
Notulen 101e ALV BFC

datum: 6 december 2021
tijd: 20.00 - 22.00 uur
locatie: online ALV
aanwezig: online deelnemerslijst en een beperkt aantal personen in het clubhuis

Opening
Om 20.00 uur opent voorzitter Arne Geensen (AG) de vergadering. Vanwege Corona
hebben we ook dit jaar weer een online vergadering. We trots en vereerd om vanavond twee
ereleden voor te dragen. We worden geholpen door de professionals van Online.alv.nl.
Agenda en stukken zitten in de online omgeving. Stemmingen over personen gaan anoniem.

We staan stil bij (oud) leden die ons ontvallen zijn: Hans Frenk, Jan Kippersluis, Harm
Greving en Seb Waterreus. Namens de vereniging brengen we onze condoleance over aan
de nabestaanden.

De volgende leden hebben laten weten dat ze niet aanwezig kunnen zijn: Piet Mulder, Jaap
Hilverda en Anneke Frenk.

Verslag 100e ALV d.d. 9/12/2020.
AG gaat over tot stemming over het verslag van de 100e ALV. Het verslag wordt met 58
stemmen voor aangenomen (0 tegen, 4 onthouders). AG dankt de notulist voor het maken
van het jaarverslag.

Bespreking Bestuursverslag 2020-2021
We tonen een filmpje gemaakt door Berend Jonckers die goed weergeeft hoe het seizoen is
verlopen.

Toelichting en bespreking Financieel Verslag 2020-2021
Sander Bult (SB), de penningmeester, bespreekt het financiële verslag. Het afgelopen
seizoen was niet alleen een bijzonder voetbaljaar maar ook een bijzonder financieel jaar.
Alle leden zijn lid gebleven, de kantine is dicht geweest en we hebben te maken gehad met
subsidieregelingen van de overheid. Resultaat van dit jaar is ~€94.000. Dit kunnen we
onmogelijk in een normaal jaar behalen. Het resultaat is sterk beïnvloed door de gevolgen
van Corona. Het resultaat excl. afkoop verenigingsdiensten bedraagt ~€65.000. We hebben
bijna €10.000 korting gehad van de KNVB. Ruim €15.000 extra vergoeding hebben we
gehad van BVO’s. Dit is geen structurele bate en hadden we vooraf ook niet kunnen
inschatten. We hebben TASO vergoeding gehad en DWL, in totaal €24.500. Ruim €38.000
zouden we in een normaal jaar niet gehad hebben. Ook de afkoop verenigingsdienst zouden
we het liefst op nul hebben, dat betekent immers dat alle leden zich inzetten voor de
vereniging.

SB geeft een toelichting op de winst-en verlies regeling en de jaarrekening. De
contributiegelden zijn gestegen, dat komt omdat we te maken hebben gehad met een
ledenstijging. Ook onze sponsoren hebben ons blijvend gesteund. Sponsorgelden zijn een
punt van aandacht, want ook voor de komende jaren moeten we sponsorinkomsten op peil
houden. De kantine opbrengst is laag (~€6.000) want de kantine is vrijwel het gehele



seizoen dicht geweest, in een gewoon jaar zouden we ongeveer €74.000 kantine
resultaat hebben. Salariskosten zijn bijna ~€4.000 lager dan vorig seizoen, deels is dit
te verklaren doordat de verenigingsmanager pas later is gestart dan begroot. Jeugd- en
senioren kosten zijn sterk gedaald omdat er minder toernooi kosten zijn gemaakt en
minder reiskosten zijn er gemaakt door senioren, ook hebben we minder uitgegeven
aan materiaalkosten (dit zullen we dit seizoen inhalen). Onze liquiditeitspositie is sterk. We
hebben afgelopen seizoen minder uitgegeven aan materialen, toernooien en feesten. Het
resultaat die we hebben gemaakt gaan we gebruiken om de geluidsinstallatie te vernieuwen,
een camerasysteem ophangen (is al gedaan ) om vandalisme te voorkomen en we gaan
voor ruim €10.000 aan nieuwe doeltjes uitgeven. We hebben geld uitgegeven aan de
openingsfeesten vanwege het 100-jaar lustrum van BFC. Kortom het resultaat van
2020/2021 is reeds goed besteed.

Bespreking verslag van Kascommissie over Financieel Verslag 2020-2021
Oscar van Veen, Severijn van der Veen en Pieter-Bas Mulder hebben zeer uitvoerig de
cijfers gecontroleerd en een verslag hiervan opgesteld. Bij de stukken van de ALV zit het
verslag van de kascommissie. Er zijn geen vragen in de chat over het financieel verslag. Wel
een compliment voor Patrick van Dam voor het binnenhalen van het sponsor resultaat.

Bespreking roulatierooster en verkiezing Kascommissie
Oscar neemt afscheid van de kascommissie en we hebben een nieuw lid voor de
kascommissie. Dit is gelijk een uitnodiging voor nieuwe leden, meld je aan bij de
penningmeester.  We vragen de ALV om in te stemmen met Pieter-Bas als nieuw lid van de
kascommissie.

Goedkeuring Jaarverslag 2020-2021 en décharge Bestuur
61 leden stemmen voor en een stemonthouding. Applaus voor bestuur.

Stemming nieuwe bestuursleden; bestuurslid communicatie en bestuurslid
commerciële zaken en prolongatie (start tweede termijn) secretaris
Frank Körver en Jules Thé geven een korte introductie. Frank is 45 jaar en komt uit
Naarden, heeft twee voetballende zoons bij BFC en voetbalt zelf ook bij 7x7. Jules is 6 jaar
geleden met zijn zoon bij BFC gekomen. Hij doet al vele jaren sportverzorging en EHBO bij
BFC. Beide zijn heel enthousiast en vervullen graag een maatschappelijke bijdrage door
zich in te zetten voor BFC.

Alle voorstellen zijn aangenomen. Het bestuur is uitgebreid tot 8 bestuursleden.

Update voetbaltechnische zaken
Gertjan van Toorn (GvT) geeft een korte terugblik. In het jaarverslag staat een uitgebreid
verhaal over hoe het afgelopen seizoen is geweest. Het afgelopen seizoen is het tweede
seizoen ooit waarin de hele competitie is stilgelegd. Vorig seizoen was een heel succesvol
seizoen voor de junioren. We hebben het hele seizoen kunnen trainen en 25 weken lang
een onderlinge competitie gespeeld. Veel minder was het voor de senioren. Ondanks dat er
geen ouders waren, stonden wel iedere week onze trainers langs lijn, die we voortaan
aanduiden als de ‘blauwe brigade’.

Vooruitkijkend geeft GvJ aan dat de regionale jeugd status is verlengd. In de blauwdruk, een
aanvulling op de blauwe draad, geven we aan waar we staan in dit seizoen. Onze missie en
visie zijn bekend. De voetbalorganisatie, de voetbal hark, bestaat uit het technisch hart. Het
technisch hart komt bijeen in de technisch hart organisatie ( THO) en de leden van het THO
komen wekelijks samen. Leden van het THO zijn Kwadjo Boateng, Mathijs van den Hazel,
Awi Mohabier, samen met Oscar van Veen en Severijn van der Veen, de technisch
managers. De THO is verantwoordelijk voor de planning en de organisatie van de
voetbalorganisatie. BFI heeft bovendien slechts 4 velden dus dat is een hele puzzel. De



THO coördineert de verschillende commissies, waaronder de breedte commissie, en de
scheidsrechterscommissie. Dit brengt ons bij de oproep voor scheidsrechterscursus.

Uitgangspunten voor komend seizoen;
BFC 1 naar de 1e klasse en we willen graag dat het eerste team voor minstens 80%
bestaat uit eigen opgeleide spelers. Ook hebben we een nieuw O23 team opgericht om het
gat tussen de jeugd en het senioren team op te dichten. Meeste selectieteams in de
bovenbouw spelen op landelijk divisie niveau. De onderbouw speelt op het hoogste niveau.
De teams O15 en O17 moeten promoveren om te voorkomen dat de middenbouw niet op
voldoende niveau kan blijven voetballen. Voor meidenteams hebben we zoveel mogelijk de
meidenteams in de jongenscompetitie ingeschreven, zodat ze de juiste tegenstand krijgen.
Vanwege ons RJO status mogen we spelers in de straal van 30 km aannemen, dit doen we
niet. We scouten niet extern en willen zoveel mogelijk spelers uit de regio hier laten
voetballen.

Een van de doelstellingen is BFC 1 promotie naar de 1e klasse, zelfde geldt voor BFC 2
promotie naar reserve 1e klasse. O23 is al aan de orde gekomen. VR1 voortzetten
ingeslagen ambitie doelstellingen. BFC 2 (zo) en BFC 3 handhaven als breedte team.

GvT gaat alle selectieteams langs en bespreekt waar alle teams staan BFC 1, JO19-1,
JO18-1, JO17-1, JO16-1 (bovenaan divisie 5), JO15-1 (gaat na de winterstop naar divisie 5),
JO14-1 en JO13-1 beide divisie 1, op eerste en tweede plek.

Pascal Does is opvolger van Damian Ranzijn als hoofd keeperstrainer.
Scheidsrechters zijn heel hard nodig. We moeten nauwgezet kijken naar respect op de
velden. GvT doet een oproep aan alle vrijwilligers: “Geef je op voor de
scheidsrechterscursus”.

Het jaarlijkse voetbalkamp georganiseerd door Awi Mohabier, en de BFA is een groot
succes, ook voor trainers om op te leiden. Ouders hebben gevraagd of we niet ook een
kamp in mei kunnen organiseren en dat gaan we dit jaar doen.

7x7 wordt georganiseerd door Richard Spermon. Door Corona restricties was afgelopen
seizoen beperkt voetbal mogelijk. We hebben gedaan wat we konden.

We hebben fysiotherapie en looptrainers rondlopen en hiermee extra aandacht voor de
spierontwikkeling en gezondheid van onze spelers.

Dit seizoen is voor het eerst een selectie driedaagse en breedte toernooi bij de start van het
seizoen georganiseerd. Beide evenementen waren een groot succes en hiermee een goede
reden om dit ook komend jaar te herhalen.

Afgelopen seizoen hebben we ingezet op materiaal verbeteringen met voor ieder team een
eigen locker met nieuw voetbalmateriaal.

Met 84 teams op de zaterdag, zit BFC ontzettend vol. Selectieteams hebben meer speeltijd
nodig. Veldcapaciteit is een aandachtspunt voor het bestuur.

Vraag in de chat: “Wat doen we als het eerste team promoveert? gaan we het dan
verdergaand professionaliseren?”. Eerste stap is de trainersstaf voor komend seizoen
formeel vast te leggen. Bestuur en Kwadjo hebben naar elkaar uitgesproken dat we met
elkaar verder willen gaan. Als dit formeel is vastgelegd en het eerste promoveert, dan zullen
we ook verder onderzoeken hoe we BFC 1 verder kunnen professionaliseren.



Toelichting  Bestuursreglement (ihk van de WBTR) en Vaststelling
Tuchtreglement (cf artikel 6 lid 2 Statuten BFC)
De secretaris, Fleur Timmer (FT), geeft een toelichting en via de online chat stemmen
we voor de vaststelling van een tuchtreglement. 65 stemmen voor, nul tegen, Desmond
Ording en Melchert Leguijt bieden zich aan als lid van de geschillencommissie.

Toelichting en goedkeuring begroting 2021-2022
Harmonisatie hebben we niet meegenomen in de begroting. De begroting leidt tot een
negatief resultaat, dit komt mede door de investeringen die we dit seizoen doen als gevolg
van het niet investeren van vorig jaar. We stemmen voor de begroting: 64 voor stemmen,
geen stemmen tegen en twee stemmen: geen mening. Begroting is hiermee vastgesteld.

Voordracht ereleden
Onze vereniging draait op vrijwilligers, zonder vrijwilligers geen vereniging. AG licht toe
waarom wij als bestuur twee nieuwe ereleden voordragen.

Martin Oosterdijk en Oscar van Veen zijn allebei trots om te zijn benoemd tot erelid van BFC
Bussum.

Rondvraag. Geen vragen uit de chat, heel veel felicitaties uit de chat.

Sluiting

Nieuwjaarsreceptie hebben we gepland op 16 januari 2022. Afhankelijk van de Corona
maatregelen, kunnen we helaas nog geen zekerheid geven of het doorgaat. Mogelijk wordt
een nieuwe start van het seizoen borrel in plaats van een nieuwjaarsreceptie.

Tot slot komt er nog een vraag in de chat, “tribune”? Arne licht toe dat we inderdaad kijken
naar de mogelijkheden hiervoor. Een en ander is afhankelijk van de plannen van de
gemeente maar ook van de financiële ruimte. We zijn blij dat we een bestuurslid hebben
commerciële zaken die hier ook aan kan bijdragen.

Voorzitter AG sluit de ALV om 22.00 uur.


