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VERSLAG VAN DE ALGEMENE LEDENVERGADERING VAN CJVV GEHOUDEN OP  
17 januari 2018 
 
Aanwezig: de presentielijst is getekend door 33 personen. 
 
1. Opening. 
 
De voorzitter heet de aanwezigen welkom. Freek van Slooten leest voor het gedicht van 
Dorine Heij, de Marathon. 
 
2. Mededelingen en ingekomen stukken. 
 
De voorzitter verontschuldigt het aftredend bestuurslid Jaap Hoogendoorn. Hij kon vanavond 
helaas niet aanwezig zijn. De secretaris heeft verder bericht van verhindering ontvangen van 
Bert Vreekamp. Secretaris Dik van Leeuwen, afwezig bij de vorige ALV, wordt alsnog aan de 
vergadering voorgesteld. Actueel: het contract van de hoofdtrainer, Sijtze Wobbes, wordt met 
een jaar verlengd. 
 
3. Verslag van de algemene ledenvergadering van 12 december 2016. 
 
Het verslag wordt ongewijzigd vastgesteld. Er zijn geen vragen n.a.v. het verslag. 
 
4. Verslag Kascommissie. 
 
Henk Nagelhout leest het verslag van de Kascommissie voor. De commissie heeft de 
boekhouding over het boekjaar 2016/2017 gecontroleerd en concludeert dat de balans en de 
resultatenrekening een goede weergave geven van de werkelijkheid en geen onregelmatig-
heden laten zien. De Kascommissie stelt onder dankzegging aan de penningmeester voor het 
bestuur decharge te verlenen over het gevoerde financiële beleid over het boekjaar 
2016/2017. Er worden geen aanbevelingen voor verbeteringen gedaan.  
 
Aandachtspunten: de sponsorinkomsten lopen terug en de portokosten zijn onverwacht hoog. 
 
5. Balans en jaarrekening 2016/2017. 
 
De penningmeester licht de balans en de jaarrekening nader toe. Er is redelijk conform de 
begroting gedraaid. Er zijn verder geen vragen over de jaarrekening en de balans. 
 
Op voorstel van de Kascommissie verleent de ledenvergadering het bestuur decharge over het 
gevoerde financiële beleid.  
 
De vergadering stelt de balans en de jaarrekening vast. 
 
6. Benoeming kascommissie 
 
Emiel Jacob is aftredend. Bert Vreekamp en Henk Nagelhout blijven. Arnoud Hospes stelt zich 
beschikbaar als nieuw lid en wordt als zodanig door de leden benoemd. 
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7. Jaarverslag 2016/2017 
 
Er is een vraag over dit jaarverslag: Waarom geen aandacht voor het seniorenvoetbal? 45+ 
leeft wel, maar 35+ is niet van de grond gekomen. Het is een landelijke trend dat er weinig 
belangstelling van de spelers voor bestaat. Eigenlijk zie je hetzelfde bij het gebrek aan 
doorstroming vanuit de jongste jeugd naar de oudste jeugd. Er is dus wel degelijk aandacht 
voor vanuit het bestuur, maar de respons valt tegen 
 
De vergadering stelt vervolgens het jaarverslag vast. 
 
8. Bestuursverkiezing 
 
Jaap Hoogendoorn is eigenlijk al in de loop van het vorige seizoen opgestapt als bestuurslid, 
terwijl hij gelukkig wel aanblijft als actief lid van de vereniging. Sponsorzaken moeten een 
nieuwe impuls krijgen, stelde de kascommissie terecht en daarvoor heeft het nieuwe 
bestuurslid Gijsbert Jan van de Pol zich gemeld. Hij introduceert zich en legt de nadruk op 
zorgvuldig omgaan met de bestaande sponsoren: uitnodigen voor een concert of gezamenlijk 
een mooie voetbalwedstrijd bezoeken. Nieuwe sponsors zoeken zou het beste kunnen 
gebeuren door middel van het organiseren van een aantrekkelijke wedstrijd van CJVV tegen 
een Betaald Voetbal Organisatie. De keus is op PEC Zwolle gevallen. Tevens is AZ 
gecontracteerd om op gras te voetballen op het terrein van SC Hoevelaken, financiële 
opbrengsten gaan naar CJVV. Gijsbert Jan legt tevens uit hoeveel belang hij hecht aan de ‘C’ 
van CJVV. 
 
De voorzitter neemt afscheid van Jan Peter van de Kamp en noemt hem ‘de liefste man van 
CJVV’, iemand die altijd zijn mannetje staat en gelukkig aanblijft als actief lid en klusser. Evert 
Nawijn zal waarschijnlijk de accommodatiezaken gaan behartigen in het bestuur. 
 
9. Jaarplan 2017/2018 
 
Eddy Boevink vraagt naar de organisatie van toernooien: dit is helaas niet gelukt in het 
afgelopen jaar en zal opnieuw geprobeerd worden in het nieuwe jaar. De vergadering gaat 
akkoord met het voorgestelde jaarplan 2017/2018. 
 
10. Begroting 2017/2018 
 
De penningmeester licht de begroting voor het seizoen 2017/2018 toe. De tweede geldstroom 
qua inkomsten is de verhuur. Deze stroom is momenteel niet goed te beïnvloeden (lijkt nu 
optimaal). 
 
Uitgaven zullen dalen vanwege duurzaamheidsinvestering. Over 5 tot 6 jaar zal de investering 
eruit zijn. We gaan nog naar de bestuursrechter om te vragen om een oordeel over het 
standpunt van de gemeente die 40 % subsidie toekende waar 100% op zijn plaats is. Henk 
Nagelhout ondersteunt deze procesgang inhoudelijk. 
 
De vergadering stelt de begroting 2017/2018 vast. 
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11. Rondvraag 
 
Henk Nagelhout vraagt naar de betekenis van CJVV rookvrij: er is geen sprake van een verbod, 
maar er wordt een beroep op de leden en bezoekers gedaan om rond het veld niet meer te 
roken. Het is een bestuursbesluit en aangezien het niet gaat om een verbod, zal er ook geen 
handhaving plaatsvinden.  
 
Willem Hospes vraagt naar de vrijwilligersborg/beleid: wordt in de ALV volgende keer 
besproken. 
 
12. Sluiting 
 
De voorzitter sluit om 20.55 uur de vergadering. Hij benadrukt de vitaliteit van de club. 
 
 
 
 
 
 
 

 
 


