
VV Bennekom NAJAARS ALV 

DONDERDAG 12 JANUARI 2021 

 

 

Locatie: online 

Aanvang: 19.30 

 
1. Opening en mededelingen 

 

De voorzitter heet iedereen welkom bij deze bijzondere ledenvergadering, de eerste online 

vergadering in de historie van de vereniging. We hebben een bijzonder jaar achter de rug, 

waarin het niet altijd even gemakkelijk was. Iedereen heeft z’n stinkende best gedaan om het 

VV Bennekom schip varende te houden, en daar zijn we als bestuur iedereen enorm dankbaar 

voor. Dank aan alle werkers achter de schermen, alle sponsoren die de club zijn blijven 

steunen, en alle leden die de club trouw zijn gebleven. In deze tijden blijkt hoe sterk de club 

is, daar mogen we koesteren. 

 

Mededelingen 

 

 Normaliter worden jubilarissen in het zonnetje gezet tijdens de nieuwjaarsreceptie, 

maar die kon dit jaar niet plaats vinden. Dit gebeurt nu op een later moment dit jaar, de 

jubilarissen zijn hierover persoonlijk geïnformeerd. 

 Studentenonderzoek ‘Financiële weerbaarheid VV Bennekom’. SA geeft een korte 

toelichting op het onderzoeksplan van TvdH en BM, beide student aan de Hogeschool 

Arnhem-Nijmegen (HAN). Doel van het onderzoek is om de financiële weerbaarheid 

van VV Bennekom in kaart te brengen, in de huidige Corona tijd maar ook daarna. Ze 

gaan dit doen via een bureaustudie op basis van openbare rapporten en gegevens van 

de vereniging, gecombineerd met een enquête via internet onder de leden van VV 

Bennekom. SA roept alle leden op om hier aan mee te werken. Daartoe krijgen ze een 

mail gestuurd. De enquête is anoniem en antwoorden zijn niet herleidbaar naar 

individuele personen; afgesproken wordt dat de mail wordt vanuit het bestuur, dus er 

worden geen emailadressen overgedragen aan externen. 

 

2. Notulen ALV 25 november 2019 

 

Op verzoek van HvdB wordt in de concept notulen zijn inbreng in de discussie over het 

rookbeleid anders verwoord (‘ontmoedigen’, in plaats van ‘verbieden’). Met inachtneming 

keurt de notulen van de ALV van 25 november 2019 goed. 

 

Naar aanleiding van de notulen  

 

 Stand van zaken plannen nieuwbouw. Eind 2019 / begin 2020 heeft nog een aantal 

workshops met de gemeente plaats gevonden om verschillende oplossingsrichtingen te 



verkennen, maar door Corona is dit proces helemaal stil gevallen. Vooralsnog wachten 

we op de gemeente op dit weer op te pakken. 

 Anti-rook beleid. Staat voor vandaag op de agenda (punt 8) 

 VOG beleid. Alle betaalde trainers hebben inmiddels een VOG verklaring 

aangeleverd.  

 Update website. De website is recentelijk compleet gerenoveerd (met dank aan BD), 

en de inhoud is bijgewerkt (inclusief beschrijving samenstelling bestuur en verdeling 

bestuurstaken). 

 

 

3. Definitief vaststellen agenda  

 

Akkoord 

 

4. Benoeming bestuursleden 

 

De ALV stemt zonder voorbehoud in met de benoeming van MV als bestuurslid van VV 

Bennekom. 

 

Voorgenomen besluit: Bestuursleden benoemen voor periode 4 jaar ipv 3 jaar (zoals nu in 

statuten staat). Voordeel: Geeft jaar extra om beleid te ontwikkelen en daadwerkelijk te 

implementeren. 

 

De ALV stemt in met het voorstel van het bestuur om bestuursleden te benoemen voor een 

periode van 4 in plaats van 3 jaar. Hiermee loopt bestuur vooruit op een herziening van de 

verenigingsstatuten die het bestuur dit jaar wil uitvoeren. Ook in de toelichting op de 

jaarrekening hebben we ons hieraan verbonden. Er ligt een afspraak met LvdB om ons hierbij 

te helpen. 

 

5. Jaarcijfers 2019-2020  

 

De penningmeester geeft een toelichting op de jaarrekening 2019-2020. Ook voor de 

financiële mensen was het door Corona een heftig jaar, er moesten een boel maatregelen 

getroffen worden. Toch zijn we als bestuur erin geslaagd om wederom een kwaliteitsslag te 

maken ten opzichte van voorgaande jaren. We hebben geprobeerd deze informatie zo 

transparant mogelijk te presenteren en te delen. En heel belangrijk: In de persoon van JvE en 

SJ zijn twee sterkhouders toegetreden tot het financiële team. 

 

Naast de jaarrekening heeft het bestuur een toelichting op de jaarrekening gepubliceerd. De 

penningsmeester geeft een nadere duiding op de belangrijkste cijfers aan de hand van deze 

toelichting (zie vergaderstukken).  

 

Discussie 

 Anders dan in de toelichting gemeld ligt is er geen glasvezelkabel aangelegd, maar een 

klassieke koperkabel. Ook deze echter biedt voldoende bandbreedte Maar wel eentje 

die een grotere bandbreedte biedt. Daarmee staan we gesteld voor de nabije toekomst, 



waarin we wedstrijden willen gaan uitzenden en trainingen opnemen ten behoeve van 

video analyses. 

 

6. Verslag kascommissie 

 

EF rapporteert namens de kascommissie: 

 

 De kascommissie is verheugd met komst J&S (beide sterke financiële achtergrond!) 

 De commissie adviseert is om de jaarrekening goed te keuren, maar wil desalniettemin 

een paar punten meegeven 

o Administratie nog niet helemaal bijgewerkt voor lopende boekjaar 

o Wijze van rapporteren BTW is aangepast, voor komend jaar anders inrichten 

o Kantineopbrengst scherp monitoren, niet alleen omzet maar ook marge en 

eigen gebruik 

o Sponsorinkomsten loopt via contracten. De commissie vraagt aandacht voor 

het opzetten van een goed contractregister 

o Contributie inning gaat goed, maar vergt wel blijvend aandacht 

 Positieve punten 

o Eigen vermogen is positief gegroeid, reserve gegroeid volgens plan 

o In Corona tijd positief resultaat gerealiseerd, er is tijdig geschakeld 

o Veel waardering voor toelichting op jaarrekening. Maakt het veel 

toegankelijker. 

 Tav concept begroting 

o De commissie onderschrijft dat het lastig is om nu al een inschatting te maken 

van de financiën voor het komend seizoen -> steunt voorstel bestuur om dit 

onderdeel door te schuiven naar de voorjaars ALV 

o De commissie nodigt het bestuur uit om hierover met elkaar in contact te 

blijven.  

 Balans is schoon, is de afgelopen hard aan gewerkt. Posten worden tijdig opgenomen. 

 Voorziening groot onderhoud staat al aantal jaren op zelfde bedrag. Onderbouwing 

nog niet geleverd, dat is wel belangrijk. 

 

Al met al zien de financiën er positief uit, er is door verschillende mensen keihard aan 

gewerkt om dit te realiseren. De kascommissie adviseert de ALV om de jaarrekening 2019-

2020 goed te keuren.  

 

Het complete verslag van de kascommissie is als bijlage bij deze notulen gevoegd. 

 

Discussie 

 

 HvdB verleent groot compliment aan de penningmeesters voor de wijze van 

presentatie van de financiële stukken en de manier waarop het financieel beheer 

gevoerd is. Grote klasse. 

 

 

7. Decharge 



 

De ALV verleent decharge aan het bestuur op basis van de gepresenteerde jaarrekening, met 

inachtneming van de adviezen van de kascommissie 

 

 

PAUZE 

 

7. Begroting 2021-2022 

 

De penningmeester geeft een korte vooruitblik naar het seizoen 2021-2022. Het is moeilijk 

om de begroting nu al helemaal op te stellen, gezien alle onzekerheden rond Corona die er nu 

nog zijn. Daarom is slechts sprake van een vooruitblik. De penningmeester is voornemens om 

de lijn van dit jaar door te trekken, waarbij in de contracten met spelers, trainers en 

vrijwilligers heldere afspraken worden vastgelegd wat er gebeurt als de inkomsten (kantine 

dicht) blijvend wegvallen door de Corona crisis. Dat zorgt voor financiële zekerheid.  

 

Voor de TC is dit een belangrijke periode, immers dit is de fase van het seizoen waarin de 

contracten voor volgend jaar worden vastgelegd. Om die reden vraagt het bestuur de 

vereniging om in te stemmen met het vaststellen van het werkbudget voor de TC voor 

komend seizoen, overeenkomstig het bedrag dat voor dit jaar gereserveerd was en met 

inachtneming van bovengenoemde contractuele bepalingen, zodat de TC vooruit kan met de 

voorbereiding voor komend jaar.  

 

Discussie 

 

DvdT vraagt of het verstandig is om nu al het budget voor de TC voor het seizoen 2021-2022 

helemaal vast te leggen, gegeven alle onzekerheden rond Corona en sponsoren / leden die 

daardoor wellicht gaan afhaken.  

 

Deze zorg wordt gedeeld door HJ, die nog drie aanvullende onzekerheden noemt: 

 De bonus van de bier leverancier valt weg 

 Vanuit wat hij zelf ziet lijkt het aantal sponsoren wellicht wat terug te lopen? 

 Hoe zit het met de contributie van de Foot Valley 

 

Reactie bestuur: Dit zijn terechte opmerkingen, deze onzekerheden gaan we ook in de 

begroting verwerken. De bepalingen in de contracten (m.n. prestatieafhankelijke beloning) 

geven een stevige basis, zo er extra tekorten dreigen dan is de visie van het bestuur om die uit 

de exploitatie te dekken door te sturen op de uitgaves. Het bestuur acht het niet wenselijk om 

die te gaan verrekenen met reserves uit verleden.  

 

HvdB informeert hoe het gaat met de realisatie van het lopende seizoen? De penningmeester 

meldt dat alle contracten (spelers & vrijwilligers) voor dit seizoen zijn aangepast, in de zin dat 

als we met de kantine geen inkomsten genereren dat de contracten dan worden bijgesteld. 

Iedereen werkt hier ruimhartig, en over de volle breedte van de vereniging aan mee. Dat is 

een compliment waard. 

 



De ALV stemt in met het voorstel van het bestuur om de begroting 2021-2022 later dit 

voorjaar vast te stellen in een extra ALV. Vooruitlopend daarop stemt de ALV in met een TC 

budget 2021-2022 dat in lijn ligt met dat van het lopende jaar, met inachtneming van de 

contractuele bepalingen zoals hierboven genoemd.  

 

8. Rookbeleid 

 

Op dit moment is de lijn van de vereniging dat roken op het park voor 12:00 uur ’s ochtends 

ontmoedigd wordt. Het bestuur stelt voor om met ingang van het seizoen 2021-2022 het 

sportpark volledig rookvrij te maken, daar gaat het immers op termijn toch naar toe. Dit gaat 

vergezeld van een heldere communicatiestrategie, inclusief duidelijke bebording langs de lijn.  

 

Vanuit de ALV wordt hier terughoudend op gereageerd. Een aantal leden (ook niet-rokers) 

geeft aan dat zij geen brood zien in een algeheel verbod, onder andere omdat dat zal leiden tot 

een haag aan rokers voor de ingang. Daarnaast voorzien ze problemen met de handhaving van 

het verbod. Een beleid op basis van actief ontmoedigen (bijvoorbeeld via het inrichten van 

een aantal rokersplekken) wordt wel gesteund. 

 

Afgesproken is dat het bestuur voor de volgende ALV een of meerdere varianten uitwerkt hoe 

het rookbeleid vormgegeven kan worden. 

 

9. Verenigingsaangelegenheden 

 

Recentelijk is bij Veld 1, op initiatief vanuit de TC, een videosysteem geïnstalleerd. Deze kan 

gebruikt worden om wedstrijden te streamen, en om trainingen op te nemen ten behoeve van 

video analyses. Met de TC is afgesproken dat de betaalde trainers het systeem daadwerkelijk 

ook gaan gebruiken voor dat doel. Gebruik van het systeem kan nog verder uitgebreid worden 

(geluid? Commentaar geven?); daarnaast moet nog goed gekeken worden naar de laatste 

AVG ontwikkelingen rond het gebruik van dit soort systemen. 

 

 

10. Rondvraag (21:20) 

 

HvdB 

 Hoe staat het met het Technisch Jeugdbeleid. Antwoord bestuur: Er is al een boel werk 

verzet, er ligt een discussiestuk, en er is al twee keer gesproken in met coördinatoren / 

scouting en bestuur. De afspraak uit de vorige ALV staat onverkort, zodra de Corona 

situatie dat weer toelaat organiseren we een plenaire bijeenkomst voor de gehele 

vereniging om het beleid te bespreken.  

 Ontwikkeling van park. Staat on hold, in afwachting van verdere actie gemeente (zie 

boven) 

 

AA 

 Op de website ontbreekt een overzicht van alle sponsoren (er loopt wel een banner 

mee met de hoofdsponsoren, maar geen compleet overzicht). Bestuur pakt dit op. 

 



YW 

 Stand van zaken Tulpkamp. Kon afgelopen jaar helaas niet doorgaan, komend jaar 

wordt wederom twijfelachtig. SA antwoordt: We hebben afgelopen jaar de optie 

verkend voor een afgeslankt kamp in de herfstvakantie, op het sportpark. Dat is te 

doen, maar is omslachtiger dan verwacht (qua vergunningen). Afhankelijk van de 

Corona ontwikkeling dit jaar blijft dit desalniettemin een optie. 

 

GA 

 GA wil ter afsluiting graag nog een positieve noot meegeven: Er is een boel werk 

verzet op het sportpark, het park ziet er totaal anders uit, de energierekening is 

positief, en dat alles met heel veel inzet van iedereen. Grote complimenten! Het 

bestuur sluit zich hier van harte bij aan 

 

10. Sluiting 

 

  



Bijlage 1: Verslag Kascommissie dd. 09-01-2021 over jaarrekening 2019-2020 

 

 


