
Van de bestuurstafel. 11-12-2018. 

Korte samenvatting van de bestuursvergadering van 11-12-2018. 

 De gemeente is in overleg met de verenigingen om te komen tot nieuwe overeenkomsten, 
waarin o.a. de hoogte van de subsidiebedragen wordt vastgelegd. Deze drie verenigingen 
hebben als enige binnen de gemeente, het onderhoud van de velden in eigen beheer. Daarom 
willen zij een hogere bijdrage van de gemeente. De gemeente heeft voorgesteld om het subsidie 
voor die clubs te verhogen met 25%. De gemeente wil verder een contract afsluiten voor 2 of 3 
jaar. In die periode werken zij dan een voorstel uit om te komen tot een verdere harmonisatie van 
de overeenkomsten met de clubs. De kosten van de lichtmasten komen ten laste van de clubs. 
Bij Bernardus zijn de armaturen afgekeurd voor wedstrijden. De kosten van het hekwerk en de 
pompen komen ten laste van de gemeente. 

  

Bernardus en de gemeente hebben overleg over de verantwoordelijkheidsverdeling t.a.v. de 
bootcampactiviteiten op ons complex. Bernardus zal een concept-brief opstellen hoe de 
samenwerking tussen Bernardus en Sport en Fit wordt ingevuld. De gemeente kijkt daarbij mee. 

In de brief worden in ieder geval de volgende punten opgenomen. 

-       De hoogte van het huurbedrag. 

-       De duur van het contract en de wijze van verlengen en opzeggen van het contract. 

-       Het gebruik van de douches. 

-       Het opruimen van de spullen. 

-       Het aanbrengen van een afsluitbaar hek en het betalen van de kosten daarvan. 

-       De benodigde vergunning voor Sport en Fit. 

-       Het verwijderen/verplaatsen van de container . 

-       Het tijdig op elkaar afstemmen van de agenda’s voor de organisatie van evenementen 

  

Onze horecavoorziening voorziet niet in het gebruik van alcohol op het terras. Dat is naar voren 
gekomen bij een controle van de gemeente op ons complex. Bernardus heeft een waarschuwing 
gekregen. We gaan proberen de vergunning aangepast te krijgen. 

  

De aanmaak van de facturen voor dit seizoen, wat via sportlink loopt, levert problemen op, 
waardoor de facturen vertraagd verstuurd gaan worden. 

  

Voor de organisatie van de medewerkersavond van 2019 zal de selectie Heren worden 
benaderd. In principe wordt de organisatie van deze avond ieder jaar door een ander 
team  georganiseerd. 

  

Bij de KNVB is het onderwerp “weekendvoetbal” aan de orde. Dat betekent dat wedstrijden voor 
de selectie zowel op zaterdag als op zondag ingepland kunnen worden. Onze vertegenwoordiger 
in de Ledenraad heeft aan Bernardus gevraagd waar de voorkeur naar uit gaat. 

-       Voetballen afwisselend op zaterdag om 17.00 of 18.00 uur en zondag om 14.30 uur. 

-       Voetballen afwisselend op zaterdag en zondag om 14.30 uur. 

-       Geen wijziging en alles bij het oude houden. 



Bernardus heeft voorkeur om de huidige situatie te handhaven. De verwachting is dat de andere 
twee alternatieven tot een daling van de kantineopbrengsten zal leiden. 

  

Belastingen. 

Vanaf 1-1-2019 kunnen de clubs de BTW op sportartikelen en op onderhoudswerkzaamheden 
terug krijgen. 

Per 1-1-2019 gaat het lage BTW-tarief omhoog van 6 % naar 9 %. De kantineprijzen zullen 
worden aangepast. 

  

Helaas stoppen aan het eind van het seizoen zowel Rien van Elk als Anthony Blom. Daardoor 
valt er een flink gat. Voor een opvolger van Rien gaan we iemand van buitenaf zoeken. 

  

Ralph heeft met de aanvoerders gesproken over de aanvangstijden van de wedstrijden op 

zondag. Er is geen animo bij de teams om op zondagmiddag te spelen. Het bestuur zal de 

volgende aanvangstijden aan de KNVB voorstellen. Bij 3 thuiswedstrijden van lagere elftallen 

beginnen zij om 11.00 uur. Bij 4 thuiswedstrijden van lagere elftallen is het voorstel: 

1      wedstrijd om 10.00 uur. 

2    wedstrijden om 11.00 uur. 

 1     wedstrijd om 12.00 uur. 

Heren 1 en Dames 1 beginnen thuis om 14.00 uur 

De KNVB beslist uiteindelijk. 

 Robert Valk wordt trainer/ coach van Heren 2. 

 


