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Verslag van BZS ledenvergadering d.d.26-10-2020 

 
Aanwezig:  Bestuur en leden BZS 

 

1. Opening door de voorzitter 

De voorzitter heet iedereen van harte welkom op deze ledenvergadering in een 
bijzondere corona periode. Leden zijn zowel fysiek als digitaal aanwezig bij deze 
ledenvergadering. Tom Beenen bedankt voor de hulp op het digitale vlak. De vooraf 
ingediende vragen zullen zo veel mogelijk bij de onderwerpen meegenomen worden en 
de overgebleven vragen worden bij de rondvraag behandeld. 

 

2. Vaststelling van de agenda 

Geen toevoegingen 

 

3. Notulen van de Algemene Ledenvergadering 27-9-2019 

Notulen worden goedgekeurd.  

José Nguema: Bij de rondvraag vroeg Bert of er ook aandacht is voor vrijwilligers die 
stoppen en wat de richtlijnen hiervoor zijn. Zijn deze opgesteld?  

Antwoord: De diversiteit maakt het onmogelijk om dit in criteria vast te leggen. Wat doe je, 
wat is de duur, wat is de frequentie, over welke periode? Daarom is ook de  
vrijwilligersavond in het leven geroepen om daarmee alle vrijwilligers te bedanken. Veelal 
worden leiders en trainers ook door het team zelf nog eens bedankt aan het einde van 
seizoen. 

 

4. Mededelingen en ingekomen stukken 

Een mail van José Nguema waarin hij vraagt of het wellicht mogelijk is om in de rust van 
de wedstrijden naast de ”limonade” een “fruithap” te serveren in de kleedkamer.  

Wanneer dit initiatief gesponsord kan worden, staat BZS daar zeker voor open, wellicht 
ook in BVV verband opnemen. 

 

5. Financiële Jaarverslagen seizoen 2019-2020 

Een negatief resultaat van € 5000,- vanwege het vroegtijdig beëindigen van het seizoen.  

Bert van Duren: Is de TASO (Tegemoetkoming Amateur Sport Organisaties) regeling 
meegenomen in de cijfers? 

Antwoord: De TASO regeling kon pas in september aangevraagd worden terwijl het 
afgelopen boekjaar sloot per 30 juni en is derhalve niet meegenomen in de cijfers. 

José Nguema: Heeft BZS een financiële bijdrage ontvangen van Rabobank nav het 
aantal stemmers bij de Rabo Club Support actie? Toentertijd heette dit een Aandeel in de 
Betuwe waarbij Rabobank leden op hun favoriete vereniging/instelling kunnen stemmen. 

Antwoord: De laatste Aandeel in de Betuwe actie was in het voorjaar van 2019 en viel 
daarmee in het boekjaar 2018-2019 en niet in het boekjaar 2019-2020. 
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6. Verslag Kascommissie 

Kascommissie is verheugd dat het negatieve resultaat minimaal is en heeft geen verdere 
opmerkingen en stelt voor de penningmeester decharge te verlenen, zie bijlage 1. 

 

7. Verkiezing leden Kascommissie 

Jeroen Verheul zal plaats nemen in de kascommissie. 

  

8. Vaststellen Begroting seizoen 2020-2021 

Luc licht de begroting toe. De kantine omzet is t/m 30 september uit de startblokken 
geschoten en fors gestegen t.o.v. dezelfde periode vorig seizoen. Een hogere marge is 
haalbaar door een scherpere inkoop. Aanschaf van zonnepanelen zullen de 
energiekosten aanzienlijk doen dalen.  

José Nguema: Begroting 2020/2021: Hierbij gaat BZS uit dat er het hele jaar gevoetbald 
blijft worden en de kantine open is. Is er een Plan B nu de recente kabinet maatregelen 
voor het stopzetten van de competitie en het (permanent) sluiten sportkantines zorgen? 

Antwoord: We hebben een goede start gemaakt t/m eind september met aanzienlijk 
hogere kantine inkomsten dan vorig jaar in dezelfde periode. De uitgaven zullen lager 
zijn. De eerder genoemde TASO is niet meegenomen in de begroting en is dus een 
financiële meevaller terwijl er ook nog meer steunmaatregelen zijn zoals de TVL 
(Tegemoetkoming Vaste Lasten) als opvolger van de TASO waar BZS gebruik van kan 
gaan maken. 

Gerrit van Zanten merkt op de begrotingsregels die niet meer gebruikt worden en onder 
een andere post zijn ondergebracht te verwijderen. 

Begroot resultaat is € 0,-. Begroting wordt goedgekeurd. 

 

9. Vaststelling contributie 

Contributie blijft gelijk. Een verhoging in een periode waarin minder gespeeld kan worden, 
is niet op zijn plaats. 

 

10. Toelichting commissies jaarverslag 

Technische commissie: geen verdere toelichting 

Accommodatie: geen verdere toelichting 

Sponsorcommissie: De huidige tenue sponsoren hebben aangegeven ook graag weer op 
het nieuwe tenue te willen komen. Er zijn ca. 10 nieuwe bordsponsoren geworven. 
Daarbij wordt ook gekeken naar het gebruik van reclamedoeken (PVC 510 gram) in 
plaats van borden. Dit werkt kostenverlagend en is ook veel handzamer bij het 
aanbrengen. 

Barcommissie: Koen van Zanten: Het aangeleverde verslag is door de secretaris m.b.t. 
invulling barcommissie niet in zijn geheel overgenomen. Dit is om bij de barcommissie 
bekende redenen gedaan. Daar zijn in een eerder stadium duidelijke afspraken over  
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gemaakt tussen bestuur en barcommissie. Er komt een gesprek tussen het bestuur en de 
barcommissie. 

 

11. Zonnepanelen 

De aanschaf van zonnepanelen die komen te liggen op het dak van de PWA school wordt 
goedgekeurd. Er is een gemeentegarantie van 14 jaar voor het gebruik van het dak van 
de PWA. Hoewel er enige vragen zijn over de terugverdienperiode is de vergadering 
unaniem akkoord. Gerrit Nieuwkoop zal namens de energiecommissie nadere uitleg 
geven aan Dirk Jan Immink m.b.t. de terugverdienperiode. 

Aanschaf van LED verlichting op de velden is een enorme investering met een dermate 
lange terugverdienperiode (15-20 jaar) dat dit momenteel niet aantrekkelijk is. 

 

12. Open club 

- Momenteel vinden er gesprekken plaats met de basisschool PWA en de Hogeschool 
Arnhem en Nijmegen m.b.t. een hybride leeromgeving voor de HAN en 
bewegingsonderwijs door de HAN en de PWA. De eerste testen zijn door de HAN bij de 
leerlingen van de PWA afgenomen. Momenteel worden de testen geanalyseerd en een 
daarbij passend programma opgesteld. Uiteraard wordt ook dit momenteel gehinderd 
door de corona perikelen. De financiële vergoeding voor het gebruik maken van de 
kantine en velden moet ook nog vastgelegd worden. 

- Er zijn gesprekken met het Paramedisch Centrum Beusichem over een verder 
samenwerkingsverband 

- Er zijn voor de corona gesprekken geweest met het Zoetzand om activiteiten te 
verplaatsen naar BZS omdat er binnen de gemeente andere bestemmingsplannen zijn 
voor het Zoetzand. BZS en het Zoetzand zagen beide voordelen en zijn in gesprek 
gegaan met de gemeente maar dat is vanwege corona voorlopig on hold gezet. 

- De integratie van de jeu de boules club gaat niet door vanwege de wensen van de jeu 
de boules. Zij hadden een plaats in gedachten naast de kantine maar de ruimte was niet 
voldoende voor het door de jeu de boules gewenste aantal banen. De gemeente was 
bereid deze aan te leggen maar dit gaat niet door. 

 

13. Route naar een rookvrije club 

In 2025 is het streven om alle sportverenigingen volledig rookvrij te laten zijn. BZS wil de 
eerste stap zetten en stelt aan de vergadering voor om tijdens jeugdactiviteiten op 
maandag t/m donderdag van 18.00 – 20.30 uur en op zaterdag van 08.00 – 17.00 uur ons 
sportpark rookvrij te maken en houden. Spreek elkaar er ook op aan. 

Er moet een commissie samengesteld worden die een geheel rookvrij sportpark op de 
langere termijn gaat begeleiden. Oproep plaatsen op de website. 

De vergadering gaat akkoord met dit voorstel, ingangsdatum 30 oktober 2020. 

 

14. Rondvraag 
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Bert van Duren: Wanneer worden de reclameborden geactualiseerd en de gereed 
staande borden opgehangen? 

Antwoord: Zaterdag 31 oktober . 

Bert van Duren: Kunnen de trainers, leiders verzocht worden om na afloop van trainingen 
(en wedstrijden) de doelen van het veld af te halen zodat het onderhoud middels slepen 
en borstelen zonder obstakels kan plaats vinden. 

Antwoord: Er is inmiddels een artikel op de website geplaatst en de trainers, leiders zullen 
nogmaals dringend verzocht worden de velden “leeg” achter te laten. 

Dirk Jan Immink: Wordt er nog stil gestaan bij de overledenen? 

Antwoord: Bij de nieuwjaarsreceptie wordt in een terugblik stil gestaan bij de overledenen 
die te betreuren waren. De opkomst tijdens de nieuwjaarsreceptie is ook vele malen 
hoger dan tijdens de ledenvergadering. 

Dirk Immink: De kledingcommissie is voor nieuwe tenues voor volgend seizoen in 
gesprek met diverse leveranciers. Daaruit zijn reeds enkele designs in geel en blauw 
ontworpen. Enkele leden vonden het blauwe tenue dermate mooi dat ze daar wel altijd in 
wilden spelen. De kledingcommissie vraagt of men dit verder onder de leden mag 
onderzoeken. 

Antwoord: Het dragen van een blauw shirt als thuistenue betekent dat de clubkleuren 
gewijzigd moeten worden. Echter bij het wijzigen van clubkleuren wordt iedere kleur een 
optie. De clubkleuren liggen echter vast, in waarschijnlijk de statuten. Bij naslag blijken de 
clubkleuren met een geel shirt, blauwe broek en blauwe kousen vast te liggen in het 
huishoudelijk reglement. Vanuit de statuten wordt verwezen naar dit huishoudelijk 
reglement en daarmee heeft het dezelfde status als de statuten. Clubkleuren kunnen dus 
niet zo maar gewijzigd worden. 

Dirk Immink: Vanuit de EU wil men de rubber infill van het kunstgras verbieden binnen 
zes jaar. Wordt daar een reservering voor meegenomen?  

Antwoord: Vooralsnog is dit niet actueel en wordt er geen reservering voor meegenomen. 
Standpunt KNVB: Vanuit kosten oogpunt moet er eerst een betaalbaar alternatief op de 
markt komen en vervanging kan pas plaats vinden na de levensduur van de 
kunstgrasmat (ca 12-13 jaar) omdat dan de mat ook financieel pas geheel afgeschreven 
is. 

Jeroen Verheul: Tijdens de wedstrijd tegen de Rebellen gaf Dick Jol aan beschikbaar te 
zijn voor een scheidsrechtersavond. Is dit een optie voor BZS 

Antwoord: BZS staat daar zeker voor open maar Dick Jol komt niet gratis dus de vraag is 
wat het kostenplaatje is. 

 

15. Sluiting 

Iedereen bedankt voor zijn aanwezigheid en inbreng. Tom nogmaals dank voor de hulp 
bij de opzet voor het digitale gedeelte van de ledenvergadering. 
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