
Notulen VVB Najaars ALV 

MAANDAG 13 DECEMBER 2021 

 

Locatie: Online 

Aanvang: 19.30 

 
1. Opening en mededelingen 

 

De voorzitter heet iedereen welkom bij deze online ALV, en opent de vergadering. 

 

Mededelingen: 

 

Baggerman-Estate toernooi gaat helaas niet door, idem kerstborrel (18 dec) 

WEL: VVB Voetbalkamp ‘Reis rond de wereld’, ism Ubuntu Sports, 6+7 januari 2022 

Winterstop sportpark: 19 dec t/m 9 januari 

 Geen reguliere trainingen / wedstrijden in die periode 

 Wel: Incidentele activiteiten (Voetbalkamp) / open voor jeugd (VVB Toppers) / promo 

activiteiten meidenafdeling 

Nieuwjaarsreceptie? 

 Lukt helaas niet ivm Corona 

 Jubilarissen huldigen tijdens uitgestelde verenigingsfeest (datum  

 

2a. Notulen ALV 24 juni 2021 

2b. Notulen ALV 3 juli 2021 

 

Geen opmerkingen bij de notulen van de ALV van 24 juni 2021. De voorzitter stelt de notulen vast 

zonder verdere wijzigingen.  

Eveneens geen opmerkingen bij de notulen van de ALV van 3 juli 2021. De voorzitter stelt de notulen 

vast zonder verdere wijzigingen.  

 

3. Definitief vaststellen agenda 

 

De agenda wordt vastgesteld. 

 

4. Installeren nieuwe bestuursleden 

 

De introductievideo van EJT wordt afgespeeld. Zijn jongste zoon speelt bij VV Bennekom, als hij hier 

toch is zet hij zich graag in voor de club (‘Waarom toekijken, als je ook de handen uit de mouwen 

kunt steken?’). EJT gaat zich primair bezig houden met sponsoring. Zijn eerste ervaringen als 

vrijwilliger bij de club zijn positief: Een dynamische omgeving, boel te doen! 

 



MF vertelt kort over zichzelf en zijn achtergrond. Heeft al veel gedaan binnen de club, de meeste 

mensen kennen hem. Het moment was daar, in zijn visie, dat zijn generatie (‘De Oude B1’) de 

handschoen ging oppakken. MF zal toetreden als bestuurslid voetbaltechnische zaken. 

 

5. Jaarrekening 2020-2021 

 

De penningmeester geeft een toelichting op de jaarrekening 2020-2021.  

 

De vereniging heeft over afgelopen seizoen een positief resultaat geboekt van 65.000 euro, en 

daarnaast flinke progressie geboekt op ‘planning en control’. Dat wil zeggen: Beheersen van de 

uitgaven, en expliciet koppelen van financiële keuzes aan het achterliggende beleid. Op die manier 

worden middelen beter doordacht en efficiënter ingezet. 

 

Het eigen vermogen is in deze periode flink gegroeid. Dat is ook nodig trouwens: We sparen voor 

nieuwe accommodatie. Bovenop de 40.000 euro die we conform begroting al wilden sparen hebben 

we nog extra geld ingelegd.  

 

Highlights van balans: 

 

 Vaste activa: Balans is verder opgeschoond, helder aangegeven welke investeringen we 

gedaan hebben, wat dat gekost heeft, en wat de afschrijvingsduur is. 

 Vlottende activa: Voorraden op nul gewaardeerd (is opgemaakt, danwel verkocht, danwel 

teruggestuurd naar leverancier). Voorraad kleding afgeschreven conform plan. 

 Liquide middelen: Is prima. De liquiditeitspositie van de club is de afgelopen jaren sterk 

verbeterd. 

 

Reserves 

 

 Reserve van TC. Deze wordt gevuld vanuit overschot op begroting TC. Is inmiddels vol gestort 

tot maximum niveau (namelijk 20 ke). Deze reserve is bedoeld voor TC om mogelijke 

tekorten op te vangen danwel te ondernemen 

 Reserve nieuwbouw. Is inmiddels 175 ke. Komt voor grootste deel uit reguliere 

bedrijfsresultaat, maar ook uit onderhoudsvoorziening voor huidige kantine (is afgeroomd 

van 35 naar 15 ke). NB: Richting bank is stevige reservepositie nodig. 

 

Nader informatie te vinden toelichting (staat op website, bij vergaderstukken).  

 

Analyse / discussie 

 

 Waar komt de winst vandaan?  

o Inkomsten redelijk op peil gebleven 

 Contributie: Ledenaantal op peil gebleven -> goede inkomsten 

 Kantine: Minder inkomsten dan begroot, logisch vanwege Corona 

 Sponsoren: Is wat terug gelopen, maar valt uiteindelijk mee. Zijn nieuwe 

mensen bij gekomen, dat biedt perspectief 

o Uitgaven aanzienlijk lager 

 Met name vanwege kostenstructuur rond Bennekom-1; salarissen voor 

grootste gedeelte variabel. 



 Vraag: Waar zit Club van 100? Die zitten buiten de begroting (apart gremium). Zijn alleen 

opgenomen onder post banken.  

 

Verslag door kascommissie over proces jaarrekening (EF, JV) 

 

 Kascommissie is verheugd over versterking in kascommissie, en voortvarende wijze waarop 

zaken worden opgepakt (is flink geprofessionaliseerd) 

 Aantal opmerkingen 

o Nieuwe kassasysteem is absoluut een verbetering 

o Blijf aandacht schenken aan contracten (register maken, belangrijk dat expliciet 

duidelijk is welke afspraken gemaakt zijn) 

o Inning van contributiegelden loopt goed. Nauwelijks achterstanden.  

o Tijdig afsluiten van kastellingen blijft belangrijk. Hier gaat cashless betalen overigens 

in belangrijke mate bij helpen 

o Eigen vermogen groeit sterk. Zeer positieve ontwikkeling 

o Fijn dat cijfers er positief uitzien, zeker in deze Corona tijden. Zou mooi zijn als deze 

lijn doorgetrokken kan worden (ook richting nieuwe accommodatie) 

o Positief dat er een toelichting geschreven is 

o Akkoord dat begroting 2022-2023 volgt dit voorjaar wanneer er meer zicht is op 

Corona 

o Kas commissie is op zoek naar versterking. Heeft kandidaat in het vizier.  

 

Resumerend geeft de Kascommissie een positief advies over jaarrekening 2020-2021 en verleent 

decharge aan de penningmeester. 

 

De ALV stelt de Jaarrekening 2020-2021 met algemene stemmen vast. 

 

6. Stand van zaken nieuwbouw 

 

GA geeft in een enerverende video een toelichting op de stand van zaken rond de nieuwbouw. 

 

Vragen/discussie 

 

 Is de brochure Parkplan 2024 voor iedereen beschikbaar? Ja, hij is in te zien (via 

bestuursleden of leden werkgroep nieuwbouw), maar nog niet breed (digitaal) verspreid – 

want onderdeel van traject met gemeente.  

 Wordt er gekeken naar de energiekosten van de huidige accommodatie? Deze zijn erg hoog. 

Antwoord: Jazeker, zei het dat in de huidige realiteit maar weinig mogelijk is (verouderde 

systemen). Met het oog op de renovatie/nieuwbouw heeft dit element onze nadrukkelijke 

aandacht, er lopen gesprekken met twee adviseurs. 

 

 

7. Stand van zaken jeugdbeleid 

 

Toelichting door SA + RG 

 

Aanleiding: Vorige beleidsplan geschreven in 2014, looptijd 2015-2018. Oude jeugdbeleidsplan heeft 

zijn nut bewezen: Basis voor samenwerking, verbeteren communicatie, stroomlijnen van processen, 



werkafspraken en rollen/functies duidelijk vastleggen. Vormde destijds basis voor certificering 

jeugdopleiding (door KNVB).  

 

Werkgroep nieuwe beleidsplan: RG, AM, YC, LvW, TZ, SA. Werkgroep heeft plan opgesteld met 

inbreng vanuit scouting / coördinatoren en vanuit verenigingsbrede discussieavond  

 

Kernpunten nieuwe beleidsplan: 

 Bredere oriëntatie. Gestoeld op pijlers Plezier – Ontwikkelen – Presteren 

 Doelen 

o Beste jeugdopleiding van regio 

o Betere aansluiting jeugdopleiding met Bennekom 1 / 2 / beloftes 

o Gelegenheid tot ontwikkelen op alle niveaus 

 Via goede voorzieningen voor alle teams 

 Train de trainer 

 Meiden- en jongensafdeling integreren in 1 beleidsplan (geen onderscheid) 

 Betrokkenheid vergroten 

o faciliteren trainingen door jeugdleden 

o Maar ook: bar dienst / fluiten jeugdwedstrijden (-> cursussen!) 

 Rol van ouders benoemen, wederzijdse verwachtingen uitspreken 

 

Voetbaltechnisch 

 Belangrijke elementen in nieuwe plan 

o Rol van voetbalacademie. Jongste kids langer bij elkaar houden 

o Spelprincipes bieden handvat voor speelstijl, specifieke ontwikkeldoelen per 

leeftijdscategorie 

o Trainers daar in meenemen (begeleiden bij voorbereiding trainingen, etc) 

 Train de trainer  

o Niet alleen voetbaltechnisch, ook pedagogisch (soft-skills) 

 Ambities geformuleerd: Hoogste teams in midden/bovenbouw spelen op uitdagend niveau 

(ivm toekomstige stap naar Bennekom-1) 

o Waar nodig spelers uit regio halen 

 Technische hulpmiddelen 

o Video analyse 

o Speler-volgsysteem 

 

Hoe ziet het vervolg er nu uit? 

 Traject loopt al even, besproken met scouting / coördinatoren, discussieavond club gehad op 

10 nov 2021 

o Grosso modo veel waardering voor plan. Onder andere voor ontwikkeling trainers en 

betrekken jeugd 

o Schenk aandacht aan begeleiding scheidsrechters (en ouders die moeten vlaggen) 

o Maak ruimte voor organisatorische ondersteuning 

o Belang van communicatie & mensen betrekken 

 Na ALV twee dingen doen: 

o Mooie glossy maken 

o Doorvertaling naar financien, te bespreken als onderdeel van begroting 2022-2023 

(voorjaars ALV 2022) 



 

Vraag DvdT 

 Externe review van jeugdbeleidsplan? We streven geen certificering na, maar staan wel open 

voor een externe blik. Die is er al via Ubuntu, maar we staan zonder meer open voor een 

externe review. 

 

8. Stand van zaken horeca 

 

EL verexcuseert zich, die moet vanavond helaas werken. FvS neemt het stokje over. 

 

Hoe staat de horeca er voor? 

 

 Nieuwe kassasysteem werkt goed. Overzichtelijke lijsten en overzichten, kunnen betere 

keuzes maken. 

 Heineken ipv Amstel op de tap. Is goed ontvangen. En niet onbelangrijk: Betere 

bonusafspraken, en extra tap met bijzonder bier. 

 Statiegeld containers aangeschaft, opbrengsten vloeien terug in clubkas 

 Geïnvesteerd in nieuwe, betere koffie, met betere marges 

 Moeizaam punt: Vrijwilligers. Regelmatig op zaterdagochtenden onderbezet, te vaak komen 

ouders niet opdagen -> heeft aandacht nodig. 

 

Welke zaken worden op dit moment opgepakt 

 

 Kassasysteem wordt verder uitgebreid (digitale schermen voor bestellingen) 

 Vanaf 1 januari wordt contact geld niet meer geaccepteerd (campagne wordt opgestart, 

communicatie via socials / website) 

 Worden digitale tools aangeschaft voor ‘potten’ 

 

Dit seizoen aantal momenten gehad dat het achter de bar niet lekker liep. Bestuur heeft in overleg 

met horeca commissie nieuw, huishoudelijk reglement opgesteld. Gaan avond organiseren met bar 

coaches, om reglement te bespreken (stuk gezamenlijkheid in creëren). Is belangrijk element, 

communicatie volgt. 

 

Tav assortiment: We gaan produkten volgen (wat loopt goed, wat loopt minder goed) -> keuzes 

maken om produkten te saneren, en weer andere uit te proberen 

 

Trend: Steeds gezondere kantine. Minder vet, minder suiker. Niet te snel naar kantine met alleen 

maar prei, andijvie en sapjes, maar iets gezonder mag. 

 

Wat is nodig om horeca verder te brengen? 

 

Bestuur doet beroep op alle aanwezigen en andere leden. We hebben handen nodig, mensen die 

overdag tijd hebben. Activiteiten: controleren binnengekomen voorraden, bijvullen koffiemachines, 

etc. Belangstellenden worden opgeroepen om zich te melden bij EL, of bij het bestuur. 

 

Vragen/discussie 

 



 Cashless betalen (DvR) -> Hoe om te gaan met jonge kinderen? Vanaf 9 jaar veelal mobiele 

telefoon, kunnen zo betalen. Voor nog jongere kids: ouders mee. Of anders soort van pasjes 

waar ouders geld op kunnen storten. Gaat bestuur besluit in nemen.  

 Tav vrijwilligers (AH) -> Suggestie: Naast focus op mensen die niet op komen, juist ook 

degenen die het leuk vinden koesteren. Bijvoorbeeld door aanmaken appgroep met mensen 

die kunnen inspringen. 

 

 

9. Rondvraag 

 

Geen vragen 

 

10. Sluiting 

 

De voorzitter sluit onder dankzegging aan iedereen die heeft bijgedragen aan de totstandkoming van 

deze ALV om 21:32 uur de vergadering 

 


