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Notulen ledenvergadering Sporting Andijk 14 juni 2019 
 
Aanwezig bestuur: 
Marryelle Deen  interim voorzitter 
Carola Rood  secretaris 
Peter de Wit  penningmeester 
Stef Mellema  voetbalcommissie 
Sjaak Schuitemaker accommodatiecommissie 
Piet Ligthart  kantinecommissie 
 
en 60 leden/belangstellenden 
 
1. Opening 
Marryelle heet iedereen van harte welkom op deze algemene ledenvergadering. Verder meldt zij dat 
het bestuur gerekend heeft op een grote opkomst. Er is recentelijk een hele moeilijke beslissing 
genomen welke voor met name de zaterdagtak binnen onze vereniging een bittere pil is. De 
totstandkoming van dit besluit wordt uiteraard verder in deze vergadering besproken.  
 
2. Mededelingen 
Marryelle meldt dat de volgende mensen afbericht hebben gegeven: 
Angela Tijhaar, Stefan Smit, Aarnout Meijers, Luc Waardenburg en Arjan Bank. 
 
3. Verslag algemene ledenvergadering 30 november 2018 
Marryelle geeft aan dat de notulen van deze vergadering op de website staan. Naar aanleiding van 
deze notulen zijn geen vragen en/of opmerkingen. De notulen worden goedgekeurd en vastgesteld. 
 
4. Begroting 2019-2020 
Peter geeft een toelichting op de begroting 2019-2020.  
Naar aanleiding van zijn toelichting zijn de volgende vragen: 
Michel Haak vindt dat de post loonheffingen hoog is ingeschat voor 1 hoofdtrainer bij de selectie. 
Peter legt uit dat dit bedrag geldt voor de trainer voor de selectie en de hoofdjeugdtrainer.  
Er wordt gevraagd wat de opbrengst van veiling Dorpshuis is. Heidi Veninga meldt dat de voetbal 2 x 
€ 3000 en de korfbal € 3000 gaat ontvangen. 
Ronald Drenth vraagt naar de openingstijden van de kantine, hij heeft laatst meegemaakt dat tijdens 
een wedstrijd deze gesloten was. Dat is jammer want dan loopt de vereniging omzet mis. Piet 
Ligthart meldt dat de kantine altijd geopend is als bij de kantinecommissie de wedstrijden bekend 
zijn. 
Er wordt geopperd om de prijs van koffie/thee te verhogen.  
Laura Laan meldt dat het loopje naar de kantine er niet echt in zit tijdens de rust van een 
handbalwedstrijd. 
Er wordt geopperd om de Club van 50 meer te promoten.  
Piet de Boer vraagt hoe het zit met donateurs, deze had de vereniging vroeger. Tegenwoordig is dat 
de Club van 50. 
 
5. Contributievaststelling seizoen 2019/2020 
Naar aanleiding van de presentatie van de begroting wil het bestuur de volgende 
contributieverhoging voorstellen: 
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Senioren € 10,-- per seizoen 
Jeugd € 5,- per seizoen 
 
Ellen de Kroon vraagt hoe de hoogte van de contributie ligt t.o.v. omringende verenigingen. Peter 
meldt dat Sporting Andijk een hogere contributie heeft dan omringende verenigingen. 
 
Het voorstel voor de contributieverhoging wordt aangenomen. 
 
6. Toelichting keuze prestatievoetbal 
Marryelle: Eind vorige maand heeft het algemeen bestuur de moeilijkste beslissing moeten nemen in 
het prille bestaan van onze vereniging. Dit heeft de gemoederen hevig doen oplaaien en dit is ook 
niet vreemd. Want deze beslissing heeft er uiteindelijk toe geleid dat we voor komend seizoen geen 
Zaterdag 1 meer hebben. En dat doet pijn, dat heb ik gezien en zelf ook gevoeld. 

Om jullie mee te nemen in het proces wat uiteindelijk tot deze beslissing heeft geleid, wil ik beginnen 
met een beknopt, chronologisch overzicht van hetgeen zich ten aanzien van de selecties op zaterdag 
en zondag in de afgelopen jaren heeft afgespeeld. 

Uit het verslag van de voetbalcommissie over het seizoen 2016/2017 valt te lezen dat het een 
seizoen was met twee gezichten voor de zaterdagselectie. Enerzijds een goede derde plaats voor het 
eerste elftal met als beloning de nacompetitie voor promotie.  

Anderzijds de krapte aan spelers, die er voor het seizoen 2017/2018 toe leidde dat de selectie alleen 
nog uit het eerste elftal bestond.  

Eerder was ook al met man en macht het tweede elftal op zondag in de lucht gehouden. Al met al 
een zorgwekkende situatie. 

Uiteindelijk is in 2018 ook het tweede elftal van de zondagselectie gestopt. We hadden dus nog één 
prestatie-elftal op zaterdag en één prestatie-elftal op zondag. Deze teams hebben het afgelopen 
seizoen geregeld ‘personele problemen’ gehad. 

De terugkerende spelerstekorten binnen de selecties van zaterdag en zondag hebben er uiteindelijk 
toe geleid dat de voetbalcommissie, gesteund door het bestuur, een uitvoerig en vooral transparant 
onderzoek heeft uitgevoerd naar de keuze voor prestatievoetbal op zaterdag of zondag. Leden, 
vrijwilligers, sponsoren, supporters en eenieder die Sporting Andijk een warm hart toedraagt, 
hebben toen de gelegenheid gekregen om hun zegje hierover te doen.  

Uit de, onder selectieleden en begeleiding, gehouden individuele enquête bleek toen al dat 
weliswaar een grote meerderheid van alle selectieleden op termijn 1 selectie wilde maar dat de 
meerderheid van alle selectieleden niet bereid was om te switchen naar een andere speeldag. Dit gaf 
al heel duidelijk aan hoe moeilijk het zou worden om de keuze vanuit de selecties te laten komen. 

Uiteindelijk is ook gebleken dat de selecties en begeleiding er zelf niet uitkwamen maar zij hebben 
ons wel dringend gevraagd om een keuze te maken omdat de huidige situatie onhoudbaar was 
geworden. 

Een keuze die niemand wilde maken maar wel van ons gevraagd werd en waarbij we dus op 
voorhand wisten dat, welk besluit we ook namen, dit een zeer pijnlijke beslissing zou zijn. Een 
probleem kun je oplossen, bij een dilemma moet je kiezen. 
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We begrijpen dat de uiteindelijke beslissing naast de begrijpelijke emoties ook veel vragen oproept, 
vragen die we vanavond willen proberen te beantwoorden. Hiervoor wil ik dan ook het woord geven 
aan onze penningmeester, Peter de Wit. 

Ik wil jullie vragen om eerst Peter zijn verhaal te laten doen waarna er uiteraard gelegenheid is tot 
het stellen van vragen.  

Peter: In maart 2016 zijn de eerste gesprekken gevoerd tussen de voetbalcommissie en het DB 
aangaande de toekomst van Sporting Andijk met betrekking tot het selectievoetbal. De aanleiding 
hiervoor was ook toen al de dalende ledenaantallen bij de selecties, waardoor de selecties 
afzonderlijk onvolwaardig waren. Na de zomerstop is er toen ook met de spelers gesproken door het 
DB en de Voetbalcommissie. Hierin kwam naar voren dat de afname van selectiespelers het 
spelplezier niet ten goede kwam en dat men de huidige problemen min of meer al aan zagen komen. 
Met goedkeuring van de spelers zijn toen DB en voetbalcommissie samen gaan onderzoeken wat de 
toekomst voor Sporting Andijk zou moeten worden.  

Dit proces is door het DB en de voetbalcommissie gezamenlijk aangevlogen. Er zijn destijds 
verschillende scenario’s uitgewerkt en getoetst. Hieruit is gebleken dat de spelers van beide selecties 
graag wilden toewerken naar 1 selectie, maar dat echter bijna niemand bereid is om van speeldag te 
wisselen. Overige belangrijke punten die toen genoemd zijn, zijn: 

- Geloofsovertuiging 
- Mogelijk verlies van de overige senioren op de zondag 
- Vrijwilligers spreken zich uit voor het behoud van beide selecties  

Dit proces heeft geleid tot de Bijzondere ALV van 11 januari 2018. Op deze avond is besloten om 
voorlopig de keuze voor één dag voor de langere termijn te laten en door te gaan op de huidige 
manier. Hiermee was het probleem van de teruglopende spelersaantallen echter niet opgelost. 
Slechts enkele waren het er niet mee eens en vonden dat er direct een beslissing moest komen. Er is 
wel besloten om de beide selectie meer te laten integreren, waar ook budget voor is vrijgemaakt.  

In januari van dit jaar werd het DB door de voetbalcommissie uitgenodigd voor een gesprek met 
betrekking tot de selecties. Het werd duidelijk dat er in de selectie grote problemen zich voordeden 
in de aanloop naar volgend seizoen. Het DB en de Voetbalcommissie hebben vervolgens gezamenlijk 
besloten om nog voor volgend seizoen een keuze te maken. Dit werd ook breed gedragen binnen staf 
en spelersgroep.  

Er is voor beslissingen zoals deze geen draaiboek. Omdat het een enorme vervelende en lastige 
keuze betreft en omdat de keuze meer raakt dan de selecties alleen, heeft de voetbalcommissie de 
samenwerking met het DB gezocht.  

De voetbalcommissie heeft gesprekken gehad met spelers en staf van beide selecties. Belangrijkste 
wat hieruit naar voren kwam was dat selecties en staf het eens waren met het voorstel om naar 1 
selectie toe te werken. Het werd duidelijk dat zowel spelers als technische staf er niet uitkwamen. 
Hiermee kwam de bal bij het DB en de Voetbalcommissie te liggen.  

In April zijn de gesprekken tussen het DB en de Voetbalcommissie hervat. Dit waren moeilijke 
gesprekken, waarbij het lastig was om de argumenten te wegen. De persoonlijke verhoudingen in 
deze gesprekken zijn altijd goed geweest.  

De volgende argumenten voor de zaterdag waren: 
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- De landelijke tendens van zondag naar zaterdag,  
- Bundeling van vrijwilligerstaken en  
- Het combineren van heren en dames 1.  

 
De argumenten voor de zondag waren: 

- Zij zonder zondag 1 de zondagtak op korte termijn zien afsterven,  
- De helft van de kantineomzet wordt verdiend op zondag dit is afhankelijk van zondag 1  
- Dat de landelijke trend in de regio West-Friesland op dit moment niet concreet is. 

Deze argumenten zijn toen aan het Algemeen bestuur voorgelegd, om voor breed bestuurlijk 
draagvlak te zorgen en om ons te helpen bij de lastige keuze. Voorstellen voor beide keuzes zijn toen 
aan het Algemeen Bestuur voorgelegd. Ook hier was er verdeeldheid over de te maken keuze. Naar 
aanleiding van dit proces hebben mensen zich binnen en buiten de club gekeerd tegen het DB, dit 
heeft Marcel Aker doen besluiten per direct op 7 mei op te stappen als voorzitter van Sporting 
Andijk. Het DB en de Voetbalcommissie hebben hierna het initiatief teruggenomen. Hierna zijn er 
weer uitvoerige gesprekken gevoerd. Voor de voetbalcommissie was het helder, er moest een keuze 
komen. Het DB vond het moeilijk om überhaupt nog een keuze te maken gezien de omstandigheden. 
Het DB en de Voetbalcommissie zijn toen overeengekomen om te kiezen voor prestatievoetbal op 
zondag. Deze keuze is op 17 mei ingebracht ter stemming in het Algemeen Bestuur en is 
aangenomen. Op vrijdag 24 mei zijn de leden hierover ingelicht. Het bestuur heeft sindsdien veel 
reacties gekregen, waarin zowel steun als aversie tegen het voorstel en het DB.  

Naar aanleiding van de toelichting worden de volgende vragen gesteld/opmerkingen geplaatst: 

Ronald Drenth vraagt waarom de keuze voor zaterdag/zondag voetbal niet voorgelegd is in een 
Algemene Ledenvergadering. Stef Mellema geeft als antwoord dat in de buitengewone 
ledenvergadering van 18 januari 2018 aan de aanwezige leden gevraagd is of er toegewerkt kan 
worden naar 1 selectie. Het antwoord van de leden was daarop positief. De voetbalcommissie en DB 
zag nu niet in dat dit opnieuw voorgelegd moest worden aan de leden. Een 2e punt was de tijdsdruk 
waaronder nu gewerkt moest worden. De keuze moest voor 1 mei bekend zijn bij de KNVB. Sandra 
Groot meldt dat het vervelend was dat de tijdsdruk voor de keuze niet bekend was bij de leden. Stef 
meldt dat de communicatie naar de leden beter had gekund maar de directbetrokkenen nl. de 
spelers, staf en bestuur zijn constant op de hoogte geweest van de situatie. Peter Ligthart zegt dat 
begin april een afvaardiging van de zaterdag- en zondagselectie met elkaar een gesprek heeft gehad. 
Met elkaar is toen afgesproken dat zij als groep (zaterdag en zondagselectie) met elkaar willen 
voetballen en dat het niet uitmaakt welke speeldag het zou worden. Zij realiseerden zich dat de 
keuze voor het bestuur ontzettend moeilijk is. Gezamenlijk zouden zij staan achter het besluit welke 
gemaakt zou worden door het bestuur. Remko Groot beaamt dit niet. Volgens Remko zouden zij 
samen achter het advies van de voetbalcommissie staan. Ronald Drenth zegt dat dit het grootste 
pijnpunt is. Het DB heeft het advies van de voetbalcommissie met redenen die geen houtsnijden van 
tafel geveegd en daarin zijn de leden en de hoofdtrainers niet meegenomen. Stef beantwoord deze 
opmerking dat hij de enige binnen de vereniging is die bij alle gesprekken en vergaderingen omtrent 
deze keuze is geweest. Stef had niet bij deze vergadering aanwezig geweest wanneer het advies van 
tafel geveegd was door het DB. Richard Haak vraagt wat er dan zo zwaarwegend geweest is vanuit 
het DB dat het advies van de voetbalcommissie gewijzigd is.  Stef antwoord dat dit het financiële 
aspect is. Peter meldt dat de kantineomzet voor de helft gerealiseerd wordt op de zondag. Alle 
argumenten welke voor de zaterdag gelden, gelden ook voor de zondag. Dan moet er gekeken 
worden welke argumenten het belangrijkste zijn. Marryelle benadrukt dat deze moeilijke keuze 
gemaakt is op rationele gronden en er is gezocht naar zo veel mogelijk draagvlak. Uiteindelijk is het 
DB verantwoordelijk voor de financiële gezondheid van de vereniging. Sandra Groot vraagt of het 
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financiële aspect de enige reden is geweest. Stef geeft aan dat in de regio West-Friesland 35 
voetbalclubs op zondag actief zijn en slechts 1 club is bezig geweest met een evt. overstap van de 
zondag naar de zaterdag (FC Medemblik). Wanneer de visie van de voetbalcommissie is om de 
landelijke tendens van zaterdagvoetbal te volgen, is Sporting Andijk in deze regio een van de weinige 
zaterdagclubs. Sandra Groot vraagt wanneer er gesproken wordt over prestatievoetbal er ook 
gekeken is naar het niveau van beide selecties. Zaterdag speelt 3e klasse, zondag 4e klasse. Stef stelt 
dat wanneer de spelers samen in 1 team komen de zondag ook hoger kan komen te spelen. Sporting 
Andijk blijft tenslotte een dorpsvereniging die het moet doen met de spelers die op dit moment 
actief zijn binnen de vereniging. Sporting Andijk heeft geen beleidsplan betreffende het niveau van 
de spelers anders had dat de keuze makkelijker gemaakt. Wanneer in de toekomst blijkt dat de 
selectie naar zaterdag terug wil is dit altijd mogelijk. Ronald Drenth vraagt of alles betreffende 
stemming binnen het algemeen bestuur verlopen is zoals de statuten en huishoudelijk reglement is 
verlopen. Stef antwoordt dat dit correct is verlopen.  

7. Bestuursverkiezing 
Aftredend en herkiesbaar: Stef Mellema 
Aftredend en herkiesbaar: Piet Ligthart 
Aftredend en herkiesbaar: Carola Rood 
Stef, Piet en Carola worden herkozen door de vergadering. 
Voor de openstaande vacature heeft Ronald Drenth zich beschikbaar gesteld. Ronald wordt gekozen 
als bestuurslid door de vergadering. 
Voorstel tot benoemen van bestuurslid: Rob Smit. Rob wordt gekozen als bestuurslid door de 
vergadering. 
 
8. Rondvraag 
Peter Ligthart: wil het bestuur bedanken voor de gemaakte keuze en de manier waarop. Tevens wil 
hij vragen om er met zijn allen voor te gaan. 
Ellen de Kroon: is het mogelijk om shirts met korte mouwen te bestellen. Helaas is dat niet mogelijk. 
Tom Peter Blom: Heeft heel veel vertrouwen in het bestuur. Vraagt hoe het voorzitterschap wordt 
ingevuld. Voorlopig zal Marryelle deze taak op zich nemen en zal besproken worden in de 
eerstkomende bestuursvergadering. 
Freek van Dokkum: Waarom speelt de zaalvoetbal van Sporting Andijk in de Dars gespeeld ipv De 
Klamp. Dit betreft een team die niet in een vriendschappelijke competitie uitkomt. Heren 1 en Dames 
1 speelt in De Klamp. Stef zal uitzoeken hoe het zit. 
Elly Sijtsma: Wanneer worden de tenues vernieuwd? Er wordt ieder jaar kledingbijdrage betaald 
maar de tenues zijn in slechte staat. Aankomend seizoen wordt een groot deel vernieuwd. Verder 
vraagt zijn naar de Avia-pas, hier is onduidelijkheid over. Dit zal weer gepromoot gaan worden. 
Wing Chan: terugloop van het aantal senioren leden, hoe kan dit tij gekeerd worden? Stef geeft aan 
dat afgelopen seizoen 35+ voetbal geïntroduceerd en dat was geslaagd. Ook zal walking footbal 
geïntroduceerd worden. Stef wil bij de start van het seizoen hiervan een demonstratie laten geven. 
Aankomend seizoen start op zaterdag een dames 1 elftal. 
Freek van Dokkum: Is het mogelijk om de ene week zaterdag 2 te laten voetballen en de andere week 
dames 1. Dit is onder de aandacht. 
Ronald Drenth: is het mogelijk om de wedstrijden van jeugdteams qua aanvangstijd iets meer te 
laten verspringen? Dit verzoek ligt bij de voetbalcommissie. 
Marcel Rood: De KNVB geeft verenigingen 2 x in het seizoen de gelegenheid om naar een zaterdag uit 
te wijken. Met derby’s kan die een hele mooie kantineomzet opleveren. 
 
Verder wordt geen gebruik gemaakt van de rondvraag. 
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9. Sluiting 
Marryelle sluit de vergadering om 21.20 uur met de volgende woorden: 

Leden, vrijwilligers, sponsors en supporters, 

De afgelopen weken was een zeer bewogen tijd en ook vanavond was een enerverende avond. Maar 
we moeten verder. En dat is ook de reden dat ik de voorzittershamer weer heb opgepakt. Omdat ik 
met heel mijn hart en ziel geloof in deze fusie die verbinding brengt in ons dorp. 

Ik kan me natuurlijk voorstellen dat sommigen van u deze verbinding de afgelopen tijd even niet 
hebben gevoeld maar ik, als moeder van 2 jonge kinderen, zie die verbinding elke week wanneer 
legio kinderen naar hier komen om samen met andere kinderen hun passie voor korfbal, handbal en 
voetbal te delen. En die kinderen van de mini-pupillen tot en met de JO19 weten niet van west of 
oost, van Kuyperschool of Bangert, van christelijk, katholiek of niet gelovig, van Asonia of AVV.  

Zij komen overal uit het dorp vandaan om hier te komen sporten met hun maatjes om daarna nog 
vaak af te spreken om met elkaar te spelen of te chillen. Hierdoor zijn vriendschappen en relaties 
ontstaan die anders nooit hadden kunnen ontstaan omdat ze elkaar niet zouden hebben gekend. En 
deze vriendschappen kunnen net zo belangrijk zijn als de vriendschappen die op school ontstaan. Dus 
nu speelt een Schuitemaker van west met een Bloemendaal van oost! En heeft mijn buurjongen zijn 
vriendin, die korfbalt, ontmoet bij een spelletjesavond “Ik hou van Sporting” en wonen ze nu samen. 
Als dat geen verbinding is…………… 

De verbinding zie ik ook bij het zwembad waar heel veel jeugd vanuit het hele dorp naar toe gaat. Bij 
de Koningsspelen of schooltoernooien met de 4 basisscholen waar de kinderen het niet meer zo eng 
vinden om bij kinderen van de andere scholen ingedeeld te worden omdat ze altijd wel iemand 
kennen van Sporting. Bij het schoolvoetbaltoernooi waar ze niet meer tegen “vreemden” hoeven te 
voetballen. 

Ik begrijp natuurlijk dat sommigen van jullie teleurgesteld en verdrietig zijn. En ik begrijp ook dat 
jullie wellicht even afstand moeten nemen om het te verwerken. Maar ondanks die pijn wil ik een 
moreel beroep doen op jullie allemaal om ons te steunen onze vereniging weer verder te helpen. 
Want ik hoop dat iedereen ziet dat er genoeg is om voor te vechten, zeker voor onze jeugd. 

Juist nu, nu de vereniging heeft moeilijk heeft is het essentieel om elkaar vast te blijven houden en 
de schouders er onder te zetten zodat we samen aan een prachtige toekomst van Sporting Andijk 
kunnen werken. Ik reken op jullie steun! 

 

 
 


