
      
 
 
 
 
 
 
 
 
54e JAARLIJKSE ALGEMENE LEDENVERGADERING VAN sc EVERSTEIN 

 
Datum :       28 oktober 2011 / 20.00 uur 
Aanwezig :  38 leden 
 
 

N O T U L E N  
1 Opening door de voorzitter 

De voorzitter opent de vergadering en heet iedereen van harte welkom. Inmiddels is het al weer 
een jaar geleden dat het nieuwe bestuur is aangetreden. Een jaar waarin veel is gebeurd en 
waarin veel mensen hun steentje hebben bijgedragen. 

 
2 Vaststellen agenda 

Per mail en vanuit de vergadering zijn er geen agendapunten ingediend. 
 

3 Ingekomen stukken en mededelingen 
Er zijn geen ingekomen stukken. Er zijn wel berichten van verhindering door Bertus van de 
Linden, Gerrit het Lam, Kees Moorelisse, Rien Dokman, Tonny Joore, Michel Saghy, Huib 
Burggraaff jr, Gerard Klaver en Dennis van der Steen. 
 
Daarna volgen twee mededelingen die betrekking hebben op de jubilarissen en ons eerste 
elftal. Ten aanzien van de jubilarissen wordt gemeld dat deze voorheen tijdens de 
algemene ledenvergadering zijn gehuldigd, maar dat het bestuur heeft besloten dat dit 
meer past bij een feestelijke gelegenheid. Vandaar dat deze huldiging is verplaatst naar de 
nieuwjaarsreceptie. 

4 Notulen algemene ledenvergadering 2010 (ter inzage) 
Geen opmerkingen. 

 
5 Jaarverslag seizoen 2010-2011 door secretaris 

Zie bijlage. 
Van Marieke vd Kerkhof kwam de vraag wanneer de uitslag bekend wordt van de SWOT-
analyse. Ron van zal (hierna RvZ) geeft aan dat dit nog dit jaar gaat plaatsvinden. 

 
6 Verslag jeugdcommissie 

Voorgelezen door Ton van Putten namens Gerard Klaver. Geen vragen/opmerkingen. 
 

7 Jaarverslag en begroting penningmeester (ter inzage) 
Voor penningmeester Gerrit de Leeuw zijn cijfers toelicht bedankt hij Dick Bergshoeff, John 
Kraaijkamp, Nico de Leeuw, Marieke vd Kerkhof en Jan van Toorn voor hun hulp. Daarna geeft 
hij een duidelijke toelichting op de cijfers, daar waar nodig worden punten extra belicht. Aan de 
hand van de vragen zijn de volgende aanvullende antwoorden gegeven: 

a. Aangegeven is dat de lasten voor gemeente/Waterschap wel erg fors zijn gestegen, 

 



Gerrit de leeuw gaat dit nog uitzoeken 
b. Het klopt dat de huurverhoging door zelfwerkzaamheid neutraal blijft 
c. De baten van de supportersvereniging staan terecht op de balans van Everstein, omdat 

het geen zelfstandige vereniging is binnen een vereniging. Op deze wijze zijn alle 
geldstromen inzichtelijk en kan met ook zien hoeveel de supportersvereniging jaarlijks 
opbrengt. Uiteraard blijft er overleg plaatsvinden over de besteding van de gelden. 

 
8 Verslag kas commissie - benoeming nieuwe kascommissie lid 

Bertus van der Linden en Huib Burggraaff hebben de financiële administratie gecontroleerd en 
stellen de vergadering voor decharge te verlenen aan de penningmeester over het afgelopen 
seizoen. Zij hebben dit schriftelijk kenbaar gemaakt. 
 
Aart Middelkoop is bij afwezigheid benoemd (hij stond als reserve op de lijst) als 
kascontrolecommissielid. Als nieuwe reserve op de lijst is John Kraaijkamp benoemd. 
 

9 Rondvraag 
Koos den Braber: Is er al iets gedaan aan de verlichting op het parkeerterrein? 
Antwoord RvZ: Het is/wordt gemeld. 
 
Jos Romijn: Hoe zit het met de consumpties voor trainers/leiders? 
Antwoord RvZ: Er is een concept met richtlijnen klaar. Indien deze is afgerond wordt het 
meegedeeld en op de website gepubliceerd.. 

 
10 Sluiting 

 
PAUZE 

 
11 Voortgang nieuwbouw 

Ron van Zal geeft een presentatie over de stand van zaken mbt de nieuwbouw. 
De volgende zaken zijn aan de orde geweest; 
a. Overeenkomst.  
Is afgerond. SWS staat garant voor deel van de lening. Contract wordt morgen getekend 
tijdens de rust van het 1e. 
b. Bestemmingsplan.  
Ligging nieuwbouw parallel aan hoofdveld met zicht op 1e en 2e veld. Dit is buiten rode 
contour (cirkel bebouwde kom). Hierbuiten mag je in principe niet zomaar bouwen. De 
aanvraag ligt bij de gemeente die allemedewerking hierin verleent 
We worden voor de hele nieuwbouw geadviseerd Wim Bogerd, bouwkundige en 
bouwkostendeskundige. 
c. Bodemonderzoek  
Er is onderzoek gedaan door een gespecialiseerd bedrijf. Resultaat is dat de bouw 
bodemtechnisch geen bezwaar is. Op dit moment meten Rinus en Henk 1 keer per week 
het grondwaterpeil. 
d. Samenwerkingspartners  
Er zijn 2 potentië samenwerkingspartners die gebruik willen gaan maken van ons nieuwe 
complex, te weten Roel de Vries fysiotherapie en Sportschool Sport en Bewegen.  
Opgemerkt dat BSO Culemborg is afgehaakt. 
e. Planning  
- wk 44-48 Afronden pve samenwerkingspartners 
- wk 44-52 Afstemming met diverse commissies -> afronden pve Everstein 



- wk 44-52 Leden en sponsoren benaderen om te inventariseren wie wat kan betekenen 
tijdens bouw 
- wk 48-52 Organisatie bouw bepalen en potentiële bouwpartners inventariseren 
- wk 1-12 Vergunningtraject 
- wk 1-12 Bouwpartners selecteren 
Als alles meezit kunnen we in juli 2012 gaan bouwen. 
De geschatte bouwtijd is 125 werkbare dagen bij uitvoering door één marktpartij en sterk 
afhankelijk van hoe we gaan bouwen en de zelfwerkzaamheid 
f. Voorlopige schetsen  
De volgende vragen zijn gesteld 
1. Komen de toiletten van de kleedkamers op de gang? 
 Antwoord: ja 
2. Komt er ook een verzorgingsruimte op de benedenverdieping? 
 Antwoord: ja 
3. Is er ook een lift voorzien? 
 Antwoord: nee, is niet nodig, er komt een talud waardoor alles goed bereikbaar is voor 
 minder validen 
4. Hoe zit het met de stroomkast die gebruikt wordt door het WEDTRA-veld? 

 Antwoord: Deze actie staat nog steeds en wordt meegenomen zodra dat aan de orde is 
 in de nieuwbouw 

5  Er is sprake van nieuwbouw en ook van een evt. nieuw Kunstgrasveld. Hoe verhoudt 
 zich dat, vooral omdat we nu al een tekort aan trainingsveld krijgen/hebben. 
 Antwoord: Ook dit blijft een punt van aandacht, we proberen dit met de gemeente 
 Vianen op te lossen  
 



BIJLAGE 1 
 
JAARVERSLAG Sportclub Everstein 2010 / 2011 
Voorgelezen op de algemene ledenvergadering d.d. 28 oktober 2011. 
 
Het seizoen 2010/2011 gaat de boeken in als een zeer hectisch seizoen, 
waarin van alles gebeurde. Bestuurswissel, nieuwe organisatiestructuur, 
afronden contract met gemeente, diverse nieuwe activiteiten. 
 
Maar ondanks deze belangrijke activiteiten zijn wij een voetbalvereniging en dan valt één ding het meest in het oog. 7 
kampioenschappen, waarbij ons 1e voor het eerst in de geschiedenis 1e klas KNVB gaat voetballen. Daarnaast gaan 
zowel de dames/meisjes elftallen en jeugdelftallen gemiddeld op hoger niveau voetballen. De A1 speelt sinds jaren 
weer 1e klas. Kortom het meest succesvolle seizoen in de geschiedenis van Everstein. 
 
Het bestuur  
Het seizoen 2010-2011 startte met het volgende bestuur; 
 Gerrit Pieterse   Voorzitter 
 Jan van Toorn   Penningmeester 

Gerard Klaver   Secretaris 
Jolanda Keja   Algemeen bestuurslid 
Nico de Leeuw   Algemeen bestuurslid 
Wim Bergmeijer   Algemeen bestuurslid 
Gerit het Lam   Algemeen bestuurslid 

 
Na een zeer drukbezochte Bijzondere Algemene Ledenvergadering heeft eind oktober 2010 een volledige 
bestuurswissel plaatsgevonden. 
Het nieuwe bestuur bestaat uit de volgende personen; 

Ron van Zal   Voorzitter 
Gerrit de Leeuw   Penningmeester 
Sebastiaan Olsman  Secretaris 
Dianne Kers   Algemeen bestuurslid 
Gerdjan Bronkhorst  Algemeen bestuurslid 

 
 
Het seizoen 2010/2011  
Naast de algemene doelstellingen, zoals het organiseren van wedstrijden en activiteiten heeft het bestuur na 
aanstelling tijdens de Bijzondere Algemene Ledenvergaderingen vorig jaar de volgende doelstellingen gesteld: 
 
1e doelstelling; Heropenen onderhandelingen met de gemeente met als doel een goede overeenkomst van 
geldlening af te sluiten 
Deze doelstelling is gehaald. Op 20 juni is het contract tijdens een Bijzondere Algemene Ledenvergadering 
gepresenteerd. Met grote meerderheid van stemmen is akkoord gegeven om de overeenkomst te ondertekenen.  
 
2e doelstelling; Opzetten van een nieuwe organisati estructuur  
Doel is een organisatiestructuur op te zetten met een klein bestuur, portefeuillehouders en daaronder commissies. 
Deze doelstelling is nog niet helemaal gerealiseerd. Er zijn weliswaar nieuwe commissies geformeerd en nieuwe 
vrijwilligers aangetrokken voor de diverse commissie. Het vastleggen van de taken, bevoegd en 
verantwoordelijkheden en het doorvoeren hiervan is echter nog in volle gang.  
 
3e doelstelling; Verbeteren communicatie  
Door navraag bij een aantal leden blijkt deze doelstelling te zijn gehaald. Door het wekelijks uitbrengen van ‘weetjes’ 
met nieuws en activiteiten die de week ervoor hebben plaatsgevonden, het uitbrengen van nieuwsbrieven, betrekken 
van leden bij ontwikkelingen, informatievertrekking op de website etc. is de communicatie aanzienlijk verbeterd. 
Transparante communicatie blijft echter altijd zeer belangrijk. 
 
 
4e doelstelling; Leden meer betrekken bij Everstein  
Ook deze doelstelling is bij navraag behaald. Door leden te betrekken in meer commissies, een sterkte/zwakte analyse 
met een groot aantal leden uit te voeren, het organiseren van activiteiten, het verbeteren van de communicatie hebben 
de leden het idee meer betrokken te zijn bij Everstein. 
 
5e doelstelling; Financiële positie verbeteren 
De winst over het boekjaar 2009/2010 bedroeg slechts € 3656. Gezien de enorme investeringen die ons te wachten, 

 



met dito afbetaling van leningen staat is dit te weinig. 
Het financiële jaarverslag geeft uitkomst of deze doelstelling is gehaald. 
 
Doelstellingen 2011/2012  
1e doelstelling; Start bouw nieuw sportcomplex  
De overeenkomst van geldlening met de gemeente is afgerond. Op dit moment zijn we bezig met het opstellen van het 
programma van eisen en het aanvragen van de vergunningen, zoals aanpassingen bestemmingsplan. Dit doen wij 
samen met onze potentiële samenwerkingspartners, Sportschool Sport en Bewegen en Fysiotherapie Roel de Vries. 
Vervolgens wordt het programma van eisen in de markt uitgezet, worden aanbiedingen geanalyseerd, presentaties 
door potentiële leveranciers gegeven en referenties bezocht. Uiteindelijk wordt met 2 of 3 aanbieders de 
onderhandelingen gestart. Met de geselecteerde aanbieder kunnen we het bouwtraject verder voorbereiden en gaan 
bouwen. 

Doelstelling is voor 1 november 2012 een aannemer de opdracht te hebben gegund om ons nieuwe sportcomplex te 
realiseren. Als alles heel voorspoedig gaat zouden we zelfs kunnen denken aan het starten van de 
bouwvoorbereidingen (bouwrijpmaken, eerste paal) voor 1 november 2012.  

2e doelstelling; Afronden nieuwe organisatiestructu ur  
Zoals eerder aangegeven is deze doelstelling uit 2010/2011 nog niet behaald. Voor komend jaar is het doel om voor 
alle commissies voldoende vrijwilligers te werven zodat op 1 november 2012 van alle commissies de doelstellingen, 
taken en verantwoordelijkheden zijn vastgelegd 
 
3e doelstelling; Minimaal 10 resultaten uit de SWOT  analyse uitvoeren 
Voor de zomer is met meer dan 100 leden een project uitgevoerd om de sterke en zwakke kanten van onze vereniging 
en kansen en bedreigingen te inventariseren. De resultaten zijn besproken en geanalyseerd. Een plan van aanpak 
wordt komend jaar opgesteld om realistische uitkomsten te realiseren. Doel is op 1 november 2012 10 resultaten te 
hebben gerealiseerd. 
 
4e doelstelling; Verbeteren jeugdopleiding 
Wij zijn enorm trots dat het eerste elftal dit jaar voor het eerst in de historie 1e klas voetbalt. 
Wij realiseren ons terdege dat dit uniek is en dat wij om onze doelstelling, zonder financiële vergoeding een stabielere 
2e klasser te blijven, te realiseren veel in onze jeugdafdeling moeten investeren. Afgelopen jaar zijn de diverse 
technische commissies gestart. Doel voor komend seizoen is dat deze commissies samen met het begeleidingskader 
van de selectie en jeugd een plan opstellen om Everstein op dit niveau te houden. 
Naast opstellen van het plan moet op 1 juni 2012 zijn gestart met de realisatie van dit plan. 
 
5e doelstelling; Afronden technisch beleidsplan  
De Technische commissie is druk bezig met het opstellen van het Technisch Beleidsplan 2012-2015. De planning is 
dat dit in het 4e kwartaal 2011 wordt gepresenteerd.  
 
 
Tot slot  
Tot zover het jaarverslag over het seizoen 2010/2011. Rest ons nog om namens het bestuur alle vrijwilligers, 
sponsors, verenigingen etc. etc., die ons het afgelopen jaar op wat voor manier dan ook hebben gesteund, hartelijk te 
bedanken.  
 
Wij hopen volgend jaar weer een beroep op u te mogen doen. 
 
Getekend te _______________ op    Getekend te _______________ op 
 
 
 
S. Olsman,       R. van Zal  
Secretaris.       Voorzitter  

 


