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NOTULEN ALGEMENE LEDENVERGADERING VV HOOGLAND 18 mei 2022 

1. Opening 

Voorzitter Nico Terschegget opent de vergadering om 20:01 uur. 

Mededeling van orde: Penningmeester Gerbrand van der Linde is vanwege zijn werk helaas 

op het laatste moment toch niet beschikbaar voor deze vergadering. De begroting zal 

daarom door de voorzitter worden gepresenteerd.   

Op Gerbrand van der Linde na is het bestuur voltallig aanwezig.  

2. Vaststelling notulen algemene ledenvergadering 23 december 2021 

Er is een vraag n.a.v. punt 4, jaarverslag van het bestuur: 

In de notulen staat het volgende: 

“Bouw 2de fase kleedkamers weer verder uitgesteld door Covid-19: start project wordt 

waarschijnlijk 2023.”  

Klopt dat? 

De voorzitter bevestigt dat de notulen juist weergeven wat er op 23 december gezegd is. Op 

dit moment ziet het ernaar uit dat de voorbereiding voor die 2de fase inderdaad in 2023 zal 

worden gestart. 

De notulen worden unaniem goedgekeurd.  

3. Mededelingen van het bestuur 

Ook dit seizoen heeft Corona weer impact gehad: 

• Naast impact sportief, ook financieel: horeca maanden dicht 

• Financiële impact valt uiteindelijk reuze mee door vooral subsidies 

• Forecast resultaat komt uit op 15K positief i.p.v. 0K begroot, komt dus vooral door de 

subsidies die het verlies van de horeca hebben goedgemaakt 

• We zien ook een gezonde groei van de liquiditeit 

Sportief: 

• Sommige jeugdteams gepromoveerd naar divisie 

• H1 moet nog hard werken om te handhaven in derde divisie 

• D1 maakt reële kans om nacompetitie voor promotie te mogen spelen 

Facilitair: 

• Ballencontainers in gebruik genomen: positief ontvangen 

 

Update project nieuwe structuur: 

Aanleiding: 

Vrijwilligersbeleid: Ieder gezin is in principe verplicht vrijwilligerswerk te doen tenzij bereid af 

te kopen (80euro per gezin) -> behoefte aan duidelijke taakomschrijvingen en daarbij 

behorende tijdbesteding. 

Technisch beleid/Voetbalzaken heeft een apart bestuurslid, die het technisch hart aanstuurt. 

Sluit ook aan bij certificering jeugdopleiding -> ook daar behoefte aan duidelijke structuur en 

besteding tijd.  

 

Nieuwe structuur, verder uit te werken: 
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A. Scheiding tussen interne organisatie en voetbalzaken. Interne organisatie valt onder vice 

voorzitter Ulco de Vries en technische zaken valt onder Marco Hadders, nieuw 

bestuurslid voetbalzaken. 

B. Heldere structuur en taakomschrijvingen per rol. Noodzakelijk om eenvoudig als 

vrijwilliger functie of taak te kunnen uitvoeren. 

C. Centrale planning opzetten voor alle trainingen, wedstrijden en overige activiteiten die 

op onze club plaatsvinden. 

 

Voor de helderheid: het is dus een lopend project waar we de komende tijd nog meer over 

zullen communiceren. 

 

Op verzoek licht de vice-voorzitter toe hoever we op dit moment zijn met het uitvoeren van 

het vrijwilligersbeleid: 

-Het werkt per Postcode/huisnummer. Dus slechts één gezinslid hoeft aan de urennorm te 

voldoen. 

-Er zijn op dit moment 600 aanzeggingen gedaan dat er binnenkort €80,00 automatisch 

wordt afgeschreven. 

-De vereniging heeft ongeveer 1150 bondsleden op unieke combinatie van 

postcode/huisnummer. 

-Het budget dat hiermee wordt opgehaald wordt op twee manieren besteed: 1) 

uitgaven/beloningen voor vrijwilligers 2) inhuren van professionals die de werkzaamheden 

verrichten die de vrijwilligers hadden kunnen verrichten. 

-We houden rekening met een opbrengst uit de afkoop van 13,5k. Dat is gebaseerd op een 

weloverwogen en onderbouwde inschatting.  

4. Begroting 2022-2023 

Uitgangspunten begroting 2022-2023 

Effecten als gevolg van geen Corona: 

Horeca inkomsten netto   +35.000 

Geen subsidies als gevolg van Corona -12.500 

Overige baten – inning 80 euro  +13.500 

Wel enkele kostenposten nu hoger opgenomen: 

huisvestingskosten – geen korting SRO 

+iets hogere kosten energie  +19.000 

Op de energiekosten komt men later in de vergadering nog terug. De begroting is nog op 

basis van een kleine stijging van deze kosten. 

 

De voorzitter licht op verzoek toe dat er op dit moment al zonnepanelen liggen op de nieuwe 

kleedkamers en dat de dakconstructie van het paviljoen niet sterk genoeg is om daar 

zonnepanelen op te laten plaatsen. Er is wel een suggestie gekomen om de kiezelstenen van 
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het dak te laten verwijderen, dat zou plaatsing van zonnepanelen wellicht mogelijk maken. 

Tevens is er een suggestie van een lid om door een bedrijf een berekening te laten maken 

wat het zou kosten om de kiezelstenen te laten verwijderen en zonnepanelen te laten 

plaatsen. Dit soort adviezen worden vaak gratis gedaan door bedrijven.  

 

Liquiditeit is boven het gewenste niveau: 

Liquiditeit per 30-6-2022 naar verwachting 210.000 

Liquiditeit per 30-6-2023 gebudgetteerd op  245.000 

Hiermee zijn we boven het gestelde doel van minimaal 175.000 einde seizoen, dat is zeer 

wenselijk gezien de toekomstige investeringsplannen (o.a. de 2de fase kleedkamers). 

 

N.a.v. de liquiditeit licht de voorzitter toe dat een deel van de stijging van de liquiditeit te 

maken heeft met een nieuwe sponsorbijdrage. 

Er wordt vanuit de sponsorcommissie nog toegevoegd dat er meer gesponsord wordt dan 

duidelijk wordt uit begrotingen en cijfers. Er is namelijk ook vaak sprake van sponsoring in 

natura.  

 

Vervolgens presenteert de voorzitter de details van de begroting: 

Winst en Verliesrekening 2022-2023, met een begroot nettoresultaat van 3.400  

Liquiditeitsbegroting 2022-2023 met een liquiditeit einde seizoen van 264.850 

 

N.a.v. de post personeelskosten licht de voorzitter toe dat Rene van der Kooij aan het einde 

van dit seizoen stopt als betaalde kracht. 

N.a.v. de post energie: Een laatste afrekening zou zelfs een nóg ongunstiger beeld schetsen. 

N.a.v. huur containers: de containers voor de ballen zijn gehuurd, omdat dat gunstiger bleek 

dan kopen. Zeker omdat we na de bouw 2de fase kleedkamers van plan zijn om 2 van de oude 

kleedkamers te gaan gebruiken voor de opslag van de ballen. Dat betekent wel dat wanneer 

we 8 nieuwe kleedkamers bouwen, we er netto slechts 6 bijkrijgen. Een grotere 2de fase met 

nog extra kleedkamers is ook nog een optie. Het bestuur is continu bezig te kijken wat het 

best realiseerbaar is bij een stijging dan wel consolidatie van het aantal leden. Er wordt ook 

gekeken naar de demografie van Hoogland en Kattenbroek in dit kader. Het blijft allemaal 

erg lastig te voorspellen. 

Er wordt gevraagd waarom men destijds bij het aanvragen van de vergunning niet meteen 

een vergunning heeft aangevraagd voor een groter kleedkamergebouw. De voorzitter 

antwoord dat dit gebeurd is vóór dat hij voorzitter was.  

N.a.v. de post wedstrijd- en trainingskosten g) overig, zegt de voorzitter toe de volgende 

vergadering dieper op de cijfers in te gaan, maar waarschijnlijk is een groot deel hiervan 

kosten aan de KNVB. Bij afwezigheid van de penningmeester kon niet op alle details ingegaan 

worden. 

De vice-voorzitter licht toe hoe de liquiditeitsbegroting aansluit op de balans.  
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Energietoeslag contributie 

 

De verwachting is dat de energiekosten substantieel hoger uitvallen dan gebudgetteerd. Dit kan 

leiden tot een verlies van 8 tot 9K in plaats van een beoogd positief resultaat van 3 K. 

 

Het bestuur ziet drie mogelijkheden 

A. Gepresenteerde begroting goedkeuren, met risico op uiteindelijk substantieel verlies 

B. Gepresenteerde begroting aanpassen met hogere energiekosten en verlies van 9K 

opnemen. 

C. Energietoeslag toepassen en energiekosten verhogen, resultaat blijft circa 3K 

positief. 

Vooralsnog voor één seizoen, wordt jaarlijks getoetst en in ALV besloten. Indien prijzen weer 

op niveau Q4 2021 zijn, vervalt de toeslag sowieso. 

Toelichting: optie B is voor bestuur een no-go. De begroting moet naar KNVB, gemeente, 

banken en sportwaarborgfonds. Al deze partijen gaan ons dwarszitten bij aanvragen voor 

subsidies, hypotheek en dergelijke bij een begroting die aanstuurt op een verlies van 9 K. Als 

de stemming uitkomt op A is dat risico een heel stuk kleiner en daarmee draaglijk.  

 

Er is bij een aanwezig lid ontevredenheid over de beschikbaarheid van een trainingsveld voor 

zijn team. Het gebeurt vrijwel wekelijks dat het team niet op de afgesproken tijd het veld op 

kan.  

De voorzitter zegt dat dit buiten de discussie van de energietoeslag valt.  

Er wordt gesuggereerd dat het ook mogelijk is de contributie in zijn algemeenheid te 

verhogen.  

De voorzitter legt uit dat enige jaren geleden door de ALV is besloten de contributie 

voorlopig niet te verhogen.  

Er worden vervolgens verschillende suggesties gedaan: 

-liever besparen door het licht later aan te doen en niet vergeten het uit te doen 

-korter douchen, of helemaal niet douchen 

-toch de contributie verhogen (en uitleggen waarom) ondanks het besluit van de ALV van 

enige jaren geleden 

-de selectie moet al extra betalen, dus laat hen niet nóg eens extra betalen 

-maak transparant wat er gebeurt met het geld van de toeslag en communiceer daarover in 

de volgende ALV 

-neem een tussenweg bijvoorbeeld €7,50 of €8,00 
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Uiteindelijk wordt met grote meerderheid aangenomen dat we gaan voor plan C), onder 

voorwaarde dat men transparant is over de energiekosten. De toevoeging “maken het meest 

gebruik van de faciliteiten” gaat eruit.  

De ALV heeft dus besloten om een energietoeslag te gaan heffen in seizoen 2022-2023, de 

begroting zal worden aangepast.  

 

• Selectieteams toeslag van €10,00  

• Senioren en O16 t/m O23 teams toeslag van €10,00 

• O8 t/m O15 teams toeslag van €5,00 

• 45+, Walking Football en kabouters/mini’s geen toeslag  

Na deze stemming wordt er verder gediscussieerd over mogelijke energiebesparing. Het 

starten van een duurzaamheidsproject is daarbij een goed voorstel dat door vrijwilligers 

opgepakt zou kunnen worden. Daarmee kunnen zij dan ook hun punten verdienen.  

 

5. Rondvraag  

Er is een vraag over het herentoilet: 

“Wanneer gaan we die urinoirs eruit slopen, want ze stinken als een beerput?” 

De urinoirs gebruiken nauwelijks water en zijn daardoor energiezuinig. Ze gebruiken echter 

wel een schoonmaakmiddel dat regelmatig vervangen moet worden en dat zou die 

bezuiniging best teniet kunnen doen.  

Er wordt gepleit dat zelfwerkzaamheid van leden bij projecten zoals keuken, paviljoen, 

urinoirs meer gebruikt zou moeten worden. Daarbij kan men wachten op initiatieven van de 

leden, maar het bestuur zou ook zelf met een plan kunnen komen en dan voor de uitvoering 

aan kunnen kloppen bij de leden.  

Voorzitter zegt toe dat het bestuur zal kijken naar het urinoir-probleem. 

Er wordt nog gesuggereerd dat men ook leden zou kunnen vragen de keuken te verbouwen. 

Daar zou veel meer omzet gehaald moeten kunnen worden.  

 

Er is een vraag/opmerking over de zoektocht naar 20 vrijwilligers voor de sluitingsdag. Er 

wordt nauwelijks gereageerd door de leden. Dit is ook zo bij de zoektocht naar ballenpupillen 

voor de zondag. Sommigen zeggen dat het een probleem van deze club is, anderen zijn van 

mening dat het een maatschappelijke ontwikkeling is.  

De voorzitter is van mening dat de uitvoering van het vrijwilligersbeleid hiervoor een 

oplossing zou kunnen zijn.  
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Er is een vraag of het daadwerkelijk verplicht is om tijdens de wedstrijd van H1 stewards in te 

zetten.  

In de derde divisie zijn clubs inderdaad verplicht stewards in te zetten, en de KNVB 

controleert vaak. In de hoofdklasse zijn stewards niet verplicht. 

 

De laatste opmerking is dat een aanwezige erop wil wijzen dat er ook heel veel wél goed gaat 

met onze vereniging en daar wil deze aanwezige het bestuur een compliment voor geven.   

 

6. Sluiting 

De voorzitter sluit de vergadering om 21:50 uur.  

 


