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Notulen Algemene Leden Vergadering 3 september 2021 

 

 
Opening door voorzitter Tom Platvoet: 

• Het is fijn jullie allen “live” welkom te heten. Er is de afgelopen tijd van alles gebeurd, zowel 
leuke als minder leuke dingen. Vooral vorig jaar stelden we ons vraag: Hoe kunnen we onze 
club financieel gezond houden? Mede door ondersteuning vanuit de regering zijn we er goed 
door gekomen. We zagen veel goede dingen gebeuren: ledenbestand bleef op peil en de 
contributie betaling leverde geen problemen op, de nieuwe sponsorcommissie ging 
voortvarend te werk. Trots zijn we ook op de onderhoudsploeg en alle andere vrijwilligers. We 
zagen veel betrokkenheid. 

 
Mededelingen: 

• Afmeldingen: Thijs Becker, Jan Gosenshuis, Maarten Roord, Freddy en Esther Mulder, 
Gerard Scheuten, Bart Benneker, Frank Heideman, Patrick te Marvelde, Alfred Barelds, Jan 
Roelofs, 

• Op 20 augustus werd het G -kunstgrasveld officieel geopend door wethouder van sport, Rob 
Christenhusz. Tevens werd tijdens dit feestelijk gebeuren Gonnie Bonvanie – van der Burg op 
de middenstip benoemd tot Lid in de Orde van Oranje Nassau. 

• Na het aftreden van Frank Heideman als Algemeen bestuurslid sluiten Ilse Brand (namens de 
G-commissie) en Niels Analbers (seniorencommissie) weer aan bij het AB – overleg 

• Onze vrijwilligerscoördinator Manon Molderink moet voorlopig rust houden vanwege een 
heupprobleem. Ze zal daarom voor onbepaalde tijd niet aanspreekbaar zijn op ons sportpark. 

• Er is dit jaar overleg geweest tussen gemeente, VV Oldenzaal en ZVV De Esch  om te 
onderzoeken wat de mogelijkheden qua samenwerking zijn. Nadat VV Oldenzaal aangaf 
geheel zelfstandig te willen doorgaan zijn de besprekingen afgebroken. 

• Afgelopen jaar is er een samenwerkingsverband opgestart met Oldenzaalse verenigingen 
samen met de gemeente. Er is een matrix ingevuld waaruit naar voren is gekomen dat er voor 
de items Sportlink, duurzaamheid en inkoop werkgroepen worden geformeerd om per 
onderdeel stappen te maken. 

• Er staan nog steeds vacatures op de site. We hopen dat er binnenkort toch weer stappen 
kunnen worden gezet als kandidaten zich aandienen. 

• Op verschillende plekken op het sportpark, ook aan de poort bij de hoofdingang, is duidelijk 
kenbaar gemaakt dat we een rookvrijsportpark nastreven. We kunnen dat met zijn allen 
bewerkstelligen als we elkaar er ook op kunnen aanspreken. Achter de kleedkamers kan er 
eventueel voorlopig gerookt worden. Beleid wordt bijgesteld als het vanuit de gemeente wordt 
verplicht. 

 
Vaststelling notulen 29 nov. 2019 

• Bij deze goedgekeurd 
FC Twente/Heracles academie samenwerking: 
Er is opleidingscentrum opgericht in Twente en de Achterhoek. ZVV De Esch en Quick’20 nemen daar 
ook aan deel. Er is een nauwe samenwerking met FC Twente / Heracles. De talenten blijven bij hun 
eigen club. Ze worden op ons eigen sportpark begeleid. Ze leveren tips aan. Ze leiden een trainer van 
ons op om regiotrainer te kunnen worden. Dit start in maart. De Uitwerking in praktijk moeten nog 
ingevuld worden. Zodra er meer duidelijkheid is gaat de informatie naar de leden. 
 
Bouwplannen /Aankomende werkzaamheden 2021-2022 



• De voorgevel van de kantine moet worden gerepareerd en beter geïsoleerd. Er treedt houtrot 

op aan de onderste balk boven de ramen. Dat wordt meegenomen tijdens de renovatie van de 

kleedkamers. Kosten begroot op € 8000,00. 

• Er zal ook het komende jaar geschilderd moeten worden en voor dit jaar moeten nog een paar 

noodreparaties worden uitgevoerd. Kosten € 3000,00 

• Als de renovatie van de kleedkamers doorgaat zijn daar ook voor de vereniging kosten aan 

verbonden. Zoals wijziging van het alarmsysteem en de verlichting rondom het gebouw. Het 

alarmsysteem zal in overleg met Platvoet worden aangepast. 

• Het is nog onduidelijk wanneer de verbouwing/ renovatie gaat plaatsvinden. 

Jaarverslag: 
Gedurende het afgelopen seizoen hebben we helaas constant te maken gehad met de wisselende 
coronamaatregelen. Competities konden niet doorgaan. Gesloten kantine, geen activiteiten, gesloten 
kleedkamers. Alleen trainingen voor de jeugd. Verderop in het seizoen werd er gelukkig steeds meer 
mogelijk, ook voor de senioren. 
Het was prettig te constateren dat het ledenbestand op peil bleef, zelfs wat groeide. 
 
Vanuit het senioren voetbal is het volgende te melden: 
Dit jaar is er een volledig team van Quick ’20 over gestapt naar ZVV De Esch. 
Helaas heeft Henk Brunink zijn activiteiten als hoofd technische zaken vanwege ziekte moeten 
afbreken. Bas van de Wal is hoofdtrainer geworden van ons 1e team. 
Het tweede en derde team hebben in goed overleg een wissel gemaakt. Het tweede team is nu het 
beloften team. 
 
In de jeugdafdeling hebben we aan het eind van het seizoen Dennis Koopman mogen begroeten als 
nieuwe jeugdsecretaris. Hij neemt het stokje over van Wynand Witbreuk. 
Helaas hebben we geen nieuwe voorzitter en meerdere bestuursleden kunnen aantrekken.  
Er is een nieuwe opzet gestart wat betreft trainingen onderbouw, met als doel dit uit te breiden naar de 
bovenbouw. 
 
De commissie G-voetbal heeft een nieuwe voorzitster. Ilse Brand heeft het stokje overgenomen van 
Gonnie Bonvanie- van der Burg. Gedurende dit seizoen is de aanleg van het nieuwe kunstgrasveld 
afgerond. De officiële opening zal vanwege coronamaatregelen pas aan het begin van het  seizoen 
2021 -2022 plaatsvinden. 
 
Vanuit de kantinecommissie is slechts te melden dat er nog steeds geen nieuwe voorzitter is 
gevonden. 
 
De ledenadministratie is gedurende dit seizoen in andere handen over gegaan. Theo Jumpertz heeft 
Gonnie Bonvanie – van der Burg reeds ingewerkt. 
 
Beheer/Facilitair:  
Er zijn meerdere besprekingen geweest met de gemeente en derden over de aanleg van het 
kunstgrasveld 4 en de nieuwbouw c.q. renovatie van de kleedkamers 1 t/m 6. Om veld 1 is een 
nieuwe omheining geplaatst en zijn de reclameborden vervangen. Verder is er overleg geweest met 
de gemeente over de uitvoering van de werkzaamheden door Gildebor.  
Helaas zijn er weer door vernielingen (doelen over de omheining gooien, doorgangen maken in 
omheining) reparaties uitgevoerd, die door de club zelf betaald moeten worden. Er is dit jaar weer voor 
duizenden euro aan ballen (van een andere leverancier) aangeschaft. Laten we zuinig zijn op ons 
materiaal 
Hieronder een verdere opsomming werkzaamheden: 
Schoonhouden van kleedkamers en sportpark en doelnetten zijn vervangen of gerepareerd 
Er is onderhoud gepleegd aan de inbraakinstallatie en de blusmiddelen. 
Diverse kleine reparaties in en om het gebouw. 
Palen voor het leunhek op maat gemaakt en leunhek veld 1 en 2 klaar gemaakt 
Compressor aangeschaft voor het opblazen van de ballen. 
Veld 4 geopend met onthulling straatnaambord Gonnie van der Burglaan. 
ISA keuring laten uitvoeren. Na kleine reparaties is het veld goedgekeurd het officiële rapport is 
ontvangen. 
Kantine ingericht voor het stembureau. 



Het Thijcollege heeft gebruik gemaakt van het kunstgras wat goed is bevallen vandaar dat tot de 
herfstvakantie er wederom gebruik wordt gemaakt van kunstgras. 
 
 
Sponsorcommissie:  
Nieuw leven Sponsorcommissie 
Kijk om je heen op het Sportpark en je ziet meer reclame-uitingen dan ooit. De term ongelofelijk is 
echt niet teveel gezegd.  
De commissie is van start gegaan onder de bijzondere omstandigheden van de corona-pandemie. 
Een goed begin werd gemaakt door de trouwe sponsoren een flesje wijn te bezorgen. Bart Benneker, 
Koen Vehof., Coen Doldersum., Daan Kokman, Michiel Lubbers,  Marijn Lenderink en Joost van Mook 
pakten vanuit deze basis de draad op. Benaderen van bestaande en nieuwe sponsoren hebben geleid 
tot een ongekende uitbreiding van het sponsorbestand: we beheren nu 63 contracten waarvan de 
financiële waarde 5x het vorig seizoen overtreft. Vermeldenswaard is ook een spontane gift van € 
1.000,-: binnen een kwartier geregeld.  
 
Aangetoond is dat onze vereniging aantrekkingskracht heeft, dat ons enthousiasme overkomt en ook 
nog (ruim) wordt beloond. De opening van het kunstgrasveld heeft ons ook mooie sponsoren en 
uitbreiding van contracten opgeleverd.  
 
Uitdagingen komen we tegen bij het waarmaken van de afspraken met de sponsoren. Het nog verder 
uitbreiden van het sponsorbestand, waarbij ook het contract met de (nieuwe) hoofdsponsor(en) de 
volle aandacht moet krijgen. 
 
De contracten die we nu hebben afgesloten geven ons als vereniging de gelegenheid te investeren in 
materiaal en kennis en kunde over trainingsmethoden. De meeste contracten kennen nu een termijn 
van drie jaar en daardoor lopen we ook (financiële) risico's doordat veel termijnen tegelijk aflopen: 
werk aan de winkel. Uitgaven die we nu doen kunnen gauw onder druk komen te staan en daarom 
doet de commissie een beroep op alle leden: meld potentiële sponsoren bij ons aan. Samen kunnen 
we dan kijken wat mogelijk is.  
 
We gaan hopelijk een echt voetbaljaar tegemoet met een echte derby in het vooruitzicht. De 
sponsorcommissie heeft plannen in ontwikkeling waardoor de ZVV de Esch op de kaart komt te staan 
als een vereniging waarop ook sponsoren trots zullen zijn dat ze erbij horen.  
 
Verslag vertrouwenscommissie 
Vanuit de vertrouwenscommissie kunnen wij  jullie mededelen dat er geen meldingen zijn geweest 
waar we onze bemoeienis mee hebben gehad.  
Er is van één team melding geweest, deze is opgepakt door Gert Kip. Blijkbaar is deze melding naar 
meerdere personen verzonden en opgepakt. Hierdoor kon de vertrouwenscommissie niet langer 
onafhankelijk werken. Gelukkig wordt deze kwestie intern opgelost en heeft de vertrouwenscommissie 
deze melding afgedaan 
Leermoment uit deze laatste melding is wel dat de bereikbaarheid en de doelstelling (lees protocol) 
niet of onvoldoende zichtbaar zijn op de website van de vereniging. Belanghebbenden weten hierdoor 
ook niet hoe ze hun melding moeten doen.  Hiervoor graag de nodige aandacht. 
Hopend op een vredig en voetbal vol seizoen 2021-2022  
 
Namens de Vertrouwenscommissie,  
Gert Kip, Marieke Rosens, Gonnie Bonvanie-van der Burg  
 
Opmerkingen: 

• Geen namen noemen in verslag vertrouwenscommissie 

• Ballen ophalen is een probleem: te weinig vangnetten. Dichte begroeiing. Alles buiten de 
omheining is een probleem van de gemeente. 
 

Situatie jeugdorgaan: 

• Het jeugdorgaan is al meer dan een jaar onderbezet. Gelukkig hebben we iemand gevonden 
die de functie jeugd secretaris van Wynand Witbreuk heeft overgenomen. Dat is Dennis 
Koopman. We zoeken nog meerdere bestuursleden en een voorzitter. De Technische kant is 



wel goed bezet, maar van een aantal mensen weten we al dat ze volgend jaar waarschijnlijk 
gaan stoppen.  
Manon Wilke gaf aan dat ze een tijd geleden contact gehad met Maurice Teussink en Laurens 
Maathuis. Ze was erg verbaasd dat ze niets terug heeft gehoord, terwijl ze open stond voor 
vrijwilligerswerk in het jeugdorgaan. 

• Er moet zo snel mogelijk een gesprek gepland worden met alle betrokken mensen van het 
jeugdorgaan en dagelijks bestuur. Ook Manon Wilke hierin betrekken. 

• Vanuit de vergadering een verzoek om de naam jeugdcommissie te handhaven. 

• Wenroy Hofstede benadrukte dat degene bij wie hij de Lead Manon Wilke had neergelegd 
verantwoordelijk is voor de uitvoering van het geheel. 

• Wenroy Hofstede benadrukt nog eens dat vrijwilligers te werven zijn als we met koffie langs 
de lijnen met mensen in gesprek gaan. 

• Mails en vacatures op de website leveren niets op. Actief werven. 
 

Afscheid vrijwilligers: 

• Tom Platvoet bedankt Wynand Witbreuk voor al het werk dat hij de afgelopen 5 jaar als 
jeugdsecretaris heeft verricht. Hij was erg betrokken bij het wel en wee van de jeugdspelers. 
Ook Theo Jumpertz heeft zich de afgelopen 5 jaar zeer verdienstelijk gemaakt als 
ledenadministrateur. Hij was heel precies in het bijhouden van alle gegevens. Beiden kregen 
als dank namens de club een bos bloemen en een diner bon. 

• Helaas konden Frank Heideman en Nathalie Kip niet aanwezig zijn. Dat halen we op een 
ander moment in. 

 
Statuten: 

• Bestuursleden van verenigingen zijn vanaf 1 juli 2021 individueel en hoofdelijk aansprakelijk. 
De regels hieromtrent zijn aangescherpt in de nieuwe Wet Bestuur en Toezicht 
Rechtspersonen (WBTR). Deze wet is bedoeld om het bestuur en toezicht van onder meer 
verenigingen en stichtingen te verbeteren en om vervelende incidenten te voorkomen. Dat 
geldt bijvoorbeeld voor besluiten over uitgaven. Dit betekent flink wat wijzigingen in de 
statuten. 

• Gerard Horst en Rein van der Burg zijn de afgelopen tijd bezig geweest om de statuten up to 
date te maken. De oude statuten dateren nog van 1985 en zijn erg verouderd. Ze hebben het 
KNVB concept naast onze statuten gelegd om vanuit dat gegeven veranderingen aan te 
brengen. Dat heeft geleid tot ons concept dat te lezen was op onze site. De KNVB heeft ons 
nieuwe concept goedgekeurd. 

• Wat o.a. nodig is volgens de nieuwe wet WBTR: - belangenverstrengeling is verboden; 
aansprakelijkheidsverzekering nodig (hebben we); 2e penningmeester en maandelijkse 
rapportage voor meer zekerheid ( is aanwezig); begroting aanbieden vooraf aan start seizoen 
(gebeurt nu, vandaar dat ALV begin september plaatsvindt); elektronisch stemmen mag. 

• Het bestuur werd na de uitnodiging voor de vergadering al door Wenroy Hofstede gewezen op 
het feit dat er een procedure fout gemaakt werd. Die fout is niet hersteld middels een 2e 
uitnodiging. In de uitnodiging had moeten staan dat er gestemd ging worden over de wijziging 
van de artikelen in de statuten. 2/3 deel van de leden moet stemmen. Lukt dat niet dan 
opnieuw een uitnodiging versturen. Dan is de stemming rechtsgeldig ongeacht het aantal 
aanwezige leden. 

• Verder gaf Wenroy aan dat de oude statuten niet op de site stonden om ze te vergelijken met 
het concept. 

• Als de notaris ons terugroept bij goedkeuring komt het opnieuw opstarten. 

• Ondanks de gemaakte fout stelt het bestuur voor om toch te gaan stemmen, omdat de wet al 
in juni is ingegaan. Als de notaris ons terugroept bij goedkeuring kunnen we alsnog de zaak 
opnieuw opstarten. 

• Naar aanleiding van de discussie heeft de voorzitter in stemming gebracht of er gestemd 
mocht worden over het aannemen van de concept statuten, gezien de geuite bezwaren. De 
uitkomst van deze stemming was dusdanig dat er niet gestemd mag worden over het 
aannemen van de conceptstatuten. Ten gevolge van deze stemming heeft het bestuur dit 
voorstel ingetrokken.  

• Jurre van der Geize: je hebt 5 jaar de tijd. Er zullen best nog aanpassingen komen. Procedure 
correct laten verlopen. KNVB is niet de baas over de statuten, maar de leden. Duidelijk 
afspraken maken in bestuur. Deze duidelijk vastleggen in notulen, dan ben je altijd gedekt.  



• Wenroy Hofstede doet het voorstel om de jeugdafdeling statutair meer inspraak te laten 
krijgen in de vereniging, omdat de jeugdafdeling veruit de grootste afdeling is (ongeveer 2/3 
van de leden is jeugd). Hij geeft als suggestie mee om bijv. de voorzitter van de 
jeugdcommissie de helft van de stemmen te geven.  

• De vereniging blijft zitten met oude statuten. Er wordt een nieuwe procedure opgestart. 

• Marjolein Klievik geeft aan er geen persoonlijke zaak van maken. Ze had in het verleden al 
eerder aangegeven vanuit de adviesraad om samen met Ploni bezig te gaan met de 
verouderde statuten. 

 
 

Verenigingsmanager: 

• Tom deelt mee dat het bestuur in gesprekken met een aantal commissies getipt is om de 
mogelijkheden van een verenigingsmanager te onderzoeken. Je kunt zo iemand voor een 
bepaald aantal uren per week een contract aanbieden. Een verenigingsmanager wordt dan 
uitvoerend bestuurslid en dus geen officieel Algemeen Bestuurslid. Een verenigingsmanager 
kan het werk van zittende vrijwilligers verlichten door onderzoekend en ondersteunend bezig 
te zijn. Iedereen stemt voor nader onderzoek en eventuele aanstelling. Noodzaak duidelijk 
maken aan leden. Het bestuur houdt de leden op de hoogte. 

 
Jubilarissen: 

• De volgende mensen vieren nu hun 25 jarig lidmaatschap: Kay Borghuis, Gerald Kattier, Coen 
Doldersum, Tomas Elbersen, Niels Mulder en Jaap van der Meulen. 

• Ook Jurre van der Geize bleek al eerder 25 jaar lid te zijn. Door een verkeerd ingevoerde 
lidmaatschap ingangsdatum kwamen we pas later achter. Dit is inmiddels hersteld in het 
ledenbestand 

• Tijdens de komende nieuwjaarsreceptie gaan we deze jubilarissen huldigen. 
 

Verslag penningmeester jaarrekening 2019- 2020 en 2020-2021: 

• Afgelopen 2 jaar is er veel spanning geweest. Er zijn duidelijk minder kosten gemaakt. 
Gelukkig bleef het ledenbestand op peil, dus contributie inkomsten gewaarborgd. Weinig 
rendement kantine 50000 euro minder. 

• Vorig jaar hebben we een mooie winst behaald, dit jaar is de winst nog groter. We hebben 
alles wat binnen te halen was binnen gehaald. Nog niet alle toezeggingen inzake now- 
regelingen zijn definitief toegekend. We kunnen geld pas gebruiken als het definitief is. 

• Veel nieuwe sponsorgelden op dit moment 

• Supergezond nu en kunnen dus investeren. 

• Er waren verder geen vragen. 
 

Verslag kascontrole: 

• Decharge verklaring ZVV De Esch boekjaar 2019 – 2020 
De controlecommissie heeft op woensdag 23 september 2020 de financiële administratie over 
het boekjaar 2019 -2020 beoordeeld. Zij heeft geoordeeld dat de administratie een getrouw 
beeld weergeeft van de financiële positie van ZVV De Esch per 30 juni 2020 over het boekjaar 
2019 – 2020.De controlecommissie heeft geen ernstige onregelmatigheden aan getroffen en 
adviseert de Algemene Ledenvergadering op vrijdag 3 september aan het bestuur decharge 
te verlenen over het gevoerde financiële beleid tijdens boekjaar 2019 – 2020.  
Controle commissie Gerard Scheuten en Wenroy Hofstede 

• Decharge verklaring ZVV De Esch boekjaar 2020 – 2021 
De controlecommissie heeft op woensdag 25 augustus 2021 de financiële administratie over 
het boekjaar 2019 -2020 beoordeeld. Zij heeft geoordeeld dat de administratie een getrouw 
beeld weergeeft van de financiële positie van ZVV De Esch per 30 juni 2021 over het boekjaar 
2020 – 2021. De controlecommissie heeft geen ernstige onregelmatigheden aan getroffen en 
adviseert de Algemene Ledenvergadering op vrijdag 3 september aan het bestuur decharge 
te verlenen over het gevoerde financiële beleid tijdens boekjaar 2020 – 2021.  
Controle commissie Gerard Scheuten en Jurre van der Geize 

• Jurre van der Geize adviseert de tekst in de decharge verklaring te wijzigen. Laat het woord 
“ernstige” achterwege. 

 
Benoeming kascontrole commissie: 



• 3 leden nodig: Jurre van der Geize en Niels Analbers stellen zich beschikbaar. Het bestuur 
gaat nog op zoek naar een derde lid. 

 
Vaststelling begroting 2021 – 2022: 

• Per kwartaal gaan we bekijken in hoeverre we het kunnen volgen. 

• Meer in algemene middelen inzake verbouwing 

• We zijn financieel kerngezonde vereniging en dat levert Rein een welverdiend applaus op. 
 
Rooster van aftreden en benoeming bestuursleden: 

• Rooster van aftreden: 2021 Rein van der Burg, 2022 Tom Platvoet en René Vehof, 2023 Bert 
Harperink en Gerard Horst, 2024 Eric van Nijkerken 

• Rein van der Burg had vorig jaar al aangegeven te stoppen als penningmeester. Eric van 
Nijkerken had zich vorig jaar al beschikbaar gesteld. Tot vorig jaar 18 november konden 
tegenkandidaten zich aanmelden. Aangezien dit niet gebeurde heeft Eric zich afgelopen 
seizoen al ingewerkt en neemt de positie penningmeesterschap van Rein van der Burg over. 
Rein zal op de achtergrond als 2e penningmeester werkzaam blijven. 

• Tom bedankt Rein voor zijn ongebreidelde inzet als penningmeester. Mede door zijn inbreng 
is onze vereniging financieel gezond geworden. Ook voor hem bloemen en een diner bon. 

Rondvraag: 
Niels Analbers:  

• Voorstel om een andere avond te kiezen voor de ALV zodat er meer leden komen. Het 
bestuur gaf aan dat er de afgelopen jaren juist een groei had plaatsgevonden  op de 
vrijdagavond. In de vergadering werd er door verschillende personen geopperd om de avond 
interessanter te maken ( Spreker – afsluitend feestje). Wellicht toch op een andere avond. 

Wenroy Hofstede: 

• Oppert het idee aan het jeugdorgaan om actief jeugd te gaan werven in de Thij. 

• Hij wil graag meer transparantie bij bestuur. Notulen (gescreend) op de website, de 
mogelijkheid voor leden om vergaderingen bij te wonen. Het DB beraadt zich hierover. 

Gonnie Bonvanie /van der Burg:  

• Wil het VOG gebeuren verder aanpakken samen met Rein. Aan alle vrijwilligers met 
contracten zijn gegevens nodig.  

• Van rechtswege is de VOG onbeperkt geldig; wij kunnen de termijn van 5 jaar hanteren omdat 
veelal na 5 jaar wel een andere situatie is ontstaan en dat is nu het geval;  

• De VOG kan voor minderjarigen ook worden aangevraagd.  

• Wenroy wil dat in het huishoudelijk reglement moet komen voor welke vrijwilligers wel of niet 
qua leeftijd VOG moet worden aangevraagd. De meningen in de vergadering zijn hierover zijn 
verdeeld. Menigeen zegt dat leeftijd geen rol mag spelen. 

Gert Jansen:  

• Elk jaar zitten we met 1 of meer teams zonder trainer. Het is lastig voor ouders om dit op te 
pakken. Minimaal 1 training moet aangeboden worden.  

          Opmerkingen: 
1. Dennis Koopman: bij aanmelding ouders verplichten om wat te doen?? Kunnen 

selectieteams iets betekenen in het geven van training? Dit is een betere optie 
dan ouders. 

2. Dick Senkeldam: van het 1e en 2e team hebben we geen reacties. Van de andere 
seniorenteams wel. 

3. Marjolein Klievik: het 1e is vlaggenschip, maar nu wel afwezig. 
4. Niels Analbers: Als het seizoen begint weer met de senioren in gesprek gaan. 
5. Manon Wilke: Alle teams hebben recht op trainers, ook mindere teams. 2 

trainingen. Er zijn te veel eilandjes en te weinig communicatie. We moeten 
mensen eerder enthousiast maken. 

6. Wenroy: Onze vereniging heeft geen algemene visie waarin de identiteit, 
sportvisie en doelstellingen geformuleerd zouden moeten zijn   Vraag je eerst af 
wat je wil en hang daar beleid aan op, zodat je je bij de uitvoering van dat beleid 
dan altijd kunt verdedigen door te verwijzen naar het opgestelde beleid. 
Conceptvisies kunnen dan in een volgend ALV in stemming gebracht worden. 
Op tijd werven bij jonge jeugd zoals de scheidsrechterscommissie dat doet. Dat is 
visie. 
 



Het bestuur reageert op deze opmerking met de mededeling dat onze visie deels staat in het 
Jeugdbeleidsplan dat in 2018 opnieuw is bijgesteld. Deze is te vinden op de site. 
De avond eindigt in een felle discussie. Natuurlijk mag er tijdens de ALV kritiek worden geuit. 
Helaas hebben we moeten constateren dat enkele leden de vergadering voortijdig verlieten 
vanwege de gespannen sfeer. 
Een discussie moet er volgens het bestuur op gericht zijn dat we op een dusdanige manier 
kritiek en complimenten kunnen geven waar we samen sterker van worden. 
 

Slotwoord: 
Tom Platvoet bedankt alle leden voor hun komst en inbreng. 
 

 

 

 

 

 


