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Aanwezig: Ongeveer 60 leden (referentie aanwezigheidslijst) 
 
 

1. Opening en welkom 
Voorzitter D. Oudsen heet alle aanwezige leden van harte welkom.  
De heren F. Elbers, R. Enzerink, H. van Rheede, P. Huggers en W. Jansen en mevrouw R. 
Karman hebben zich afgemeld.  
 
Voor aanvang van deze vergadering is een brief van een 13-tal leden gericht aan het bestuur 
rondgedeeld aan de aanwezigen bij binnenkomst. Deze wordt ingevoegd als agendapunt 3. 
Volgende agendapunten schuiven op. 
 

2. Vaststelling verslaglegging ALV 4 juni 2019 
Notulen worden zonder wijzigingen vastgesteld. 

 
3. Ingekomen brief  

Voor aanvang van deze ALV is een brief van een dertiental leden uitgedeeld, gericht aan het 
bestuur. Voorzitter laat weten kennis genomen te hebben van de brief.  
Voorzitter stelt voor om niet ter vergadering inhoudelijk hierop in te gaan, maar hiervoor een 
aparte afspraak te maken met de leden die de brief hebben ondertekend. Bij deze laatsten 
kunnen andere leden zich aanmelden om in dit initiatief te participeren. Na afloop van de ALV 
zal meteen een afspraak worden gepland.  
 

4. Jaarverslag/terugblik afgelopen verenigingsjaar 
- In het afgelopen jaar is ESA trots in zee gegaan met 123inkt.nl als sponsor van de 

jeugdafdeling. Naast het voetbaltenue ontvangen spelers een presentatiepak en een 
sporttas. Bovendien krijgt ieder jeugdteam een teamtas. Hiermee is de periode met Kelme 
als sponsor afgesloten.  

- Ook kunnen we terugkijken op een geslaagde manier van uitreiken van kleding, de 
‘wasstraat’ zoals het is gaan heten. In de wasstraat werd de nieuwe kleding aan de 
jeugdspelers uitgedeeld, er werd een AVG-check in het kader van privacy-wetgeving 
gedaan evenals een controle van de persoonsgegevens in de ledenadministratie, inclusief 
het maken van een pasfoto. Op deze manier werden een aantal noodzakelijke 
handelingen efficiënt en succesvol afgehandeld. 

- In het kader van ons 65-jarige jubileum werd een feestelijke dag georganiseerd. Ook 
hadden we een geslaagd vrijwilligersfeest. 

- We hebben ons als ESA aangesloten bij het onderzoeksproject Kids First, waarin 
onderzoek wordt gedaan naar het realiseren van een pedagogisch sportklimaat. 

- Ook zijn we gestart met een pilot veiligheid, ter verbetering van het gevoel van veiligheid 
op het sportpark. 

- Op veld 1 werd Voetbal TV geïnstalleerd. Dit biedt aan iedereen die de app Voetbal TV 
heeft de mogelijkheid om wedstrijden terug te kijken. Ook biedt het trainers de 
mogelijkheid om wedstrijden te analyseren.  

- Het plaatsen van het nieuwe LED-scorebord, lijkt een beetje een hoofdpijndossier te 
worden. Hoewel het goede bord er staat, draait het nog niet. Relatie met leverancier loopt 
niet soepel, waardoor dit een moeizaam proces is gebleken. 

- Last but not least werd ook het project Beste Ouders gestart. Binnen dit project gaat de 
aandacht uit naar gedrag van ouders langs de lijn. Een project dat passend is in het 
streven van ESA naar een veilig en pedagogisch sportklimaat. 

  



  
5. Financieel jaarverslag afgelopen boekjaar 

De 1e penningmeester, de heer P. Nicolasen, doet verslag van de financiële resultaten van het 
verenigingsjaar 2018/2019 door middel van een PowerPointpresentatie. 
 
Voor dit verenigingsjaar 2018/2019 had de ALV in mei 2018 een begroting vastgesteld, die 
sloot op een overschot van rond € 10.000. Dit is niet helemaal gehaald: het gerealiseerde 
overschot bedroeg € 8.363. De penningmeester heeft wederom een uitgebreide jaarrekening 
vervaardigd. Die jaarrekening is goedgekeurd door het bestuur en doorgestuurd naar de 
kascommissie.  
 
De penningmeester geeft toelichting op de gerealiseerde baten en lasten en licht de 
verschillen met vorig jaar en ten opzichte van de begroting toe.  
Bijzonderheden: 
• meevallers ten opzichte van de begroting:  

(1) hogere opbrengst uit contributies en kantine,  
(2) kosten accommodatie lager en  
(3) budgetten voor eindejaar activiteiten niet opgemaakt 

• tegenvallers ten opzichte van de begroting:  
(1) niet voetbal gebonden inkomsten lopen terug,  
(2) overige wedstrijdkosten hoger dan geraamd,  
(3) meer vrijwilligersvergoedingen (grotere groep) en  
(4) stijging kosten tuchtzaken. 

 
Ten opzichte van vorig jaar zijn de kosten van kleding hoger (3de jaar Kelme) en zijn er geen 
opleidingsvergoedingen ontvangen. 
 
Een vergelijking van onze jaarcontributie senioren (€ 273) met die van de andere Arnhemse 
voetbalverenigingen leert dat we steeds dichter bij het gemiddelde (€261) komen. Contributies 
bij enkele andere verenigingen stijgen, die van ESA zijn al jaren constant. Het ligt niet in de 
verwachting dat we -gelet op ons vermogen- de contributie in de komende jaren verhogen. We 
komen steeds dichter bij het gemiddelde uit. 
 
Het vermogen van ESA ultimo boekjaar 2018/2019 bedraagt € 208.000 rond. De ALV heeft 
bepaald dat volstaan kan worden met een continuïteitsreserve van € 150.000 zodat er een 
investeringsruimte is van € 58.000. 
 
Vanaf 2018 is er weer geïnvesteerd in het sportpark, voornamelijk door gemeente, 
sportbedrijf, team leefomgeving en SSR. Het aandeel van ESA was nog beperkt. Thans in 
uitvoering een outdoor fitnesspleintje, op te leveren 1 maart en mogelijk gemaakt door 
inspanningen van de wijkvereniging. Daarnaast is begonnen met de revitalisering van het 
“binnen”-gebeuren: vloer lange gang kleedkamers is vernieuwd, nu ronding in de steigers, in 
voorjaar verbetering van de toegankelijkheid. Ook buiten gebeurt er wat: aanleg tweede 
parkeerplaats voor momenten waarop het extra druk is (toernooien en zo). 
(Ter illustratie wordt de aanwezigen een filmpje getoond van Bureau Bogaart, waarin een 
indruk kan worden verkregen van de plannen voor de revitalisatie van het sportcomplex). 
 
De exploitatie van het lopende verenigingsjaar 2019/2020 staat onder druk: de niet voetbal 
gebonden inkomsten lopen verder terug en ook de contributies staan onder druk (door daling 
aantal leden). Kosten van kleding zijn –mede dankzij de sponsoractie met 123inkt.nl, die rond 
de € 32.000 heeft opgeleverd- nu geheel in control. Het bestuur is al bezig met acties voor de 
kleding van de senioren voor het nieuwe jaar. 

 
6. Verslag van de kascommissie 

De heer P. Altena, voorzitter van de kascommissie, neemt het woord. De kascommissie 
bestond, naast genoemde voorzitter, dit jaar uit de heren K. Mulderij en B. Stronks. 
Kascommissie adviseert ALV om bestuur décharge te verlenen. Voorzitter vraagt wie het hier 
niet mee eens is. Geen van de aanwezigen meldt zich. De ALV besluit om het bestuur 
décharge te verlenen. 



 
7. Vaststelling van de balans en van de staat van baten en lasten 

De ALV stelt de balans, de staat van baten en lasten en de contributie (ongewijzigd) vast. 
 

8. Vooruitblik komend boekjaar 
De penningmeester doet tot slot nog verslag van de resultaten van het in 2017 op de 
achtergrond uitgevoerde project “schoon schip”.  Dit project is destijds gestart vanuit het 
ongenoegen dat we jaarlijks flinke uitgaven hebben van verplichtingen en afspraken uit het 
grijze verleden inclusief de daarop geheven rente van 5%. De leden van vandaag betalen 
daarvoor. Het zeer intensieve overleg met gemeente (vastgoed, subsidies, sportbedrijf) en 
met SSR, DFS, team leefomgeving en wethouder is recent afgerond.  
 
Te melden is dat: 
1. de verplichtingen aan DFS (verplichting: nog 11 jaar rond € 20.000 per jaar te betalen) zijn 
overgenomen door SSR, die dit kan doorschuiven naar de gemeente. Daardoor zijn we als 
ESA van die verplichting af en komt er rond € 20.000 extra ruimte in onze begroting (om uit te 
geven of te investeren). 
2. de lening van de gemeente aan SEKSR (in verband met investering in 2002 in sportcafé) 
wordt voor € 75.000 vervroegd afgelost door SSR. Daarmee loopt het openstaand saldo van 
de lening terug van € 121.000 naar € 36.000. De jaarlijkse lasten van SEKSR dalen daarmee 
sterk zodat er per saldo meer kan worden afgedragen aan ESA of kan worden geïnvesteerd. 
 
De penningmeester sluit zijn betoog af met deze mooie resultaten van dit bestuur afgelopen 
jaar. Hij dankt de ALV voor hun ondersteuning van het financieel beleid van het bestuur en 
wenst de nieuwe penningmeester, de heer M. van Leur, veel succes, plezier en wijsheid in zijn 
nieuwe functie.    

 
9. Vaststelling van de contributie 

Op basis van de gepresenteerde financiële gegevens en de vooruitzichten voor het komende 
boekjaar, stelt het bestuur voor om de huidige contributie niet te wijzigen. Vanuit de ALV 
worden geen bezwaren aangedragen. Hiermee wordt door de ALV unaniem de contributie 
ongewijzigd vastgesteld. 
 

10. Benoeming ereleden/leden van verdienste 
Het bestuur draagt voor ter benoeming tot erelid de heer J. van Beersum, vanwege zijn al 
jarenlange inzet in diverse functies voor ESA. Met algehele stemmen wordt de voordracht 
unaniem bevestigd in de ALV. De heer J. van Beersum krijgt een attentie uitgereikt, alsmede 
het applaus van de aanwezigen.  
 

11. Aftreden Peter Nicolasen als bestuurslid/penningmeester 
ALV neemt afscheid van de 1e penningmeester, de heer P. Nicolasen. Grote waardering wordt 
uitgesproken door de voorzitter voor zijn inzet voor ESA.  
In de nabije toekomst zijn er voor ESA rondom de herinrichting van het sportcomplex 
uitdagingen en mogelijkheden. Vanwege de grote kennis en ervaring van de heer Nicolasen in 
dit al lopende proces, blijft de heer Nicolasen op verzoek van het bestuur betrokken bij ESA in 
de functie van administrateur.  
 

12. Rondvraag 
Is er al iets bekend over het shirt voor senioren? 
 Nee, nog niet. Gaan we in de komende maanden mee aan de slag. 
 
Op 23 april vindt het toernooi van de Old Stars plaats. Is er de mogelijkheid van een financiële 
bijdrage vanuit de vereniging? 
 Dit is wel mogelijk en wordt opgepakt. 
 
Wie neemt de portefeuille damesvoetbal over in het bestuur? 
 Dit zal een van de onderwerpen zijn in gesprek dat n.a.v. brief zal worden gevoerd. 
Damesvoetbal blijft aandacht van bestuur behouden en zal in die hoedanigheid ook binnen het 
bestuur een plek houden.  



 
13. Sluiting 

Alle aanwezigen worden bedankt voor hun aanwezigheid en inbreng. Voorzitter nodigt hen uit 
voor nog een drankje na afloop in de kantine. 
 
Voorzitter sluit de vergadering. 
 
 
 
 


