
 
 

Notulen ALV donderdag 28 november 2019. 
 
Noot vooraf: Dit is een geanonimiseerde versie van de notulen, bedoeld voor publicatie via de website 
en bespreking op de ALV van 12 januari 2021. De complete versie waarin mensen met volledige naam 
worden genoemd is op verzoek beschikbaar via het bestuur (vice-voorzitter@vvbennekom.nl).  
 
1.Opening, informele rondvraag en vaststellen agenda. 
 
De voorzitter opent de vergadering en de agenda wordt goedgekeurd zoals die is opgesteld 
 
2.Notulen donderdag 21 februari 2019. 
 
De notulen worden goedgekeurd  
 
3.Ingekomen correspondentie. 
 
Brief van de gemeente over de aanvraag van de nieuwbouw.  
Medio 2020 komt er een nieuwe sportnota. Naar aanleiding hiervan komt er antwoord op onze 
aanvraag.  
 
4.Uitgaande correspondentie. 
 
Er is een brief namens het bestuur uitgegaan naar de gemeente waarin wij onze plannen voor de 
herinrichting van ons sportpark te weten kantine, tribune en kleedkamers naar voren brengen.  
 
5.Mededelingen. 
 
- BD neemt het woord namens de mediacommissie om zichzelf voor de stellen als de nieuwe 

webmaster. Hij is zeer thuis in deze materie omdat hij enkele jaren een web bedrijf heeft 
gehad. 
Hij is nu werkzaam bij de ambulancedienst. Zijn zoon is komen keepen in de JO11-2.  
Vanuit de zaal komen er enkele vragen waar BD antwoord op geeft.  
 

- HJ krijgt het woord over de eventuele nieuwbouwplannen.  
Hij schets de huidige situatie waarbij vvBennekom, DVO/Accountor en OBK 
(hoofdgebruikers van sportpark de Eikelhof) door de gemeente zijn uitgenodigd om te 
komen tot een gezamenlijke herinrichting van het sportpark. Er is een extern bureau door 
de gemeente naar voren geschoven om wensen en prioriteiten van alle gebruikers van het 
sportpark en de terreinen rondom het sportpark te inventariseren. Het doel van deze 
inventarisatie is om te komen tot een goed plan wat kans van slagen heeft goedkeuring te 
krijgen van de gemeenteraad. HJ zegt nadrukkelijk dat de plannen die door het bestuur zijn 
ingediend alleen maar een raamwerk zijn om te komen tot mede financiering op te termijn 
door de gemeente. Vragen van HvdB, GA over de invulling van de plannen en de eventuele 
haalbaarheid hiervan zijn op dit moment richting gemeente nog niet relevant. Natuurlijk 
zal het bestuur alvorens tot definitieve indiening van de plannen in overleg gaan met de 
leden.  
De zaal vraagt of het mogelijk is om begin volgend een avond te beleggen over de 
nieuwbouwplannen. Het bestuur zal dit organiseren.  
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- De voorzitter brengt het rookbeleid ter sprake.  
 Het bestuur is van mening dat er een ontmoedigend rookbeleid moet worden gevoerd.  

Een voorstel is niet roken op sportpark tot 12.00 en liefst helemaal niet. 
Het handhaven hiervan is alleen probleem. De overheid heeft en beleid ingezet om alle 
sportaccommodaties rookvrij te maken. In de toekomst zullen wij dit overheidsbeleid 
volgen. 
HvdB vraagt of het mogelijk is om bij ieder veld een anti rookbord te plaatsen. Dit voorstel 
neemt het bestuur over.  
  

- De voorzitter deelt mede dat na goed overleg tussen de TC en de trainer besloten om de 
samenwerking na dit seizoen met de hoofdtrainer te beëindigen.  
Vanuit de zaal worden er vragen gesteld waarom deze beslissing al zo vroeg in het lopende 
seizoen is genomen. Dit is standaard dat er rond deze tijd met de hooftrainer gesprekken 
worden gevoerd. Dit om zowel het bestuur en TC als de trainer de gelegenheid te geven 
stappen te zetten richting de toekomst.  
3 jaar is gemiddeld genomen de termijn waarbij de houdbaarheid van de hoofdtrainer 
afneemt.  
Op de vraag vanuit de zaal wat de verwachtingen zijn vanuit het bestuur over het 
spelniveau van onze 1e selectie antwoordt SA dat meedraaien in de top van de 1e klasse het 
doel is. Alles wat hoger is is meegenomen.  
 

6.Vrijwilligerscommissie / diverse commissies. 
  

De voorzitter vraagt aandacht voor het jaarverslag van de vereniging en de diverse  
commissies van seizoen 2018/2019. Naar aanleiding van het verslag van de TC in het 
bijzonder van de HJO komen er vanuit de zaal enkele opmerkingen.  
HvdB vind het verslag van de HJO wel erg rooskleurig. Hij heeft de indruk dat er in het 
verleden door de jeugd en het 2e elftal op een hoger niveau werd gespeeld.  
TvdHe spreekt zijn zorg uit over het niveau van de trainers van de 2e elftallen net achter de 
selecties.  
Beide heren en TvdHu hechten veel waarde aan voortzetting van de certificering.  Het 
bestuur meldt hierop dat certificering niet de eerste prioriteit heeft maar wel het 
aanpassen en vernieuwen van ons huidige en gecertificeerde jeugdbeleidsplan.  
De eisen die de KNVB stelt aan hernieuwde certificering zijn van dien aard dat her 
certificering met deze eisen niet haalbaar is op korte termijn. Eind januari 2020 verloopt 
het termijn van her certificering. DvdT geeft vanuit het bestuur een toelichting hoe de 
certificering in het verleden tot stand is gekomen. Tevens gaat hij verder in op het naleven 
van het jeugdbeleidsplan in de vereniging. Hierop reageert onze hoofd jeugdopleidingen. 
Hij houdt een gloed vol betoog over alle inspanningen die trainers en begeleiders van de 
selectieteams binnen de vereniging doen om het spelniveau en de spelvreugde op pijl te 
houden en te verbeteren. Zijn credo is: plezier, ontwikkeling, prestatie. Hij voelt zich 
duidelijk aangesproken over de kritiek vanuit de zaal zoals hiervoor beschreven. Hij heeft 
veel contact met de KNVB, de inspanningsfysioloog RM en andere deskundigen om onze 
spelers optimaal te begeleiden. De in het jeugdbeleidsplan en het voetbalhandboek 
beschreven beleid wordt door de trainers uitgevoerd en door de HJO gecoördineerd. Hij is 
op dit moment tevreden over het spelniveau van de diverse leeftijdsselecties. Het kan 
natuurlijk altijd beter maar dit heeft ook te maken met het niveau en de lichting binnen 
deze leeftijden.  
Het bestuur zegt toe naar aanleiding van alle opmerkingen over deze materie begin 



volgend jaar een avond te beleggen over het technisch jeugdbeleid van onze vereniging.   
 

 Het jaarverslag wordt verder goedgekeurd met dankzegging voor de makers.  
 
7.Voetbalacademie. 
 

LvdB vertelt hoe het gaat met de  voetbalacademie. Deze is in het verleden opgericht door 
MvW die heeft besloten er mee te stoppen. LvdB heeft dit overgenomen met 2 andere. Er 
zijn op dit moment geen CIOS stagiaires bij betrokken. De focus ligt op de jongste jeugd 
vanaf 8 jaar t/m 13 jaar. De trainingen worden verzorgt door de eigen trainers van de 
teams. De inhoud van de trainingen worden volgens een schema voorbereid door Lennart 
en zijn crew. Deze worden in een app aan alle trainers toegezonden. Dit proces verloopt op 
dit moment naar volle tevredenheid.   

  
8.VOG. 

De voorzitter geeft aan dat alle trainers die met kinderen omgaan binnen de vereniging 
over een VOG moeten beschikken. De zaal stemt hiermee in.  
Het bestuur zal dit verder organiseren. 

 
9.Jaarrekening 2018 – 2019. 
 

De jaarrekening is ter inzage aan de aanwezige leden uitgereikt. De penningmeester geeft 
een toelichting op de diverse posten die afwijken van de begroting. De contributiegelden 
blijven achter bij de prognose. Een van de oorzaken is dat bepaalde seniorleden 
overgegaan zijn naar 35+ lidmaatschap. Het ledenaantal blijft redelijk constant maar is wel 
een punt van aandacht. 
GA merkt op dat de kantineomzet zeer sterk is gestegen ten opzichte van vorig seizoen. 
BvdB merkt op dat het hem zeer bevreemd dat de marge inkoop verkoop maar 40% 
bedraagt terwijl dit altijd rond de 60% is. Volgens hem klopt de post inkoop kantine niet. 
De penningmeester zegt toe dit te zullen uitzoeken. De penningmeester en ook JV als lid 
van de kascommissie merken op dat de BTW registratie anders is verlopen dan vorig jaar. 
Hierdoor een vertekend beeld.  
De penningmeester stelt voor het positieve resultaat toe te voegen aan de post reservering 
toekomstige huisvesting. De zaal stemt hiermee in.  
 

10.Verslag kascommissie / verkiezing kascommissie. 
 
 De kascommissie doet verslag van hun bevindingen: 
 

concept verslag van de Kas Commissie VV Bennekom ten behoeve van het bestuur en de 
leden.  
Aanleiding van samenkomen is de concept jaarrekening die voorligt ten behoeve van 
goedkeuring tijdens de ledenvergadering van 25 november 2019. Overleg is op 13 
november 2019 geweest en aanwezig waren FvS, CvW, JB en namens de KasCie JV en EF. 

  
1.Er is een wissel van penningmeester geweest. Wat ons opvalt is dat de 
penningmeester zich snel ingewerkt heeft en doelen en plannen heeft. Een deel hiervan 
is opgepakt. Positief te noemen dat niet alleen de jaarrekening beschikbaar is, maar ook 
een concept begroting. De administratie en rapportages maakten een verzorgde indruk 
en er werd adequaat gereageerd op vragen.  
 



2. We vragen ons als KasCie wel af of niet een deel geautomatiseerd kan worden en 
wellicht uitbesteed kan worden, zodat er meer informatie beschikbaar is en zodat de 
penningmeester zich meer kan richten op de doelen en plannen. We hebben wat ideeën 
gedeeld daarin.  
 

3. Een doel is toename van het eigen vermogen met als doel mogelijk nieuwbouw in de 
toekomst. Dit zal deels worden gerealiseerd door enerzijds strak begroten en 
budgetteren en het lopend jaarresultaat hoger te laten uitkomen dan de begroting en 
anderzijds door toename van de contributie. Jaarlijks zal dan 40K worden opgebouwd. 
We hebben nog geen plannen gezien waar dit bedrag op is gebaseerd en of dit genoeg 
zal zijn in de toekomst.  
 

4. Tijdens de vorige KasCie was besproken: 65K per kleedkamer is beschikbaar voor 18 
kleedkamers op termijn. Wellicht samenvoegen tot 80K per kleedkamer en over 5 jaar 
nieuwbouw te realiseren. Stel aanschaf 1,9 mio, gemeente 1,4 mio. Dan tekort 500K. 
Stel bank 50%. Dan 250K eigen geld. 5 jaar. Is minimaal 50K per jaar? Vraag: gaat hier 
een geldreservering voor komen? Hoe wordt voldoende liquiditeit de komende jaren 
opgebouwd voor nieuwbouw? Deze reservering van 40K sluit aan met de eerdere 
geschatte opbouw van 50K. We adviseren deze reservering als afzonderlijke post in de 
jaarrekening 2019-2020 zichtbaar te maken als onderdeel van het eigen vermogen.  
 

5. Onze werkzaamheden bestonden met name uit interview. Daarnaast vastgesteld dat 
het banksaldo ook aansloot met de bankafschriften, een aantal facturen ingezien, de 
sub administratie ingezien, etc.  
 
Jaarrekening 2018-2019:  

 
6. Wat opvalt is dat het resultaat zich positief ontwikkelt heeft en dat de balans er 
steeds schoner uitziet. Dit wil zeggen dat de activa nagenoeg afgeschreven is, de 
voorraad laag is, er geen oude vorderingen meer zijn, etc.  
 
7.Het eigen vermogen ontwikkelt zich door het resultaat ook positief naar 18K. Dit 
bedrag is in principe ook als liquide middelen aanwezig.  
 

8. Er is een tractor en veegmachine aangeschaft. Totaal 9K. Dit nagenoeg het saldo aan 
materiele vaste activa. Dit betekent dat de overige activa nagenoeg afgeschreven is en 
de afschrijvingslast de komende jaren lager zal zijn. Er zijn geen investeringen komend 
jaar gepland.  
 

9. De voorraden zijn met name lager door de kledinglijn. 
  

10. De contributievordering laat niet veel oude posten zien en ziet er schoon uit. De 
openstaande posten sluiten aan met het saldo debiteuren. Er heeft een beoordeling 
plaatsgevonden en de penningmeester is van mening dat geen voorziening oninbare 
vorderingen nodig is. Het zelfde geldt voor de post debiteuren, ondanks dat groot deel 
van de debiteuren ruim 120 dagen oud is.  
 

 
 
 
 



11. Afgelopen jaren heeft de KasCie meerdere malen aangeven om meer activiteiten uit 
te voeren waardoor de liquiditeit gaat toenemen. Over het afgelopen jaar is dit met 
name gerealiseerd doordat de werkelijke uitgaven lager waren als begroot. De KasCie is 
positief over hoe dit is opgepakt en de liquiditeit is toegenomen. De continuïteit is 
hiermee beter geborgd.  
 
12.Er ligt nog geen plan voor groot onderhoud. Een deel van de kosten boeiborden, dak, 
etc. is ten laste van de voorziening gebracht (€ 5.811). Vraag: wanneer wordt het plan 
opgesteld? Voor komend jaar is geen noemenswaardig groot onderhoud gepand, aldus 
de penningmeester.  
 

13. In het resultaat was een regel btw opgenomen, dat wil zeggen bedragen niet 
gecorrigeerd voor de btw. Hierdoor bijvoorbeeld ook bijzondere margeontwikkeling in 
de kantine. Dit wordt nog aangepast in de definitieve cijfers. Dit lijkt ons goed, zeker 
ook voor het vergelijk over de jaren heen.  
 
Begroting 2019-2020:  

 
14. De begroting 2020/2021 is nu al beschikbaar, dat is positief. Inzage gehad in een 
concept versie. De nadruk heeft dit overleg gezeten op de jaarrekening en de begroting 
is Inhoudelijk niet doorgenomen. We geven wel mee, net als vorig jaar, om in de 
begroting ook een kolom met realisatie op te nemen en om ook in de jaarrekening naast 
de kolom realisatie een kolom begroting toe te voegen.  
 

15. In de analyse van de begrote opbrengsten missen we onderbouwingen. Denk hierbij 
aan de ontwikkeling van contributie. Hieraan ligt geen analyse van de opbouw en 
ontwikkeling ledenaantallen plaats. We geven als advies dit op te pakken en beleid en 
keuzen in de toekomst hierop te baseren.  
 
16.Het vorige overleg is door de KasCie uitgebreid ingezoomd op de contributie inning 
en sponsorbijdragen. Dit maakte een verzorgde indruk. Hier is nu niet verder naar 
gekeken. Wel geven we ook voor komend jaar mee: Welke controles vinden hierop 
plaats? Sportlink, wellicht updates gaan draaien en meer uit sportlink halen. KasCie wil 
volgend jaar graag inzien:  
a. audit inning contributie (gericht op volledigheid)  

b. audit sponsoropbrengsten met register (gericht op volledigheid)  

c. beoordeling marge ontwikkeling kantine.  
 

17. Sturen op begroting besproken. De budgetten zijn afgeleide, hierbij namen 
toevoegen van portefeuille houder uit bestuur en namen budgethouder per regel/post. 
Belangrijk is ook (meer) discipline in de club ten aanzien van uitgaven en beheersing 
hiervan, scherp op kosten.  
 

18. Next meeting moet nog afgesproken worden. Dit zal in ieder geval voor de volgende 
ledenvergadering in het voorjaar zijn. Tevens zou in een extra overleg meer ingegaan 
worden op de ontwikkeling van bijvoorbeeld de ledenaantallen.  
 

De kascontrolecommissie vraagt de vergadering het bestuur decharge te verlenen. 
De zaal stemt hiermee in 
 
 



 
11.Begroting 2020 – 2021. 
 

De penningmeester presenteert de begroting. Deze wordt door hem conservatief 
genoemd. Hij begroot wel een hogere omzet van de kantine. Dit moet mede worden 
georganiseerd met extra activiteiten. HvdB merkt naar aanleiding hiervan op dat hij vindt 
dat indien de inkoopprijs van het bier stijgt, de verkoopprijs ook moet stijgen. Hij doet 
tevens een voorstel om extra activiteiten te organiseren die het de vereniging mogelijk 
maakt de opbrengst hiervan te besteden aan jeugdtrainers. Het bestuur neemt dit mee als 
punt voor de begin volgend jaar te organiseren technische dag.  
Een opmerking over de bus kosten van het 2e elftal ontlokt HvdB de opmerking dat hij geld 
hiervoor liever besteed aan de opleiding of aanstelling van nieuwe trainers.  
De kosten hiervan worden nu betaald uit de begroting van de TC. 
De begroting wordt goedgekeurd.  
 

12.Wat verder ter tafel komt. 
 

DvdT beveelt van harte de zalmsponsoractie van vvBennekom aan.  
  
BvdB merkt op dat het hem bevreemd dat het 1e elftal in uitwedstrijden altijd  het 
uittenue draagt. Hij vraagt zich af of hier afspraken over zijn gemaakt.  
 Het bestuur zal dit bespreken met de staf van het 1e elftal.   

  
 HvdB vraagt of er op de website gezet kan worden wat de bestuurstaken  
 zijn van de bestuursleden. BD geeft aan dat de website binnenkort aangepast wordt.   
 
 GvH vindt het vreemd dat er zo weinig commissieleden aanwezig zijn. Met  
 name de afwezigheid van de TC bevreemdt hem. Met de volgende ALV met klem verzoeken  
 aanwezig te zijn.  
 
13.Rondvraag. 
  
 Er is niks voor de rondvraag.  
 
14.Sluiting. 
  
 De voorzitter dankt iedereen voor zijn aanwezigheid en inbreng en sluit de vergadering.  


