
Notulen van de Algemene ledenvergadering van Bernardus van 28 oktober 2019. 

1 Opening door de voorzitter. 

De voorzitter opent de vergadering en heet allen welkom. Het is goed om te zien dat de opkomst 

groter is dan normaal en dat ook de jeugd deze avond beter is vertegenwoordigd. Er is dan ook 

veel te bespreken. 

Terugkijkend naar het afgelopen seizoen zijn de volgende zaken van belang. 

- Gestart is met de verbouwing van de kantine. De eerste resultaten zijn geboekt. Het is zaak nu 

verder door te pakken. 

- Er is een extra Algemene Ledenvergadering geweest om te besluiten met de herenselectie te 

verhuizen van de zondag naar de zaterdag. Daar zat na besluitvorming nog veel werk aan vast. 

De voorzitter dankt iedereen die daaraan heeft meegewerkt. 

- Bernardus heeft een nieuwe overeenkomst gesloten met de gemeente. De verantwoordelijkheid 

voor een aantal zaken is verschoven. In totaliteit ontvangt Bernardus een hoger subsidiebedrag 

dan voorheen. 

- De laatste jaren zie je veranderingen plaatsvinden in de samenstelling van de club. Er komen 

steeds vaker leden van buitenaf. Dat zal zich ook de komende jaren voordoen als gevolg van de 

geplande nieuwbouw. Dat biedt kansen voor de club. Van belang is dat we onze nieuwe leden 

goed opvangen en hen bij het reilen en zeilen van de club betrekken. 

Tot slot wordt een minuut stilte gehouden om de leden te gedenken die ons in het afgelopen jaar 

zijn ontvallen. 

2 Ingekomen stukken. 

Bericht van verhindering is ontvangen van Jan Verkley, Rob van Beek, Frits Jansen en Vincent 

Beukeboom. 

Vervolgens wijst de voorzitter op de noodkreet van het bestuur om versterking. Deze noodkreet is 

op de site geplaatst en aan de agenda toegevoegd en luidt als volgt. 

“Al enige tijd worstelt Bernardus met het invullen van de vrijwilligersfuncties, waaronder diverse 

bestuursfuncties. Dit onderwerp is ook al enkele malen aan de orde geweest in de Algemene 

Ledenvergadering. De situatie wordt steeds nijpender en oplossingen dienen zich vooralsnog niet 

aan. 

Het bestuur is van mening dat deze situatie op afzienbare tijd onhoudbaar wordt. Binnen enkele 

maanden zou de situatie verbeterd moeten zijn. Mocht daar geen sprake van zijn, dan is het 

bestuur van mening geen verantwoordelijkheid voor de ontstane situatie te kunnen nemen en 

overweegt zij het van de leden ontvangen mandaat terug te geven aan het eind van het seizoen 

en af te treden. Graag bespreekt het bestuur de huidige situatie met de leden”. 

De voorzitter voegt daar nog aan toe dat de opmerking over het mogelijk aftreden van het bestuur 

aan het eind van het seizoen, niet als dreigement moet worden opgevat. Maar dat onder deze 

omstandigheden het functioneren van het bestuur niet haalbaar is. Het is inmiddels geen vijf voor, 

maar vijf over twaalf. Het onderwerp komt bij punt 6 van de agenda inhoudelijk ter sprake. 

3 Vaststelling van het verslag van de Algemene Ledenvergadering van 8 oktober 2018. 

Sandra Rijsdijk merkt op dat de fietsenstalling doordeweeks slecht bereikbaar is als gevolg van 

de fietsen die lukraak op de stoep staan. En dus niet vanwege de geparkeerde auto’s, zoals in 

het verslag staat vermeld. 
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De vergadering stelt het verslag vast, rekening houdend met de gemaakte opmerking. 

4 Vaststelling van het verslag over de periode 1 juli 2018 tot en met 30 juni 2019. 

Op het jaarverslag zijn geen opmerkingen. De vergadering stelt het verslag vast. 

5 Verslag kascommissie. 

Arno de Groot en Petra van Gorkum hebben de jaarrekening en verantwoording over het seizoen 

2018-2019 gecontroleerd en akkoord bevonden. Op basis van deze constatering dechargeert de 

vergadering de penningmeester en het bestuur voor het gevoerde financieel beheer onder de 

aanname dat de balans en de resultatenrekening worden goedgekeurd bij punt 7 van de agenda. 

Kaspar dankt Arno en Petra voor de door hen uitgevoerde controles. 

6 Vacatures bestuur. 



Zie ook hetgeen de voorzitter naar voren heeft gebracht onder agendapunt 2. 

De voorzitter geeft aan wat de huidige stand van zaken is. Voor de vacature bestuurslid COTO 

heeft zich een kandidaat gemeld, waarmee op korte termijn een eerste gesprek plaatsvindt. Voor 

de vacatures bij de PR- en redactiecommissie zijn nog geen aanmeldingen. Voor de 

bestuursfunctie Damescommissie is geen kandidaat beschikbaar. Voor de bestuursfunctie 

Jeugdcommissie is een kandidaat. Op korte termijn vindt een eerste gesprek plaats. De 

vacatures voor het regelen van de kleding en het regelen van scheidsrechters zijn nog onbezet. 

De voorzitter vraagt de leden om actief met het bestuur mee te denken. 

Bert Meijer informeert of het bestuur er vertrouwen in heeft dat de kandidaten die zich hebben 

aangemeld, ook daadwerkelijk de functies gaan vervullen. De voorzitter is hoopvol gestemd, 

maar vooralsnog staat de stand op nul. Daarnaast zijn er meer vacatures waarvoor we nog 

niemand hebben. 

Bij de enquête van vorig seizoen onder de leden hebben 200 van de 600 leden gereageerd. Van 

die 200 hebben 25 leden aangegeven dat zij eventueel wel iets als vrijwilliger voor de vereniging 

willen doen. Dat aantal valt niet mee. Bert Meijer onderschrijft de noodkreet vanuit het bestuur en 

doet een beroep op de leden om hun steentje bij te dragen, mede gelet op de inmiddels 

gevorderde leeftijd van een aantal commissieleden. Bij de jeugdcommissie zitten bijvoorbeeld 

alleen 50-plussers. Hij roept de groep jongere leden daarom op de gemiddelde leeftijd van 

diverse commissies naar beneden te brengen. 

Michel van der Horst doet de suggestie om naast de verplichting voor de seniorenteams 

(bijvoorbeeld bardiensten draaien), ook de A1 vrijwilligerswerk te laten doen. 

Daarnaast mag je van ouders van jeugdleden verwachten dat zij iets voor de club doen of dat 

eventueel kunnen afkopen. Dat zou dan ook voor (nieuwe) seniorenleden gelden onder het motto 

“Voor wat, hoort wat”. 

Meerdere leden ondersteunen dit idee. Het is nu allemaal te vrijblijvend. Dat moet veranderen. 

Niets doen is geen optie meer. 

De voorzitter is blij met deze opstelling. Het bestuur wil zoeken naar een weg, waarbij het voetbal 

voor de leden betaalbaar blijft en alle vrijwilligersfuncties en taken worden ingevuld en uitgevoerd. 

Bert Vertegaal geeft aan dat we dus ook de ouders nodig hebben. Hij weet uit ervaring hoe 

moeilijk het bij de jeugd is om de ouders te betrekken. Maar bij enkele teams lukt het om met de 

ouders in gesprek te konen. Wellicht is het een goed idee dat bij dergelijke gesprekken een 
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bestuurslid aanschuift. Vervolgens zouden de contacten met de ouders verder uitgebouwd 

kunnen worden. De voorzitter beoordeelt deze suggestie positief. 

Peter Lucas mist een visie en missie ten aanzien van Bernardus van het bestuur. Als lid moet je 

weten waar Bernardus naar toe wil, waardoor de verbinding tussen de leden onderling en de club 

groeit. Hij biedt aan om het bestuur daarbij te ondersteunen en te faciliteren. Van belang is dan 

wel dat de bezetting van de bestuursfuncties weer redelijk op peil is. De vergadering steunt deze 

aanpak. De voorzitter aanvaart de aangeboden hulp en geeft aan hierop terug te komen bij Peter 

als een aantal bestuursfuncties weer is ingevuld. 

7 Goedkeuring van de staat van baten en lasten over het boekjaar 2018-2019 en de balans per 

30-6-2019. 

Kaspar geeft een toelichting op de cijfers. 

Het boekjaar is afgesloten met een klein positief resultaat van 2780 euro. Aan liquide middelen 

staat er 100.000 euro op de bank. Het eigen vermogen is iets toegenomen. De voorzieningen zijn 

op hetzelfde niveau gebleven. De kortlopende schulden zijn afgenomen met name omdat een 

schuld is vrijgevallen doordat deze niet is opgeëist. 

De opbrengst aan contributies is afgenomen door vooral het vertrek van een aantal 

seniorenleden. De ledenadministratie is dit seizoen geactualiseerd door Anneke Verhorik en Ton 

van Rooijen, waarvoor dank. Daardoor kan dit seizoen de incassering van de contributie ook 

weer tijdig plaatsvinden. De opbrengst van acties zoals loterijen is afgelopen seizoen hoger 

geweest. De kantineopbrengsten zijn wat lager, maar de winstmarge is verhoogd. De 

opbrengsten van het complex zijn eveneens wat lager geweest. Doordat er inmiddels een nieuw 



contract met SpartainFit is afgesloten, zal dit weer aantrekken. Bezuinigd is op de 

trainingskosten. De kledingkosten zijn hoger uitgevallen met name door de initiële kosten van de 

overstap naar een nieuwe leverancier. 

De cijfers leveren de volgende vragen/opmerkingen op. 

Wat moeten we verstaan onder wedstrijdkosten? Dat zijn vooral de kledingkosten en de 

afdrachten aan de KNVB. 

Zijn er veranderingen qua inkomsten als gevolg van de overstap van de herenselectie naar de 

zaterdag? Een eerste inschatting is dat we ongeveer 10% achterlopen qua inkomsten ten 

opzichte van vorig seizoen. Daarbij moeten we tevens incalculeren dat we twee seniorenteams 

minder hebben dit seizoen. Daar staat tegenover dat er wel weer meer derby’s zijn, die hopelijk 

ook weer meer publiek aantrekken. 

Ed Roelandse vraagt aandacht voor de duurzame liquiditeitspositie in relatie tot het besteden van 

de voorzieningen, gekoppeld aan het financiële risico dat de pr-inkomsten structureel afnemen 

door de onderbezetting van de commissie. De positieve liquiditeitspositie zal (snel) afnemen bij 

uitgave van de voorzieningen. Kaspar onderkent dat risico en houdt de vinger aan de pols. 

De vergadering keurt de staat van baten en lasten en de balans over het boekjaar 2018-2019 per 

30-6-2019 goed. 

De afgelopen jaren heeft Administratiekantoor Fransen een groot deel van de financiële 

administratie gevoerd. Inmiddels is de financiële commissie uitgebreid met Bart de Roo, Edwin de 

Waal, Erlanda van der Horst en Ton van Rooijen. 

Daardoor kunnen we de financiële administratie weer volledig in eigen beheer uit gaan voeren. 
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8 Goedkeuring van de begroting voor het boekjaar 2019-2020. 

Kaspar geeft aan dat “voorzichtig” is begroot. Aan de inkomstenkant zijn de pr-inkomsten een 

risico. Ook wat betreft de ontwikkeling van kantineopbrengsten is het de vraag hoe die zich zal 

ontwikkelen met de herenselectie op zaterdag. 

Arno de Groot wijst erop dat er geen reserveringen zijn opgenomen gebaseerd op het meerjarig 

onderhoudsplan. Hij heeft daar moeite mee. Kaspar erkent dat daar een risico aan vastzit. Mocht 

de winst dat toelaten, dan wordt een extra bedrag gereserveerd, zoals de afgelopen jaren is 

gebeurd. Kaspar stelt verder voor dat de financiële commissie samen met Arno kijkt, of op 

langere termijn het meerjarig onderhoudsplan weer leidend moet worden voor de bepaling van de 

hoogte van de reserveringen/voorzieningen. 

Wat betreft de contributies zal de jaarlijkse indexering worden toegepast. 

De vergadering stemt in met de begroting voor 2019/2020. 

9 Benoeming kascommissie. 

Arno de Groot is aftredend. Petra van Gorkum gaat nog een jaar door. Wim Vonk meldt zich voor 

de komende twee jaar aan om zitting te nemen in de kascommissie. Petra en Wim voeren de 

controle uit over het boekjaar 2019/ 2020. Jos van der Zon meldt zich aan als reserve. 

10 Bestuursverkiezing. 

Ans en Anthony treden een stapje terug en verlaten het bestuur. Dick dankt hen voor hun inzet 

en hun betrokkenheid bij de club. Hij overhandigt hen een bos bloemen en een geste in de vorm 

van een waardebon. De vergadering geeft hen een warm applaus. 

Ralph en Dick zijn aftredend en herkiesbaar. De vergadering stemt in met hun herverkiezing. 

11 Verhoging kledingbijdrage jeugd. 

De kledingbijdrage voor de jeugdleden, waarbij Bernardus de kleding aanschaft en de leden 

daarvoor een vergoeding betalen, bestaat nu circa 10 jaar. In die periode is de kleding duurder 

geworden maar is de bijdrage niet verhoogd. Voorstel is nu de vergoeding te verhogen van 15 

naar 20 euro. 

Bart licht nog eens toe hoe dit kledingplan destijds tot stand is gekomen. De standaardteams bij 

de jeugd hadden kledingsponsors en kregen dus gratis kleding voor de spelers. De spelers van 

de overige teams moesten hun kleding zelf kopen. Het bestuur wilde dit onderscheid wegnemen 

en kwam zodoende met een voorstel voor een kledingplan voor alle jeugdteams. Doordat 

inmiddels de kosten zijn gestegen, is het logisch dat de bijdrage van de leden daaraan wordt 



aangepast. Hij steunt dan ook het voorstel. 

De vergadering stemt in met de verhoging van de bijdrage van 15 naar 20 euro voor de kleding. 

12 Rondvraag 

- Jos van der Zon wijst op de verspilling van elektriciteit omdat de verlichting na de trainingen veel 

te lang blijft branden en omdat regelmatig getraind wordt met de wedstrijdverlichting aan. Ralph 

bevestigt dit maar geeft ook aan dat de leiders en trainers daar regelmatig op gewezen worden. 

- Ed Roelandse brengt naar voren dat de verlichting in de kleedkamers regelmatig niet 

automatisch afslaat omdat deze voorziening vaak wordt vernield. Als dan de lijst met het gebruik 

van de kleedkamers niet klopt, kun je ook niet de juiste mensen daarop aanspreken. Van belang 

is 
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dus ook dat deze lijsten kloppen en de spelers/ trainers zich daaraan houden: dus gebruik niet 

een andere toevallig leegstaande kleedkamer. 

- Like van Beek geeft aan dat doordeweeks sommige jeugdspelers bier meenemen naar de 

kleedkamer, wat niet de bedoeling is. De voorzitter geeft aan dat het van belang is dat we deze 

punten weer met zijn allen oppakken. 

- Like geeft verder aan dat zij destijds het eerste vrouwelijke bestuurslid bij Bernardus was en ook 

het jongste bestuurslid met 22 jaar. Zij zou die records graag op korte termijn kwijtraken en spoort 

de leden aan om als vrijwilliger iets te doen voor de club. Dat sluit aan bij de opmerking van de 

voorzitter bij aanvang van de vergadering. Ook spoort zij de leden aan om nieuwe leden gastvrij 

en warm te (blijven) onthalen, zodat zij ook vrijwilligerstaken gaan oppakken binnen de club. 

- Peter Lucas vindt dat zo’n grote club als Bernardus toch een veteranenteam zou moeten 

hebben. Hij dringt erop aan dat weer voor elkaar te krijgen en niet alleen vanwege het positieve 

effect op de kantineopbrengsten. 

-Jeroen van der Ven doet de suggestie om druk uit te oefenen op mensen met een betaalde 

functie bij de club om op een Algemene Ledenvergadering aanwezig te zijn. Dat verhoogt de 

onderlinge betrokkenheid. De voorzitter vindt dit een sympathiek idee en geeft aan hiernaar te 

zullen kijken. 

- Teun van Tol geeft zijn mening over de herenselectie. Bij de start van het seizoen bestond de 

selectie uit 40 spelers. Er zijn daarna spelers weggestuurd of uit zichzelf gestopt. De resultaten 

laten te wensen over. Het gaat niet goed met de selectie. Het bestuur reageert dat ook zij kritisch 

kijkt naar de situatie. Ten aanzien van het selectiebeleid stelt het bestuur zich op het standpunt 

dat de trainer daar verantwoordelijk voor is. 

Like geeft nog aan dat zij zich zorgen maakt over het ontbreken van gezelligheid binnen de 

selectie. Alles bijeengenomen loopt het nog niet naar wens. 

- Arno de Groot doet de suggestie aan het bestuur om met de leden van de commissies die niet 

vertegenwoordigd zijn in het bestuur, om de tafel te gaan zitten. Overleg met hen of eventueel 

roulerend iemand vanuit de commissie in de bestuursvergadering aanwezig kan zijn. Op die wijze 

neemt het bestuur kennis van wat er speelt in de commissie en kan zij daarop sturen. Het bestuur 

neemt deze suggestie mee. 

-Wouter Jansen vraagt het woord omdat hij de vergadering eerder moet verlaten. Hij vond het 

een interessante avond en wil daar kort zijn interpretatie van geven. Er bestaan momenteel 

aanzienlijke problemen binnen de club, maar er lijken op onderdelen ook oplossingen gevonden 

te kunnen worden. De potentie daartoe is in ieder geval aanwezig binnen Bernardus. Hij stipt 

daarbij aan, dat het ontwikkelen van een missie/ visie alsmede het benoemen van concrete 

doelen en de daarbij behorende “waarom vraag” prioriteit moet hebben. Het aangeven van de 

benodigde middelen mag daarbij niet ontbreken. 

- Arno de Groot wijst erop dat Bernardus volgend jaar wat te vieren heeft. Dan zitten we 40 jaar 

op deze locatie en bestaat de Damesafdeling eveneens 40 jaar. Het bestuur roept vrijwilligers op 

om zich aan te melden bij John van der Haas om in een feestcommissie plaats te nemen. 

- Bert Meijer dringt erop aan om de vacatures binnen de club alsnog in de kantine op te hangen. 

- Andre Vermeij vraagt of er nog wat wordt gedaan met het reclamebord voor de ingang. De 

voorzitter geeft aan dat we dat weer kunnen oppakken worden als de PR-commissie weer is 



bezet. 

Bart de Roo krijgt het woord. Hij geeft aan dat deze avond veel onderwerpen zijn gepasseerd die 

somber stemmen. Het tekort aan vrijwilligers is nijpend. Bernardus wordt gevormd door haar 

leden en is daar afhankelijk van. We moeten het met elkaar doen. We moeten enthousiasme 
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uitstralen en op die wijze de club er weer bovenop helpen. Neem een voorbeeld aan de 

jeugdspelertjes en zie hoe zij vol enthousiasme hun sport beoefenen. 

Kijk ook naar alle zaken die wel goed gaan binnen de club. Wees daar trots op, straal dat uit en 

breng het naar buiten. Als we ons met zijn allen positief opstellen, wie kan dan aan Bernardus 

tippen, met 600 leden? Niemand toch? Maar, de leden moeten het doen! 

Hij geeft aan alle respect te hebben voor de bestuursleden die met veel inzet alle ballen in de 

lucht proberen te houden. Hij spreekt de hoop uit dat zij snel hulp krijgen en hoopt dat de 

vacatures op korte termijn worden ingevuld. 

De voorzitter dankt iedereen voor hun aanwezigheid en inbreng. Het bestuur voelt zich gesteund 

door hetgeen naar voren is gebracht. Hij hoopt dat we erin slagen weer de gezelligste club van 

de regio te worden en aan het eind van het seizoen af te kunnen sluiten met een daverend feest. 

De voorzitter nodigt iedereen uit voor een drankje en sluit de vergadering om 22.05 uur 


