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Notulen Algemene Ledenvergadering van 1 oktober 2015. 
Afzeggingen zijn ontvangen van: Peter van de Werken, Ronald Huisstede de Wit, Leen Kransse, Paul 
Boot en Robert Swart. 
Aanwezig zijn 23 leden. 
 

1. Opening door de voorzitter a.i. 
Voorwoord: Goedenavond allemaal en hartelijk welkom bij de algemene ledenvergadering. 
Laat ik beginnen met u te bedanken voor uw komst. U heeft er voor gekozen om vanavond 
bij de algemene ledenvergadering van uw vereniging aanwezig te zijn. Het jaarlijkse moment 
waarop het bestuur verantwoording aflegt. Ik zeg bewust uw vereniging want het is niet 
alleen mijn vereniging of van het bestuur maar de vereniging is van ons allemaal.  
Immers….. we willen toch allemaal een vereniging waar de afspraken die we samen hebben 
gemaakt op papier staan en voor iedereen duidelijk, transparant en inzichtelijk zijn! 
We willen toch allemaal een vereniging die vitaal is en financieel gezond. Een vereniging met 
vlees op de botten die onderhoud kan uitvoeren en niet hoeft uit te stellen! 
We willen toch allemaal een vereniging die normen en waarden hoog in het vaandel heeft 
staan! Waar als je de plank even mis slaat duidelijk is wat de sancties zijn. 
We willen toch allemaal dat ouders hun kind veilig en vertrouwd kunnen laten sporten bij 
onze vereniging. En dat we zelf veilig en vertrouwd kunnen sporten! 
Om al deze redenen heeft het bestuur de voorstellen gedaan die na de pauze aan de orde 
komen. Voorstellen die niet gemaakt zijn omdat het zo’n rotzooi is binnen de vereniging 
maar die het beleid moeten verduidelijken en onmisbaar zijn in de huidige tijdsgeest. Dat 
gezegd hebbende open ik de vergadering en wens u een constructieve vergadering. 
 
Peter opent de vergadering. Marcel Toebak geeft aan dat hij graag zou zien dat Peter eerst 
gekozen wordt alvorens hij de ALV voorzit. De vergadering gaat hiermee akkoord.  
Voorstel verkiezing van Peter Versteeg tot bestuurslid en voorzitter van de vereniging. 
Unaniem wordt er voor gestemd op dit voorstel. Peter bedankt de vergadering voor het 
gestelde vertrouwen en zit de vergadering verder voor. 
 

2. Vaststellen van de agenda. 
Punt 9: voorstel verkiezing van Peter Versteeg naar voren gehaald. De agenda wordt 
vastgesteld. 
 

3. Ingekomen en uitgaande stukken. 
Buiten de bovenvermelde afmeldingen zijn er geen stukken ingekomen of uitgegaan. 
 

4. Vaststellen van de notulen van 16 oktober 2014. 
Tekstueel:  punt 9  Pim Toor i.p.v. Pim tor. 
De notulen worden zowel inhoudelijk als tekstueel goedgekeurd. De voorzitter bedankt de 
secretaris. 

 
5. Verslag van de secretaris. 

Het verslag (zie bijlage) wordt doorgenomen met de leden.  Marcel Toebak heeft een vraag 
over de voortgang van de situatie met de gemeente Alphen aan de rijn. Peter deelt de stand 
van zaken mee aan de leden. 
 

6. Verslag van de penningmeester. 
Het verslag (zie bijlage) wordt doorgenomen met de leden.   
Balans: geen vragen. 
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Resultatenrekening: de representatiekosten waren gebudgetteerd op 11.500 euro en zijn 
uiteindelijk 16.168 euro. Hoe kan dit. De penningmeester deelt mee dat er diverse 
onvoorziene posten zijn geweest mede door het kampioenschap van het eerste. Hier 
tegenover staat wel dat de kantineopbrengst, mede door dit kampioenschap ook hoger zijn 
uitgekomen dan begroot. 
 

7. Verslag van de kascontrolecommissie. 
Het verslag (verkrijgbaar bij de penningmeester) wordt doorgenomen met de leden.  
Martin van Zanten leest de verklaring van de kascontrolecommissie voor. De vergadering 
neemt de verklaring over en verleent het bestuur decharge voor het gevoerde financiële 
beleid. De commissie wordt bedankt voor haar inzet. 
Martin van Zanten wordt eerste man, Nico Stolwijk wordt tweede man en Bert Bogerman 
wordt reserve. 
 

8. Begroting 2015-2016. 
De begroting (verkrijgbaar bij de penningmeester) wordt doorgenomen met de leden.  
De begroting wordt besproken en formeel geaccordeerd door de leden. 
 
Pauze 
 

9. Bestuursverkiezing. 
Alvorens tot de verkiezing over te gaan vraagt de voorzitter de aandacht van de vergadering 
voor het overlijden van Mieke Dompeling en Corrie van Leeuwen. Er wordt een minuut stilte 
in acht genomen om de overledenen te gedenken. 
 
-      Voorstel herbenoeming Marja van Nierop tot secretaris voor drie jaar; wordt unaniem  
        besloten. 
-      Voorstel herbenoeming Martin van Soest tot bestuurslid technische zaken; wordt  
       unaniem besloten. 
- Voorstel verkiezing Peter Versteeg tot bestuurslid (voorzitter); eerder in de vergadering 

unaniem besloten. 
 

10. Bestuursvoorstellen. 
- Voorstel huishoudelijk reglement;  

Er wordt gevraagd of er geen huishoudelijk reglement is. Voor zover wij hebben kunnen 
nagaan is dat er niet. De voorzitter merkt op dat er een punt is dat anders is geregeld als 
in de statuten, en dat is het voorstel van lid van verdienste. In het huishoudelijk 
reglement staat dat deze kan worden voorgedragen door het bestuur. Een voorstel voor 
erelid blijft ter goedkeuring van de ALV. Het reglement zal worden gepubliceerd op de 
website. 
Het voorstel wordt unaniem aangenomen en geaccordeerd door de leden. 

- Voorstel contributieverhoging voor seizoen 2016-2017.  
Het voorstel is om de contributie te verhogen met 10 euro per spelend lid (buiten de 
jaarlijkse indexering). Het voorstel wordt unaniem aangenomen en geaccordeerd door 
de leden. Jos Lourier stelt voor om de prijzen van de consumpties in de kantine ook te 
verhogen. Er wordt afgesproken dat het bestuur dit inzichtelijk gaat maken en zo nodig 
zullen de prijzen worden verhoogd. 

- Voorstel normen en waardestatuut.  
Na stemming wordt dit statuut unaniem aangenomen. Gevraagd wordt of dit statuut 
gepubliceerd kan worden op de website. 
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- Voorstel bestuursreglement grensoverschrijdend gedrag en seksuele intimidatie.  
De sportbonden in Nederland nemen grensoverschrijdend gedrag en seksuele intimidatie 
serieus. NOC*NSF heeft gedragsregels voor sportbegeleiders opgesteld. Die regels zijn 
door alle landelijke sportbonden onderschreven. De regels zijn gemaakt om de risico's op 
ongewenst gedrag in de relatie pupil en trainer te verkleinen en ze fungeren als 
toetssteen voor het gedrag van begeleiders en sporters in concrete situaties.  
De vereniging onderschrijft ook deze regels van harte. Er is een vertrouwenspersoon 
aangesteld binnen de vereniging (Alfred Hortensius) en er zal voor de leiders en trainers 
van de jeugd een VOG aangevraagd worden. (deze verklaring kan kosteloos opgevraagd 
worden via NOC NSF). Na stemming (3 onthoudingen, 0 tegen en 20 voor) is het voorstel 
aangenomen. 

- Voorstel tot lid van verdienste.  
Brenda van Zanten is tijdens het eindejaarsfeest al gehuldigd voor haar bijdrage aan de 
vereniging, maar het officiële gedeelte, de uitreiking heeft nog niet plaatsgevonden. 
Brenda heeft haar sporen ruimschoots verdient binnen onze vereniging, zij is onder 
andere trainster en ze organiseert veel activiteiten binnen onze club. Ze is ook de 
drijvende kracht achter het meisjes en damesvoetbal. Het voorstel van het bestuur, om 
haar lid van verdienste te maken wordt bij acclamatie aangenomen. 

- Voorstel tot ereleden. 
Joop de Gelder en Leo van der Pot zijn twee leden binnen onze vereniging die niet weg te 
denken zijn. Joop heeft zich heel veel jaar ingezet voor de jeugd (en doet dat nog steeds), 
organiseert toernooien, zit in de jeugdcommissie en regelt veel zaken die met de jeugd te 
maken hebben. Leo van der Pot is al 22 jaar penningmeester van onze vereniging, een 
niet geringe taak. Beide heren worden ook bij acclamatie aangenomen tot ereleden. 
Leo, Joop en Brenda krijgen hun speld van de voorzitter uitgereikt met de oorkonde en 
de bloemen. Leo neemt het woord en bedankt Marcel Toebak voor zijn hulp tijdens al 
deze jaren. Hij memoreert aan de oude voorzitters (Dick van Vliet en Nico Stolwijk) die 
hem altijd hebben geïnspireerd. 
 

11. Rondvraag en sluiting. 
Nico Stolwijk:  
Nico spreekt zijn waardering uit voor de professionalisering van het bestuur. Nico vraagt hoe 
het zit met het gebruik van het kunstgrasveld, het kunstgrasveld wordt veel oneigenlijk 
gebruikt door leden en niet leden. Wat gaat het bestuur hieraan doen? De afspraak is dat er 
buiten trainingen en voetbal geen gebruik mag worden gemaakt, maar handhaving is 
moeilijk. De voorzitter vraagt of Nico een oplossing weet, maar deze is er niet. Wel is het 
goed als de vereniging de uitstraling geeft dat gebruik van het kunstgrasveld niet mag, maar 
100 % dekking is er niet. 
Bert Bogerman:  
Heeft het faillissement van sportspectrum nog consequenties voor de vereniging? Nee, die is 
er (gelukkig) niet. 
Dick van Vliet:  
Er is een pony gesignaleerd op het derde veld. Dit geeft uiteraard de nodige hilariteit, maar is 
natuurlijk niet wenselijk. Ogen en oren openhouden en toezien dat de velden niet oneigenlijk 
gebruikt gaan worden. 
Rens van Nierop:  
Komt er nog een publiciteitscommissie? Deze taak ligt tijdelijk bij de voorzitter, maar het is 
een aandachtspunt van het bestuur. Wij zijn nog op zoek naar mensen die deze taak op zich 
willen nemen. Het is van belang dat de sponsoren, de Gulle Gevers en dergelijke duidelijk 
binnen onze vereniging zichtbaar zijn. 
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Alfred Hortensius: 
Is er binnen de vereniging inzicht over de vrijwilligers? Om alle vacatures bezet te krijgen 
wordt steeds moeilijker, maar het lukt ons nog steeds. Ook dit is een aandachtspunt van het 
bestuur. 
Leo van der Pot.  
Er is een brief van FOX sport binnengekomen, dat wij een licentie moeten aanschaffen van 
ca. 100 euro per maand om de leden naar voetbal te laten kijken. Wil de vereniging dit? 
Omdat de selectie de eigenaar is van het abonnement zal dit worden voorgelegd aan de 
selectie. Dit abonnement is te duur om door te vereniging te worden betaald. 
 
De voorzitter bedankt iedereen voor zijn/haar aanwezigheid en sluit de vergadering. 
 
Marja van Nierop 
 
Bijlagen:  Verslag van de secretaris; 
  Verslag van de penningmeester; 
   


