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datum: 9 december 2020
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locatie: BFC en online ALV
aanwezig: deelnemerslijst voor fysiek aanwezigen en online deelnemerslijst

Om 20.00 uur opent interim-voorzitter de vergadering.Arne Geensen
De interim-voorzitter staat stil bij het feit dat dit een bijzondere vergadering is omdat dit de 100e ALV
is terwijl tegelijkertijd door de Corona uitbraak het clubhuis al weken dicht is, er al wekenlang niet
gevoetbald kan worden en het lustrum niet gevierd kon worden. Ook houden we de ALV voor het
eerst digitaal.

Fleur licht toe hoe we een digitale jaarvergadering houden. We hebben een extern bureau die ons
filmt, een cameraman, projectleider en we zijn met twee leden in de kantine. In totaal
vertegenwoordigen de stemmen ‘live’ in de kantine, 15 stemmen. Dit aantal moet los opgeteld worden
bij de digitale stemmen.

Eerste stemming is verslag van de vergadering van de vorige vergadering. Dit verslag wordt met 42
stemmen voor aangenomen.

Bespreking Bestuursverslag 2019-2020. Arne geeft aan dat vanwege Corona het afgelopen seizoen
anders is geweest dan normaal; zo konden we de reguliere competitie niet uitspelen en hebben we
geen lustrum kunnen vieren. Zodra we konden voetballen, hebben we ervoor gezorgd dat er
gevoetbald werd. Complimenten voor onze voetbaltechnische organisatie. In het bestuursverslag is
beschreven wat we wel hebben kunnen doen vorig seizoen. Sander licht de financiële consequenties
van het afgelopen seizoen toe. Via de chat geeft Ton Flierman een reactie inzake de BOSA subsidie.
Sander beaamt dat de BOSA subsidie niet eenmalig is, hij stelt ter verduidelijking dat de BOSA
subsidie in 2019/2020 onevenredig hoog was vanwege de eerste aanvraag en de kosten die we
hebben gemaakt (hoger dan normaal). Ter informatie de BOSA subsidie die we voor 2020/2021
hebben ontvangen is substantieel lager. Via de chat stelt Roeland Hartman de vraag of er niet aan de
inkomstenkant ook een correctie doorgevoerd moet worden als je dit ook via de kostenkant doet.

Sander bespreekt het verslag van Kascommissie over Financieel Verslag 2019-2020 op hoofdlijnen.
De kascommissie stelt aan de leden voor de penningmeester en het bestuur decharge te verlenen.

De kascommissie bestaat uit 2 leden. Er is een positie vacant. Harry de Gooijer heeft zich vorig jaar
aangemeld, helaas heeft hij zich ook weer teruggetrokken, vanwege persoonlijke motieven. De
penningmeester geeft aan dat hij het liefst het aantreden van de leden van de kascommissie wil
spreiden zodat we continuïteit geborgd blijft.

Met 45 stemmen voor is het jaarverslag 2019/2020 goedgekeurd en is het bestuur decharge verleend.

We nemen afscheid van Annette Broerse, bestuurslid velden en gebouwen. We danken haar voor
haar inzet voor het bestuur de afgelopen 3 seizoenen. Tijdens de ALV in december 2019 hadden we
een vacature voor de positie van de voorzitter. Tijdens de ALV hebben we het profiel van de voorzitter
besproken en al snel kwam Arne Geensen in beeld als ad interim voorzitter. In de maanden daarna
volgden nog een aantal bestuurswisselingen allen met eigen persoonlijke wisselende redenen. Dit
brengt ons tot de volgende nieuwe bestuursleden, voorzitter, penningmeester, bestuurslid
voetbalzaken en bestuurslid velden en gebouwen. Arne, Sander, Gertjan en Rob lichten kort toe wie
ze zijn en wat ze BFC kunnen brengen. Alle nieuwe bestuursleden worden unaniem aangenomen
door de ALV.

Gertjan geeft een update over voetbaltechnische zaken sinds zijn aantreden in juni 2020. Hij vertelt
over de hercertificering van de status van Regionale Jeugdopleiding. Tevens geeft hij een toelichting
over de nieuwe Blauwe Draad 2020-2024. Na deze uitgebreide toelichting zijn er geen vragen.
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Toelichting en goedkeuring begroting 2020-2021 en voorstellen voor contributie, selectietoeslag

Sander licht het voorstel voor contributie-verhoging toe. Roeland Hartman vraagt waarom we
niet dezelfde verhoging op iedere categorie toepassen. Sander legt uit dat we bij de
verschillende clubs waarmee we de vergelijking hebben gemaakt, gezien hebben dat er voor
verschillende leeftijdcategorien verschillende tarieven worden gehanteerd. Het voorstel voor
verhoging hebben we hiermee in lijn gebracht. Sander Bloemendaal vraagt of we vanaf nu ieder jaar
gaan indexeren. Dat kunnen we niet omdat in onze statuten staat dat we iedere wijziging in contributie
moeten voorleggen aan de ALV. Olivier Blauw vraagt waarom we ook de selectietoeslag verhogen.
Gertjan legt uit dat we de afgelopen jaren enorm geïnvesteerd hebben in de kwaliteit van de selectie,
de RJO status is hier een consequentie van. Dit betekent gekwalificeerde trainers en meer tijd voor
trainingen en deze kosten zijn in de afgelopen jaren opgelopen en niet doorbelast. Het is nu tijd om dit
aan te passen.

Nancy vraagt waarom de meiden selectietoeslag moeten betalen. Gertjan legt uit dat we  3 categorie
jeugdspelers hebben; 1) selectiespelers:  3x trainen vast met het team en de trainer begeleidt ook op
zaterdag 2) opleidingsteams en selectie bij de meiden: 2x  trainen vast met het team, een keer
optioneel bij de BFA en begeleiding op zaterdag door de trainer, 3) breedtespelers: een keer vaste
training met het team, een keer optioneel bij de BFA en op zaterdag begeleiding door ouders. De
meidenselectie gaat net zoveel betalen als de opleidingsteams bij de jongens. Zowel opleidingsteams
en selectieteams van de meiden krijgen meer aandacht door betaalde trainer/coach. Dit verklaart
waarom ze meer betalen dan de breedte spelers.

Sander licht de begroting toe voor het seizoen 2020/2021. Vanwege Corona is het onmogelijk om een
realistische begroting te geven. Het is niet duidelijk wat ons staat te wachten (wanneer kan de kantine
weer open, wanneer kunnen de senioren weer voetballen, kunnen de toernooien weer doorgang
vinden etc. etc.). Alle tegemoetkomingen vanuit de overheid/ gemeente volgen we op de voet en
indien van toepassing dan doen we er een beroep op. De penningmeester verwacht dat het seizoen
2020/2021  ongetwijfeld anders zal zijn dan nu begroot, tegelijkertijd hebben we de begroting
gebaseerd op basis van de informatie tot nu toe.

De verhoging van de contributie wordt unaniem aangenomen. Een verandering ten opzichte van de
uitnodiging is het schrappen van de extra bijdrage voor leden van 7x7 die op zondag gebruik willen
maken van de velden. De verhoging van de selectietoeslag wordt aangenomen met 41 stemmen voor
en 4 stemmen tegen. De begroting 2020/2021 wordt unaniem aangenomen.

De voorzitter dankt alle leden voor hun actieve deelname aan de 100e ALV en sluit de
online-vergadering om 22.00 uur.



Contributie 2021/2022 in euro’s

Categorieën Contribute was Verhoging Contributie wordt

Senioren 260 20 280

Junioren 17 t/m 18 jaar 240 20 260

Junioren 13 t/m 16 jaar 240 10 250

Pupillen 9 t/m 12 jaar 215 20 235

Pupillen 5 t/m 8 jaar 215 10 225

BFC Wolven 85 0 85

Recreatievoetbal (zon. ochtend) 125 0 125

7 tegen 7 voetbal (vrijdagavond) 95 10 105

Recreatie + 7 tegen 7 voetbal* 175 -505 125

Meissies vrouwen 35+ 115 10 125

Niet spelende leden 93 0 93

*deze contributie wordt feitelijk afgeschaft

De volgende contributie blijft gelijk:

Categorie Tarief

Vrijwilligers 25,00

Donateurs 40,00

Kledingfonds 35,00

Afkoop vrijwilligersdienst 100,00

Inschrijfgeld (eenmalig) 27,50

Niet spelende leden 93,00


