
       
 

Notulen 
Algemene Ledenvergadering FC Horst 

26 oktober 2016, aanvang 20:00 
 

1. Opening 
De voorzitter opent de algemene ledenvergadering en heet alle aanwezigen 
welkom. Hij vraagt of alle mensen zich willen inschrijven op de 
aanwezigheidslijst die rond gaat.  
We zitten hier met een wat andere setting aan tafel dan vorig jaar, we 
missen jammer genoeg ook nog 2 bestuursleden; Evert Renden (ivm ziekte) 
en Erik Kok (ivm beurs).  

 
2. Ingekomen stukken 

2.1 De gezonde kantine 
Mandy Klappenberg, Sanne van de Weerthof en Lisanne Beil, studenten op 
de Hogeschool van Amsterdam en gaan een stage opdracht vervullen ‘de 
gezonde kantine’. Er is door de dames gevraagd of zij het onderzoek 
mogen doen bij FC Horst, om te onderzoeken of er vraag is naar een 
gezonde kantine bij FC Horst.  
Mandy stelt zich voor en legt de stage-opdracht verder uit; 
- Mandy hoort veel om zich heen dat er vraag is naar gezonde producten  
- Herman en Aalt waren enthousiast over dit idee omdat zowel Herman en 
Aalt naast dit onderzoek gestart zijn met ideeën rondom de ‘gezonde 
kantine’ 
- Mandy gaat een onderzoek doen onder alle mensen die te maken hebben 
met de kantine, om zo de specifieke vraag te bepalen. Er zullen 
verschillende doelgroepen benaderd worden voor een interview om te kijken 
naar de wensen per doelgroep.  
- Naar aanleiding hiervan komt er een plan met aanbevelingen.  
- Er wordt ook bekeken of er vraag is naar health voorlichting, sport 
prestaties verbeteren etc. 
- E-mail adres van de dames komt op de website te staan.  

 
 

 



2.2 E-mail van Peter 
De e-mail van Peter is beantwoord door het bestuur, naast de vergadering.  
Het roken op het sportpark is aangehaald door Peter in zijn e-mail. Wij 
hebben aangegeven dat wij onze ‘leiders/trainers’ gaan vragen om niet te 
roken tijdens de wedstrijden en trainingen. Daarnaast hebben we besloten 
dat wij een gastvrije club willen zijn en daarom zowel rokers als niet rokers 
willen verwelkomen.  
 

 
3. Goedkeuring notulen ALV 2015 

De notulen zijn goedgekeurd door de aanwezigen 
 

4. Voorwoord voorzitter 
De voorzitter geeft aan dat hij gewoon is om terug te blikken op het 
afgelopen seizoen maar dat hij liever vooruit wil blikken.  
Financieel zijn we een gezonde club en we blijven dan ook investeren in de 
jeugd, de senioren en ons sportpark. Als voorbeeld  hebben we 
geïnvesteerd in het sportpark, zichtbaar is veranda.  
 
Henk zal ons straks meenemen in de voetbalzaken 
 
Na de uitzending van Zembla is er een probleem ontstaan op het gebied 
van het spelen door jeugd op kunstgras. Het huidige onderzoek is te 
summier opgesteld en daardoor wordt er op dit moment een nieuw 
onderzoek uitgevoerd door het RIVM. Wij zijn als bestuur verantwoordelijk 
voor onze leden. Willen wij als bestuur, nu wij weten dat er ernstige twijfels 
bestaan over het spelen op kunstgras, de verantwoording nemen over de 
eventuele gevolgen op onze spelers. We hebben daarop unaniem besloten 
dat wij deze verantwoordelijkheid niet willen nemen en hebben daarom 
besloten dat er per direct niet meer op kunstgras gespeeld mag worden bij 
ons op de vereniging.  
 
Als straks blijkt dat het spelen op kunstgras toch verantwoord, dan is er 
geen man over boord maar kunnen we ons besluit terugdraaien en mag er 
wederom gevoetbald worden op het kunstgrasveld. We weten niet wanneer 
dit zal zijn. 
 
Wat is ons plan B, om op korte termijn toch weer door te kunnen, gezien de 
onzekere looptijd van het onderzoek.  
- Wedstrijdschema hebben we aangepast 
- Noodverlichting aangebracht op veld 3 
- Externe uitwijk mogelijkheden bekeken, Dindoa heeft een grasveld achter 
de sporthal (3/4 speelveld) waar lichtmasten opstaan en daar zijn 2 extra 
lichtmasten naar toe gebracht. Van EFC en Hierden mogen we 2 goals 
lenen, zelf nemen we kleine goaltjes mee.  
Zodra er in de aankomende tijd een moment komt dat e niet meer 
gevoetbald kan worden op veld 3 dan zal er door de selectiespelers op 
Dindoa getraind worden.   
 
 



Er komt een vraag vanuit de aanwezigen over het hoofdveld en het spelen 
van wedstrijden door het 1ste elftal en of dat veld het zal redden dit seizoen 
wanneer er meer regen komt? De voorzitter geeft aan dat we dat goed in de 
gaten zullen houden, maar dat het afhangt van de weersomstandigheden. 
 
Is er een mogelijkheid om de jeugd en de senioren te scheiden en dan de 
senioren in samenspraak met de leiders te vragen of zij niet op 
kunstgrasveld kunnen trainen/wedstrijd spelen?  
De voorzitter geeft aan dat wij zowel voor de jeugd als de senioren 
verantwoordelijk zijn en dat wij hebben besloten hebben dat niemand op 
onze vereniging op kunstgras speelt.  
 
Er is gesproken met de leverancier van het kunstgrasveld of er mogelijkheid 
zijn om de rubberkorrels te verwijderen. Dit is echter niet volledig mogelijk, 
kosten zijn €65.000.  
Het is juridisch uitgezocht welke rechten en plichten wij hebben ten aanzien 
van het kunstgrasveld.  
De gemeente houdt zich aan de richtlijnen van de KNVB en het RIVM en 
geeft dus aan dat er gespeeld mag worden op het kunstgrasveld. Daarnaast 
is het niet toegestaan om werkzaamheden op het veld te starten omdat het 
veld van de gemeente is en niet van de vereniging.  
 
Een ander alternatief is een nieuwe mat er opleggen, deze investering van 
€215.000 is te groot naast de onzekerheid dat ze niet weten hoe diep ze 
dan de grond moet afgraven om te garanderen dat er geen gevaren meer 
zijn voor de jeugd.  
 
Er komt opnieuw een vraag over de verantwoordelijkheden en 
aansprakelijkheden van de gemeente en van de vereniging ten aanzien van 
het kunstgrasveld. Wanneer het ‘fout’ gaat, wat we niet hopen, dan weten 
we niet waar de aansprakelijkheid komt te liggen en wie eventueel claims 
mag verwachten.  
 
Ouders geven aan dat ze blij zijn met het besluit van het bestuur ten 
aanzien van het spelen van kinderen op het kunstgrasveld. Daarnaast 
kiezen de ouders zelf of zij het goed vinden dat hun kinderen tijdens 
uitwedstrijden op kunstgras voetballen.  
 
Vrijwilligers 
Elk jaar opnieuw praten we tijdens de ALV over het te kort aan vrijwilligers 
op onze vereniging.  
Omdat we onze leden niet kunnen verplichten is het SVP opgezet door o.a. 
Andries Hoffman.  
Met het geld wordt er geïnvesteerd in de groenploeg en bijvoorbeeld in 
kleding.  
We hebben ruim 60 spelende leden die geen vrijwilliger zijn en er zijn 
ongeveer 120 ouders van spelende jeugd die geen vrijwilliger zijn.  
Van de 860 leden, zijn er nu 260 vrijwilligers actief. We moeten het hebben 
van de sponseren, de vrijwilligers, de kantine omzet.  
Sinds 4 jaar zijn we met ruim 300 leden gegroeid maar er zijn maar enkele 



vrijwilligers bijgekomen.  
We hebben als bestuur besloten dat we het (nog) niet gaan verplichten 
vrijwilliger te worden maar we willen wel graag een beroep op iedereen te 
doen om een aantal uurtjes per week tijd te maken voor de vereniging. 
  
- Bijvoorbeeld het te kort aan scheidsrechters, daar zijn we naarstig naar op 
zoek.  
- Wedstrijd secretariaat is op zoek naar mensen  
- Administratief medewerker voor de penningmeester en de sponsor 
commissie 
- Kleding commissie heeft ook hulp nodig  
- We zoeken een nieuwe jeugdvoorzitter omdat Martin na dit seizoen stopt 
- Sponsor commissie moet uitgebreid worden 
- Groenploeg zoekt nog mensen 
- Trainers nodig  
- Keuken- en barpersoneel  
 
We zijn hard gegroeid en hebben mede daarom heel veel meer vrijwilligers 
nodig.  
We gaan de mensen uitnodigen die op dit moment nog geen vrijwilliger zijn 
en hen vragen of zij wat willen betekenen voor ons.  
 
De vacatures komen op de website in de aankomende maanden zodat 
zichtbaar wordt op welke plekken we mensen nodig hebben. Beginnende 
bij de scheidsrechters!  

 
5. Voetbalzaken senioren & jeugd  

Zie de powerpoint presentatie (als bijlage toegevoegd) 
 

6. Verslag penningmeester 
Zoals bekend kon de jaarrekening opgevraagd worden bij Anneke. De 
jaarrekening is opgesteld door Erik van ’t Veld en Wim heeft daar de 
begroting aan toegevoegd.  
Al met al staan we er als club goed voor.  
 

7. Verslag kascontrole commissie en verkiezing nieuwe leden 
Jesse Bos, Lammert van Nijhuis, Jaap van Beek 
 
We hebben de begroting en jaarrekening bekeken en geen bijzonderheden 
gevonden. Akkoord.  
 
Aftredend: Jaap van Beek 
 
Voor volgend seizoen is het volgende lid verkozen: 
- Bert Staal 
 

8. Afscheid bestuursleden & huldiging jubilarissen  
De voorzitter neemt afscheid van de bestuursleden Bart en Erik. Erik is lid 
van verdienste geworden. De voorzitter huldigt de jubilarissen.  
 



40 jaar lid  
- Hans Brouwer 
- Aalt Nijeboer  
- Rudi Staal 

 
25 jaar lid 
- Henk van Beek  
- Gerco van den Brink  
- Jan van Diest  
- Nui Schipper  
- Willem van de Mheen  
 

9. Voorstellen nieuwe bestuursleden  
Jan van Panhuis – Gebouwen 
Wim Bovendeur – Penningmeester 
Henk van den Bosch – Voetbalzaken 
Erik Kok – Sponsorzaken 
Rosanne van der Sterre – Poolen – Secretaris  

 
10. Pauze 

 
11.   Op naar beter 

       Rosanne vertelt even kort over de Op Naar Beter lijst die is opgesteld 
binnen het bestuur en verder is uitgebreid door een groep vrijwilligers die 
samen brainstormen over nieuwe ideeën voor de club.  

 
 Belangrijk is dat we vrijwilligers nodig hebben om deze acties verder op te 

zetten.  
 
 Wij willen graag deze lijst uitbreiden met jullie ideeën!   

 
12.  Inbreng leden en vrijwilligers onderwerpen ter verbetering 

- Vernielingen die op zaterdag plaats vinden, die op maandag  
- cornervlaggen, doelen gebruikt als klimrek  
- Er wordt niet opgeruimd 
We moeten elkaar meer verantwoordelijkheid nemen en mensen daar op 
aanspreken.  
 
- Kleding jeugd, E2 heeft nog geen kleding hetgeen ook geldt voor enkele 
andere teams 
 

Wat zouden teams terug kunnen doen voor sponsoren? Flyeren of promotie?  
 
- Veldnummering + bewegwijzering paal  
- Afgelastingen, op die dagen is de kantine praktisch leeg. Kunnen we dan een 
activiteit achter de hand hebben voor de jeugd? Alternatief programma voor de 
zaterdagen dat de wedstrijden afgelast worden.  
 
- Er is nog een trainer nodig bij de Adelaartjes 

  



13. Rondvraag 
Wanneer de huidige leden die geen vrijwilliger zijn na de belavond nog steeds 
geen vrijwilliger willen of kunnen worden, wat gaat het bestuur dan doen?  
 
Kunnen jullie niet gaan werken met stagiaires, bijvoorbeeld contact met 
Landstede 
 
We hebben ook ‘stille’ vrijwilligers, die zich wel hebben opgegeven maar nu 
niet actief iets doen. – betrekken bij het bellen.  
 
Goaltjes van de jeugd (E6) zijn in vreselijke staat, repareren of vervangen! 
 
Limonade – uit teams krijgen geen drinken meer, die moeten zij in de kantine 
ophalen en dit moeten wij beter communiceren – misschien een bonnetje 
geven oid.  
 

14.   Sluiting 
  De voorzitter bedankt iedereen voor zijn aanwezigheid en inbreng en sluit de 

vergadering.  
 
 
 
 


