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Opgericht 1 mei 1920

101e ALGEMENE LEDENVERGADERING VAN DE BUSSUMSE FOOTBALL CLUB BFC

maandag 6 december 2021 van 20:00 tot 22.00 uur

Eerste helft: terugkijken (50 minuten)

1. Opening en mededelingen
2. Verslag 100e ALV d.d. 9/12/2020
3. Bespreking Bestuursverslag 2020-2021
4. Toelichting en bespreking Financieel Verslag 2020-2021
5. Bespreking verslag van Kascommissie over Financieel Verslag 2020-2021
6. Bespreking roulatierooster en verkiezing Kascommissie
7. Goedkeuring Jaarverslag 2020-2021 en décharge Bestuur

RUST (20 minuten)

Tweede helft: vooruitkijken (50 minuten)

8. Stemming nieuwe bestuursleden; bestuurslid communicatie en bestuurslid commerciële
zaken. Prolongatie (start tweede termijn) secretaris

9. Update voetbaltechnische zaken
10. Toelichting  Bestuursreglement (ihk van de WBTR)
11. Vaststelling Tuchtreglement (cf artikel 6 lid 2 Statuten BFC)
12. Toelichting en goedkeuring begroting 2021-2022

13. Voordracht ereleden enOscar van Veen Martin Oosterdijk

14. Rondvraag
15. Sluiting

TOELICHTING OP DE AGENDA

Algemeen

Het Jaarverslag 2020-2021 zal vanaf 22 november 2021 online beschikbaar zijn. Een hardcopy

van het jaarverslag is op te vragen bij de secretaris (secretaris@bfc-bussum.nl). Ereleden

ontvangen een hardcopy per post.

Ad 2. Een digitale versie van het verslag van de 100e ALV kan worden aangevraagd bij de

secretaris (secretaris@bfc-bussum.nl) . Een geprinte kopie kan worden opgevraagd bij de

ledenadministratie en wordt per post toegestuurd op verzoek.
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Ad 3. Bespreking van het Bestuursverslag (o.a. voetbalzaken en verenigingszaken) over

2020-2021. Het Bestuursverslag is een onderdeel van het Jaarverslag 2020-2021. Een

digitale versie van het Jaarverslag 2020-2021 is online beschikbaar op de website vanaf

24 november 2021. Het volledige Jaarverslag (d.w.z. Bestuursverslag én Financieel

Verslag) is op te vragen bij de secretaris (secretaris@bfc-bussum.nl).

Ad 4. Korte presentatie en toelichting op de financiële resultaten over het verenigingsjaar

2020-2021 door Sander Bult, Penningmeester.

Ad 5. Verslag van bevindingen van de Kascommissie na controle van de gepresenteerde

financiële resultaten over het verenigingsjaar 2020-2021 is online beschikbaar op de

website.

Ad 6. Roulatieschema Kascommissie

ROULATIESCHEMA KASCOMMISSIE (per december 2020)

Functie Naam
Duur tot aftreden
of herbenoeming Termijn

Commissielid #1 Oscar van Veen Dec-2022 Eerste
Commissielid #2 Severijn van der Veen Dec-2022 Eerste
Commissielid #3 vacature
Plaatsvervangend
commissielid

vacature

Het bestuur draagt Pieter-Bas Mulder voor als lid van de Kascommissie.

Ad 7. Het Bestuur vraagt de ALV in te stemmen met het Jaarverslag 2020-2021 inclusief

financieel verslag, dit goed te keuren en het Bestuur décharge te geven voor het

verenigingsjaar 2020-2021.

Ad 8. Toelichting en goedkeuring voorstel voor nieuwe bestuursleden en prolongatie

bestuurstermijn van de secretaris met 1 jaar.

SAMENSTELLING EN ROULATIESCHEMA BESTUUR per datum ALV

Functie Naam
Duur tot aftreden of

herbenoeming

Dagelijks
Bestuur

Voorzitter Arne Geensen Dec-2023
Secretaris Fleur Timmer Dec-2021
Penningmeester Sander Bult Dec-2023
Bestuurslid Algemene Zaken Anneke Frenk Dec-2022
Bestuurslid Velden en Gebouwen Rob van Doorn Dec-2023
Bestuurslid Voetbalzaken Gertjan van Toorn Dec-2023

Het Bestuur vraagt de ALV om in te stemmen met volgende voorstellen:

● Benoeming van Frank Körver in de functie van Bestuurslid Communicatie.
● Benoeming van Jules The in de functie van Bestuurslid Commerciële Zaken
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● Verlenging bestuurstermijn Fleur Timmer in de functie van Secretaris.

Frank Körver (1976) is bestuurslid ad interim en heeft communicatie in zijn portefeuille. Zijn twee

zoontjes voetballen al enige jaren bij BFC. Zelf is hij o.a. op vrijdagavond en zondagochtend op

onze velden te vinden. Ook staat Frank geregeld op de tennisbaan en zit hij geregeld bij Ajax op

de tribune. Frank adviseert organisaties over reputatiemanagement, communicatiestrategie en

leiderschap en is medeoprichter van het adviesbureau Wepublic. Frank woont in Naarden met

Caroline en hun twee zonen Cas en Jim.

Jules The (1964) kwam 6 jaar geleden samen met zijn zoon Julius over van Victoria. Julius

voetbalt dit jaar in de JO16-1. Als enthousiaste vader heeft Jules met name zich ingezet voor de

sportverzorging. In eerste instantie voor een team. De laatste jaren kom je hem een paar dagen

in de week en tijdens toernooien tegen als EHBO-vrijwilliger op het BFC-sportpark. Sinds kort is

Jules bestuurslid ad interim en heeft commerciële zaken in zijn portefeuille waarbij hij zich bezig

gaat houden met het behouden en verwerven van bestaande en nieuwe inkomsten. Naast

voetbal is rugby de andere sport waar Jules zelf geregeld naast en op de velden is te vinden. Bij

zijn dochter staat hij als enthousiaste vader aan lijn van het hockeyveld. Jules is ondernemer en

houdt zich bezig met het adviseren en uitvoeren van commercie voor bedrijven en het

verwerven van opdrachten. Jules woont in Hilversum samen met zoon Julius en dochter Quirine.

Na goedkeuring van de bestuursvoorstellen ziet de bestuurssamenstelling en het roulatieschema

er als volgt uit:

ROULATIESCHEMA BESTUUR (vanaf 6 december 2021) na goedkeuring ALV

Functie Naam
Duur tot aftreden of

herbenoeming

Dagelijks
Bestuur

Voorzitter Arne Geensen Dec-2023
Secretaris Fleur Timmer Dec-2022
Penningmeester Sander Bult Dec-2023
Bestuurslid Algemene Zaken Anneke Frenk Dec-2022
Bestuurslid Velden en Gebouwen Rob van Doorn Dec-2023
Bestuurslid Voetbalzaken Gertjan van Toorn Dec-2023
Bestuurslid Communicatie Frank Körver Dec-2024
Bestuurslid Commerciële Zaken Jules The Dec-2024

Ad 9. Toelichting voetbaltechnische zaken

Ad 10. Toelichting  Bestuursreglement (ihk van de WBTR)

Met ingang van 1 juli 2021 is de Wet Toezicht Bestuur en Rechtsvormen (WBTR) van kracht. Het
bestuur heeft de statuten van BFC laten beoordelen en een wijziging is niet vereist. Wel heeft het
bestuur een reglement opgesteld waarin is vastgelegd dat we handelen in het belang van de
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vereniging en geven we inzicht hoe we dit doen. Het bestuursreglement zal jaarlijks worden
geactualiseerd.

Ad 11. Vaststelling Tuchtreglement (cf artikel 6 lid 2 Statuten BFC)

Het bestuur verzoekt de ALV tot vaststelling van de Tuchtregeling. Op de website te vinden via de

volgende link: (https://www.bfc-bussum.nl/1511/tuchtregeling/)

Op basis van deze Tuchtregeling zal de Geschillencommissie klachten beoordelen die zien op

situatie in strijd met de algemene gedragsregels van BFC. Met het instellen van de Tuchtregeling

willen we preventief optreden als ook de mogelijkheid hebben om correctief op te treden.

Ad 12. Toelichting op de financiële begroting in het algemeen voor lopende verenigingsjaar

2021-2022

Het Bestuur vraagt de ALV om in te stemmen met de begroting 2021|2022.

De begroting is opgenomen in het volledige Jaarverslag 2020-2021, op te vragen bij de secretaris

via secretaris@bfc-bussum.nl

Ad 13. Voordracht ereleden.

● Het bestuur heeft op de vrijwilligersbijeenkomst zondag 10 oktober 2021 aangekondigd

Oscar van Veen voor te dragen als erelid van de vereniging.

● Een delegatie van tien leden hebben het bestuur gevraagd om ook Martin Oosterdijk

voor te dragen als erelid voor de vereniging.

Oscar van Veen (1974): Oscar is al jaren als vrijwilliger actief bij BFC. Aanvankelijk als

voetbalvader van zoonlief Tim maar vervolgens als snel als teamleider, trainer, lid van de

technische commissie, lid van het technisch hart, lid van de kascommissie, organisator van de

befaamde BFC Talent Cup, fanatiek deelnemer aan de 7x7 competitie op de vrijdagavond en via

zijn onderneming ook als sponsor. Oscar heeft aan de wieg gestaan van het voetbalbeleidsplan

van BFC, De Blauwe Draad, de basis voor de certificering van de RJO status bij de KNVB. En in die

hoedanigheid dus ook onderdeel van en stuwende kracht achter de transitie van de vereniging

van lokale dorpsclub naar een ambitieuze regionale voetbalopleiding. Daarnaast is Oscar

verantwoordelijk voor het onderhouden van het partnerschap met AFC Ajax. En dan zijn we vast

nog wel iets vergeten. Kortom, Oscar is een clubman in hart en nieren, één van die essentiële

kurken waar onze vereniging op drijft. Echter, Oscar zal bovenal de BFC geschiedenisboeken

ingaan als de organisator van de zogenaamde ‘Corona-challenges’. In het zwaar door de

corona-pandemie geteisterde seizoen 2020-2021, waar de laatste officieel door de KNVB

georganiseerde wedstrijd al in oktober werd gespeeld, wist Oscar er voor te zorgen dat onze

jeugd maar liefst 25 weken achtereen gewoon op zaterdag kon blijven voetballen in een door

hem georganiseerde onderlinge competitie. Middels het verschaffen van deze uitlaatklep aan

onze - maar liefst 88 - jeugdteams, door de week vaak thuis opgesloten vanwege de lockdown,
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vervulde BFC meer dan ooit een maatschappelijke functie. Oscar’s positieve instelling en ‘wat

niet kan, kan toch mentaliteit’ is voor een groot deel van onze leden van onschatbare waarde

gebleken en heeft veel optimisme gebracht in een verder vrij donkere periode. Wat het bestuur

van BFC betreft een absolute rechtvaardiging van een voordracht als erelid van onze vereniging.

Martin Oosterdijk: Tien van onze leden maken gebruik van de mogelijkheid om Martin voor te

dragen als erelid van BFC. Het bestuur steunt dit voorstel unaniem èn van harte. Martin is

inmiddels 52 jaar (!) lid van BFC en we kennen hem allemaal met het karakteristieke hoedje

zittend op het bidonkrat langs de lijn. Martin ontwikkelde zich in die 52 jaar van klein

voetballertje naar actieve vrijwilliger in veel verschillende rollen. Lang vervulde hij een rol van

jeugdtrainer van diverse teams. Sinds 2000 is onze sportmasseur/verzorger werkzaam bij BFC en

op zijn bank is menig BFC speler behandeld terwijl je je hart kon luchten. Het in 1989 bekende

fysieke clubblad BFC Kompas transformeerde hij naar het hedendaagse digitale BFC Supersup

Nieuwsbulletin. Hij was het die lange tijd op zaterdagmiddag alle kantinetafels voorzag van een

boekje met nieuws over ons vlaggenschip. Martin is al jaren de stabiele factor bij BFC1 in zijn rol

als teammanager aan de zijde van vele hoofdtrainers. Wekelijks schrijft hij op zijn vaste

zondagmiddag een secuur en bevlogen, maar ook kritisch wedstrijdverslag van BFC1. Hij kan als

geen ander een wedstrijd omzetten in poëzie, hoe slecht of goed de jongens ook spelen. Voor

deze groep senioren speelt Martin een belangrijke rol; hij is hun vertrouweling en verzorgt de

kleding tot in de puntjes, net als de uitjes en de trainingskampen. Hij is de smeerolie die soms zo

nodig is. Daarnaast spekt hij de teamkas met initiatieven als de balsponsor en de supersup-actie.

Met zoveel jaren voetbal- en zijlijnervaring is er inmiddels voldoende reden voor Martin om al

zijn verhalen te bundelen in een boek; “De 12e man”. BFC heeft inmiddels meer dan voldoende

redenen om hem voor te dragen als erelid.

Ad 14. Rondvraag

Ad 15.  Sluiting
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