vestigen recht van opstal 
Winand legt uit dat het nieuwe clubhuis deels gerealiseerd wordt buiten het perceel waarvoor thans 
door de gemeente een recht van opstal is gevestigd. Derhalve zijn we als vereniging verplicht om bij 
de gemeente een overeenkomst van afstand en (her)vestiging recht van opstal aan te vragen. 
Dit punt is pas op 19 januari gepubliceerd op de website. Volgens de statuten hebben we de 
minimale termijn van 14 dagen, om agendapunten voorafgaand aan de vergadering publiekelijk te 
maken, niet gerespecteerd. Wij willen dit punt toch inbrengen in deze vergadering. De ALV gaat 
akkoord.  
 
Conform de statuten van FC Abcoude behoeft het bestuur voor het aangaan van bovengemelde 
overeenkomst de goedkeuring van de Algemene Ledenvergadering. De ALV stemt in met het vestigen 
van recht van opstal.  
 
Benoeming en aftreden bestuursleden 
Winand Paulissen (voorzitter) is aftredend in 2023 en herkiesbaar voor een termijn van 3 jaar tot en 
met 2026. De ALV stemt in met bovenstaande verlenging. De termijn van Sander Wessel 
(penningmeester) en die van Genaro Snijders (technische zaken) loopt tot en met 2024 en die van 
Rosa Wessel (secretaris) tot en met 2025.  
 
Vaststelling contributie verenigingsjaar 2023-2024 
Tijdens de ALV van vorig jaar is de contributie niet verhoogd. Sander stelt namens het bestuur met 
ingang van het seizoen 2023/2024 wel een verhoging voor. Zie onderstaand tabel. De verhoging is 
benodigd ter compensatie van de gestegen prijzen en ter betaling van verplichtingen inzake de 
financiering van het clubhuis. Het gemiddelde stijgingspercentage bedraagt 4,98% en is daarmee 
lager dan de gemiddelde inflatie in 2022. 
 

Categorie 2022/2023 2023/2024 

Senior € 296 € 300 

<19 € 276 € 285 

<17 € 260 € 270 

<15 € 246 € 255 

<13 € 232 € 240 

<11 € 209 € 225 

<09 € 203 € 210 

Mini € 158 € 170 

G € 158 € 170 

7 vs 7 € 139 € 150 
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Jeroen van der Heijde geeft aan dat hij de verhoging wat schraal vindt. Sander: hiermee moeten we 
ons wel kunnen redden. We hebben ook rekening gehouden met de gestegen kosten voor de ouders.  
 
Jeroen Püttmann wil weten of de stijging ook te maken heeft met andere gestegen posten.  
Sander: jazeker, op alle fronten zijn de kosten gestegen. Bijvoorbeeld van de KNVB, de inkoop en 
vuilafhaaldienst.  
 
Ontwikkelingen 
Winand heeft verteld over de ontwikkelingen van de vereniging. Hier volgt een samenvatting.  
 
Allereerst het nieuwe clubhuis; de contouren worden goed zichtbaar, de bouw ligt goed op schema. 
De bouwcommissie is goed bezig, komt om de twee weken bij elkaar. Gaandeweg kunnen we in 
overleg aanpassingen doorvoeren, zoals het veranderen van vier kleine dakkapellen naar één kleine 
en één grote van 24 meter. Reden: de bovenverdieping is aan de lage kant en met het doortrekken 
van het dakkapel creëren we meer ruimte met meer mogelijkheden, ook naar de toekomst toe. De 
extra kosten wegen op tegen de voordelen. Materialen: bij het kiezen van de materialen is goed 
gekeken naar de kosten, maar niet bezuinigd op kwaliteit voor een toekomstbestendig clubhuis.  
 
De hoofdtrainer Anthony Servinus heeft eind december heel onverwachts zijn vertrek aangekondigd. 
Zijn bericht overviel ons, kort ervoor had hij zijn vertrouwen uitgesproken om met ons verder te 
gaan. We hebben snel actie ondernomen, dat is het voordeel van een klein bestuur, we hebben korte 
lijntjes. Omdat zijn nieuwe vereniging het nieuws al naar buiten had gebracht hebben we niet 
iedereen op een nette manier over zijn vertrek kunnen informeren. Dit hebben we kunnen managen; 
er heeft een gesprek met de trainer en een gesprek met de spelersgroep plaatsgevonden om met 
vertrouwen het seizoen door te zetten. Er is veel animo van nieuwe trainers. We zijn in de tweede 
ronde met een paar kandidaten en hopen eind februari onze keuze bekend te kunnen maken. 
 
Ons trainingscapaciteit is beperkt, hierdoor hebben we te maken met wachtlijsten. We zijn met de 
gemeente in gesprek voor een extra kunstgrasveld met verlichting. De gemeente staat er positief 
tegenover.  
 
Ook dit seizoen vindt het internationale toernooi Amsterdam Tournament op ons complex plaats. De 
organisatie is in handen van Ruud Brouwers en Cock Baltissen, samen met Euro Sportring. Ondanks 
dat we momenteel niet de beste faciliteiten hebben laten we het toernooi wel doorgaan, anders 
raken we het toernooi kwijt aan een andere vereniging. Herman Rietvelt vraagt zich af waar we alle 
mensen laten. Winand: buiten. We gaan een tent opzetten, moeten creatief worden. Vorig jaar 
bleven veel mensen ondanks de regen ook buiten, onder de parasols. Ruud: kunnen we het gedeelte 
tussen de nieuwbouw en het veld nog mooi inrichten? Winand: nee, de inrichting is dan nog niet 
gereed, ook vanwege het bouwverkeer voor het nieuwe veld. Nicolette: het grasveldje tussen veld 1 
en 2 kan je ook gebruiken.  
 
In juni gaat worden gestart met de aanleg van een nieuw kunstgrasveld op veld 2. Medio augustus is 
het veld gereed. We zijn nu nog met de gemeente in gesprek over het type kunstgras.  
 
Ter voorbereiding op het jubileumweekend 8/9 september is er een jubileumcommissie opgericht 
onder leiding van Jeroen Püttmann en Marcel Kok. Tegelijk met de jubileumfestiviteiten wordt de 
opening van het nieuwe clubhuis gevierd.   
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Rondvraag 
Jeroen Püttmann: wij zijn vanuit de jubileumcommissie nog op zoek naar mensen die willen helpen in 
de voorbereiding en op de dag zelf. Meld je aan!  
 
Piet Kooijman: ik wil een geweldig applaus voor wat er afgelopen jaar gerealiseerd is en wat er nog 
komen gaat. Gefeliciteerd met wat er allemaal gebeurd is.  
 
Roy Blom: ik zit in de bouwcommissie. Complimenten voor Winand en Sander voor alle tijd en 
energie die jullie erin steken, het is fijn samenwerken met jullie. Het clubhuis wordt heel mooi.  
 
Tot slot:  
Winand benoemt Lesley Jansen tot Lid van Verdienste van FC Abcoude en overhandigt hem een 
speldje. Winand licht de benoeming toe: Lesley stopt zijn ziel en zaligheid in het G-team. Het is mooi 
om te zien hoeveel tijd en energie Lesley erin stopt. Reactie Lesley: ik vind het super leuk om te doen, 
maar soms twijfel ik omdat er zoveel bij komt kijken. Maar dankzij jullie steun ga ik steeds door, 
bedankt daarvoor.  
 
Sluiting 
Het is 21:15 uur als de ALV ten einde is. Winand sluit af met een dankwoord voor ieders 
aanwezigheid en stelt voor om met elkaar nog wat te drinken.  
 


