
VV Bennekom VOORJAARS ALV 

DONDERDAG 24 JUNI 2021 

 

 

Locatie: Kantine VV Bennekom 

Aanvang: 19.30 

 

 
1. Opening en mededelingen 

 

De vice-voorzitter opent de vergadering en heet iedereen van harte welkom. Naast de 

gewaardeerde aanwezigheid van de vaste bezoekers van de ALV een bijzonder woord van 

welkom aan de speelsters van Vrouwen-1. Bij afwezigheid van de voorzitter Jan Burggraaf 

zal de vice-voorzitter Stefan Aarninkhof deze ALV voorzitten. Jan worstelt al een tijdje met 

gezondheidsklachten en zal om die reden in elk geval tot de zomer even rustig aan doen.  

 

Afmeldingen: DvdT, HE 

 

Bij de opening staat de ALV stil bij het overlijden van Joop van Ekelenburg. Joop was 

penningmeester in de periode 1969-1974 en heeft in die periode een belangrijke boost 

gegeven aan de ontwikkeling van Bennekom-1, waardoor de club later kon uitgroeien tot een 

van de vooraanstaande amateurverenigingen van Nederland. Met zijn grote betrokkenheid en 

vriendelijkheid wist hij de sympathie van velen te verwerven, en kreeg hij ontzettend veel 

voor elkaar.  

 

Mededelingen 

 

 VVB in Corona-tijd. Wederom een bijzonder jaar achter de rug. Hoewel veel teams 

gewoon of met beperkingen hebben kunnen trainen zijn er te weinig ‘echte 

wedstrijden’ gespeeld, en hebben zijn we nauwelijks in de gelegenheid geweest om 

tijd met elkaar door te brengen langs de lijn, op het terras en in de kantine. 

Desondanks blijft de betrokkenheid bij de club groot (nog steeds 1150-1200 leden), en 

is er een groot aantal nieuwe initiatieven ontwikkeld. Te noemen zijn: 

o VVB Video (HvdB, RF ism Media Commissie) 

o VVB-Toppers / Eigen jeugd toegang tot sportpark (SM, GA) 

 Duidelijke werkafspraken nodig om overlast te voorkomen 

 Begeleiding door VVB-Toppers (= afvaardiging jeugdleden, nemen 

verantwoordelijkheid, betrokkenheid vergroten) 

 Appgroep met volwassenen / ouders die als achtervang fungeren 

 NB1: Opruimen velden na training blijft punt van aandacht. Het 

gebeurt nog steeds veel te vaak dat goaltjes blijven staan op de velden, 

waardoor regulier onderhoud niet uitgevoerd kan worden. Afspraak: Bij 



start nieuwe seizoen trainers met klem verzoeken om spullen na 

training op te ruimen. 

 NB2: Afsluiten park gaat te vaak niet goed. Idealiter vinden we iemand 

(of een team van personen) die dit tegen een vrijwilligersvergoeding 4 

keer per week willen doen. Het bestuur stemt hier mee in, suggesties 

voor namen van harte welkom. 

o Afstudeeronderzoek BM / TvdH ‘Financiële weerbaarheid VV Bennekom in 

Corona tijden’ 

 Cashless betalen. In overleg met de horeca commissie heeft het bestuur er voor 

gekozen om na de zomerstop te starten met cashless betalen in de kantine en op alle 

andere verkooppunten. Het bestuur realiseert zich dat dit voor een aantal mensen even 

wennen zal zijn, maar meent desalniettemin dat dit een goede stap is vanwege (1) 

afname van de financiële risico’s, geen grote sommen contant geld in de kantine, (2) 

stroomlijnen van het werkproces [veel minder arbeidsintensief] en (3) grotere 

transparatie in de omzet en inkomsten.  

o Een aantal leden geeft aan dit niet wenselijk te vinden, en maakt zich zorgen 

over bestedingen door jonge kinderen. Het bestuur deelt deze zorg niet, mede 

gezien de ervaringen bij andere verenigingen. Er zijn voorzieningen 

beschikbaar (app op mobiele telefoon) waardoor je nog steeds als groep een 

pot kunt maken. Het bestuur gaat na of het mogelijk is om bijvoorbeeld via de 

inzet van aan te schaffen consumptiebonnen nog enige flexibiliteit in het 

systeem gebracht kan worden. 

o Dames-1 heeft een negatieve ervaring gehad met de verwerking van de 

transactiekosten binnen de app. Daar is mogelijk iets mis gegaan, het is de 

bedoeling dat de transactiekosten voor rekening van de vereniging komen. 

o De technische infrastructuur is op orde om met ingang van september volledig 

cashless te gaan werken (met name door aanschaf extra pinapparaten) 

 

 

2. Notulen ALV 12 januari 2021 

 

Er zijn geen opmerkingen bij de concept notulen van de ALV van 12 januari 2021, deze 

worden derhalve vastgesteld. Het verslag van de kascommissie wordt niet op de website 

geplaatst. 

 

3. Definitief vaststellen agenda 

 

Akkoord 

 

4. Nieuwe verenigingsstatuten 

 

De penningmeester geeft een toelichting op de nieuwe verenigingsstatuten. De vorige dateren 

nog uit de jaren 70 van de vorige eeuw, dus het was de hoogste tijd voor een update. De 

nieuwe statuten zijn tot stand gekomen in overleg tussen de notaris Van Putten van 

Apeldoorn, de kascommissie en het bestuur, uitgaande van een standaard template van de 

KNVB. De belangrijkste aanpassingen betreffen (i) verandering van de benoemingstermijn 

van bestuursleden van 3 naar 4 jaar, (ii) stemrecht van jeugdleden in de ALV en (iii) een 



scherpere definitie van de rol en verantwoordelijkheid van de kascommissie. De nieuwe 

statuten zijn inmiddels goedgekeurd door de KNVB. 

 

De aanwezige leden gaan unaniem akkoord met de nieuwe statuten. Echter, om te komen tot 

een rechtsgeldig besluit moet minimaal 2/3 van de leden aanwezig zijn bij de ALV. Dat is 

vanavond niet het geval. Om die reden wordt voor zaterdag 3 juli 2021 een tweede ALV 

uitgeschreven, waarop de aangepaste statuten wederom in stemming gebracht zullen worden. 

Bij deze tweede gelegenheid is de eis van 2/3 opkomst leden niet meer van toepassing.  

 

5. Begroting 2021-2022 

 

Met de begroting 2021-2022 gaat het bestuur voort op de ingeslagen weg die zich laat 

kenschetsen door (i) maximale transparantie in de cijfers en (ii) koppeling van geplande 

uitgaven aan concrete beleidsdoelstellingen. Voor een uitgebreide toelichting op de cijfers en 

beleidsdoelstellingen wordt verwezen naar de vergaderstukken. 

 

Vanuit de ALV wordt opgemerkt: 

 Wees terughoudend met al te drieste prijsverhogingen van consumpties; gezelligheid 

is belangrijker 

 Sponsoring is belangrijk punt van aandacht. Op dit moment wordt gewerkt aan een 

update van alle contracten, een verdere impuls is gewenst. 

 De communicatie rond de mogelijke Corona-korting op de contributie in het laatste 

kwartaal van het seizoen 2020-2021 heeft niet iedereen bereikt. Voortaan scherper 

uitzetten, via de leiders. 

 De vrouwen/meiden afdeling is een groeimodel. Er is budget vrijgemaakt om hier een 

impuls aan te geven, met elkaar bekijken hoe we dat het beste kunnen doen 

 

Al met al resteert onder de streep een tekort van bijna 10 ke. Dit kunnen we opvangen door in 

te teren op het eigen vermogen, echter beter is het om dit op te vangen door extra 

sponsorinkomsten of inkomsten uit horeca. Die mogelijkheden zijn er, de begroting is 

conservatief opgesteld op dit punt. Maar het vergt in alle gevallen wel actie, met name 

richting sponsoren. 

 

Met inachtneming van bovenstaande stemt de ALV in met de Verenigingsbegroting 2021-

2022. 

 

6. Stand van zaken nieuwbouw 

 

GA geeft een toelichting op de stand van zaken. Binnen de vereniging werkt een kleine 

kerngroep bestaande uit bestuursleden en vertegenwoordigers van accommodatiezaken aan de 

verkenning van de mogelijkheden om nieuwbouw te realiseren centraal op het sportpark. Het 

basisplan voorziet in een gebouw van twee verdiepingen, met op de bovenverdieping een 

nieuwe kantine/terras en op de begane grond ondersteunende en sport-gerelateerde 

voorzieningen. In de huidige verkenningen ligt het accent op de eerste plaats op de financiële 

haalbaarheid, de afhankelijkheid van externe factoren (opstelling gemeente irt renovatie 

kleedkamers, verkoop huidige kantine) en het mogelijke tijdpad richting realisatie. Deze 



zaken bepalen in belangrijke mate het ambitieniveau dat we kunnen nastreven. Om de vaart 

erin te houden en tevens draagvlak te creëren voor de planvorming is het de bedoeling om 

zodra dat opportuun is werkgroepen te formeren (voor onder meer financien, toekomstvisie 

‘VVB over 20 jaar’, communicatie/omgevingsmanagement en ontwerp/uitvoering) die in 

samenwerking met de kerngroep de plannen verder uitwerken. 

 

Vanuit de ALV wordt welwillend meegedacht over de te realiseren nieuwbouw, hoewel het 

nog te vroeg is voor een gesprek over het concrete ontwerp. Er wordt opgemerkt dat DVO 

plannen heeft voor nieuwbouw binnen twee jaar, en Jurgen Kalma doet een suggestie voor 

koppeling met een beleidsvisie ‘Voeding en Beweging’ opgesteld door CHE+WUR. 

Daarnaast zijn er via de gemeente lijntjes naar NOC-NSF, voor ondersteuning in eventuele 

subsidietrajecten. De Kerngroep gaat deze zaken opvolgen, en zal de vereniging via 

toekomstige ALV’s blijven informeren over de ontwikkelingen. 

 

7. Voetbalzaken 

 

Het bestuur is voornemens om op advies van de HJO een samenwerkingsverband aan te gaan 

met Vitesse. Met de aanstelling van Kees van Buuren timmert Vitesse stevig aan de weg om 

een interessante partner te worden voor (grote) amateurclubs in de regio. De visie die Vitesse 

daarbij uitspreekt sluit goed aan op die van ons. Zo blijven de jongste pupillen (O9, O10) 

trainen bij hun eigen club, en zijn er mogelijkheden voor onze trainers om mee te lopen in de 

dagelijkse praktijk van Vitesse. Praktisch voordeel is dat de Vitesse jeugd traint op Papendal, 

op 15 minuten rijden van Bennekom. Er is overigens geen verplichting dat alle talenten van 

onze club nu automatisch naar Vitesse gaan; ouders houden altijd het laatste woord in de 

keuze voor een BVO.   

 

Hoewel er bij de keuze voor een partnerschap met een BVO natuurlijk altijd sprake is van 

persoonlijke sentimenten onderschrijft de ALV de strategische afwegingen die gemaakt zijn. 

 

 

8. Rookbeleid 

 

Het bestuur is van mening dat we op het punt van roken en sporten onze verantwoordelijkheid 

moeten nemen, en wil daarom graag toe naar een rookvrij sportpark. Voorstel is dat er met 

ingang van komend seizoen niet meer gerookt wordt op het sportpark, op het terras of in de 

kantine. Roken is nog slechts toegestaan op een speciale rookplek, aan de zijkant van de 

kantine (naast de fietsenstalling). Dit geldt voor alle rookwaar incl. e-sigaretten.  

 

De ALV stemt in met dit voorstel en vraagt aandacht voor een heldere communicatie van 

zowel de nieuwe afspraken (zowel via website / socials als in de bebording langs de lijn). 

 

 

9. Rondvraag 

 

HO heeft contact met een bedrijf dat duurzame reclameborden (18m, groot scherm, roteerbare 

borden met reclame / zonnepanelen / luchtfilters) installeert. Plaatsing van dergelijke borden 

kan een boost geven aan de duurzaamheidsstrategie van clubs, de deur openen richting 



nieuwe sponsoren en de betrokkenheid van leden bij de vereniging vergroten. Afgesproken is 

om het betreffende bedrijf (Softs) uit te nodigen voor een gesprek waarbij namens VVB 

vertegenwoordigers aanschuiven namens het bestuur, accommodatiezaken en sponsoring. 

 

10. Sluiting 

 

De vice-voorzitter sluit om 21:35 uur de vergadering 

 


