
       
 

Notulen  
Algemene Ledenvergadering FC Horst 

26 oktober 2017, aanvang 20:30 
 
1.      Opening – Aalt 
De voorzitter, Aalt van de Mheen, opent de algemene 
ledenvergadering. Hij heet iedereen welkom. Aalt geeft aan dat er 
later op de avond nog leden aansluiten die nu aan het trainen zijn.  
 
2.      Ingekomen stukken – Aalt 
Er zijn geen ingekomen stukken.  
 
3.      Goedkeuring notulen ALV 2016 – Aalt 
Er wordt gevraagd of er op- of aanmerkingen zijn op de notulen 
gemaakt over de ALV van 2016. Er zijn geen op- of aanmerkingen. 
De notulen worden aangenomen.  
 
4.      Mededelingen van de voorzitter – Aalt 
Aalt vertelt over de zaken die op dit moment spelen.  
 
Tunnel  
Er zijn meerdere afspraken geweest met de gemeente in de 
afgelopen maanden. Er zijn met de gemeente verschillende 
situaties besproken. Bijvoorbeeld het verbreden van de 
oversteekplaats, meer verlichting aanbrengen en het verhogen van 
de drempel. Daarnaast is de tunnel besproken. Alle opties zijn 
besproken en uitgewerkt door een bedrijf genaamd CiCom.  
De kosten voor de tunnel komen rond de €500.000.  
 



Dit is hoop geld maar de enige echte optie om de veiligheid te 
vergroten van de kinderen. Er wordt serieus naar gekeken en we 
hopen aankomende maanden verder te komen in het proces.  
Ook het parkeren is een onderdeel van de gesprekken met de 
gemeente. We zijn in gesprek met de bewoners om FC Horst heen 
over mogelijke uitbreiding van de parkeerplakken op terreinen om 
ons heen die we wellicht kunnen huren of waarop we iig 
parkeerplekken kunnen uitbreiden.  
 
Het JOGG heeft een scan uitgevoerd binnen FC Horst, 28 
november gaan we een eerste start te maken met de uitkomsten 
van de scan.  
 
Er zijn zoals sommige van u wel weten zijn er twee nieuwe 
bestuursleden binnen ons Algemeen Bestuur toegetreden. Jaap van 
Beek is verantwoordelijk voor het wedstrijdsecretariaat.  
Arthur Wiegersma heeft het stokje van Martin Bruins Slot 
overgenomen en is verantwoordelijk voor het jeugdbestuur.  
Martin heeft een nieuwe functie bekleed als Bestuurslid Dames & 
Meisjes.  
 
5.      Verslag penningmeester + contributie aanpassing – Wim  
We hebben dit jaar een negatief resultaat van €5000,- waar we 
vorig jaar een positief resultaat van €5000,-. De kantine inkomsten 
zijn gedaald. Daarom hebben we besloten enkele prijzen te 
verhogen.  
Ook de sponsor inkomsten zijn gedaald. We verwachten 
aankomend jaar dat de sponsor inkomsten gelijk blijven.  
Ook het gedoe rondom het kunstgras heeft ons €8.000 tot €10.000 
extra gekost.  
De gemeente betaald een groot gedeelte van de huur en het 
onderhoud van de velden. Maar er is extra zorg nodig bijvoorbeeld 
het hoofdveld, dit kost ook extra geld. In de toekomst zal het 
gedeelte aan onderhoud meer voor de rekening van FC Horst 
komen omdat de gemeente de subsidies gaat bevriezen.  
We gaan ook inzetten op energie neutraal worden, dit zal echter 
inhouden dat we eerst moeten investeren.  
Dit alles heeft geleid tot een verhoging van de contributie met 9% 
per 1 januari 2018.  
 



We doen dit met name om voor de toekomst de financiële situatie 
van FC Horst gezond te houden.  
We hebben door de enorme groei aan leden meer geld moeten 
investeren in kleding. Dit was niet dusdanig begroot.  
 
6.      Verslag kascontrole commissie en verkiezing nieuwe leden 
Afgelopen maandag is er met de penningmeester gesproken over 
het financiële verslag. Er waren geen op- of aanmerkingen op het 
verslag. De kas commissie complimenteert de penningmeester met 
het uitmuntend opgestelde slag   
De kascontrole commissie blijft nog een jaar deze rol voor FC Horst 
vervullen.  
 
7.   Huldiging jubilarissen – Aalt  
 40 jaar Henk van den Bosch 
 40 jaar Heimen Vliek  
 
 25 jaar Richard Rebergen 
 25 jaar Rikus Jagt 
 25 jaar Jacco de Groot (niet aanwezig)  
 
       Afscheid consul Hans Brouwer 
 
8.      Nieuwe Dames opzet – Martin 
In het verleden stond FC Horst bekend als ook een dames 
vereniging. In maart 2016 is het zelfs tot een dieptepunt gekomen.  
Afgelopen seizoen heeft Martin samen met enkele enthousiaste 
dames een taskforce opgericht. Ze zijn aan de slag gegaan, samen 
wilden zij het Dames/Meisjes voetbal weer belangrijk maken binnen 
FC Horst.  
Zodoende is er ook een bestuursfunctie gecreëerd.  
Er is een nieuwe organisatie neergezet met een groep enthousiaste 
meiden en een heer. We zijn gestart met actief werven en hebben 
doelstellingen geformuleerd. Er is ook een ambitie uitgesproken, 
met o.a. meer ‘kleine’ teams en 3 dames elftallen.  
De zichtbaarheid van de dames is vergroot door flyers, toernooien 
en op social media zijn de meiden ook heel actief.  
In vergelijking met de verenigingen om ons heen zijn we een goede 
middenmoot. Maar we willen groeien.  
 



9.      Voetbalzaken – Henk 
De presentatie van Henk is als bijlage toegevoegd aan deze 
notulen.  
Als je tweede klasse wilt voetballen dan moet ook de jeugd op een 
bepaald niveau komen. We hebben ons tot doel gesteld om uit de 
jeugd spelers voor de selectie te kunnen werven.  
We willen zoveel mogelijk spelers aantrekken en daarom spelen de 
Adelaartjes bij ons vanaf het nieuwe seizoen gratis.  
Henk geeft aan dat hij heel blij is dat we weer in de 2de klasse zitten 
na 1 jaar in de 3de klasse te hebben gespeeld. Nu blijkt dat FC Horst 
ook goed mee kan komen in de 2de klasse.  
Het is belangrijk dat alle teams die kampioen worden gehuldigd 
worden. We vinden ieder team belangrijk.  
 
10.   Vrijwilligersbeleid – Aalt – Peter 

 Aalt geeft aan dat we een groot probleem hebben op 
vrijwilligersvlak. Andries is jaren geleden gestart met de Vrijwilligers 
Commissie en heeft het SVP opgericht. Het geld wat gegenereerd 
is werd besteed aan de vrijwilligers.  

 Echter zijn we nu op een punt beland dat mensen hun 
vrijwilligers’plicht’ afkopen. Met als gevolg dat we een groot te kort 
hebben aan vrijwilligers.  
We gaan zodoende een nieuw en enthousiast beleid voeren, we 
gaan actief vrijwilligers werven.  
Henk heeft het al aangegeven, het is dramatisch gesteld, daarom 
gaan we hier wat aan doen. Dit serieuze probleem moet opgelost 
worden. En onder leiding van Peter de Haan, Hetty Schouten en 
Kor Ritsema gaan we proberen 70 nieuwe vrijwilligers bij de club te 
betrekken.  
Peter neemt het woord en verteld dat wij een ander 
vrijwilligersbeleid gaan hanteren waarmee we op korte termijn gaan 
proberen de vrijwilligers te korten op te lossen.  
Binnen nu en 1 week gaan wij aangeven wat er in de kern gaat 
veranderen, dit wordt per e-mail naar iedereen kenbaar gemaakt. 
Vervolgens komt er ook een mailing naar de nieuwe leden die sinds 
1-1-2017 lid zijn, deze worden als eerste groep actief benadert om 
vrijwilliger te worden binnen FC Horst.  
Nieuwe leden krijgen niet meer de mogelijkheid om zomaar hun 
vrijwilligersplicht af te kopen dmv het SVP. Dispensatie kan met 
hoge uitzondering verkregen worden.  



11.   Rondvraag 
Er komt een vraag van Johan van Beek over het jeugdplan, is er 
wel op tijd gestart met het werven van jeugdtrainers?  
Henk geeft antwoord; dat er hard gewerkt is om trainers te vinden 
maar dat dit niet gelukt is.  
Johan bevestigd nog even dat er bij andere verenigingen het beter 
voor elkaar is aan het eind van het seizoen.  
Henk reageert daarop met dat er ook bij o.a. DVS hard gezocht 
wordt naar trainers.  
 
Johan geeft aan dat hij graag wil horen wanneer er voor het laatst 
gevoetbald wordt op FC Horst. Zodat hij de afspraken kan maken 
met de aannemer over het onderhoud van de velden. Het seizoen 
eindigt het seizoen op 16 juni 2018, daarna gebeurt er niets meer 
op de natuurgrasvelden.  
 
Kunnen we er ook voor kiezen om nieuwe leden te ‘verplichten’ 
vrijwilliger te worden.  
Rosanne geeft aan dat dit misschien in de toekomst wel gaat 
gebeuren maar we gaan eerst starten met het benaderen van 
nieuwe leden sinds 1-1-2017 en nieuwe leden kunnen alleen 
dispensatie krijgen na een persoonlijk gesprek met de Vrijwilligers 
Commissie.  
 
Er wordt gevraagd of we niet kunnen kiezen voor een ledenstop? 
Aalt vindt dat dit een passieve oplossing is en dat we eerst kiezen 
voor een actief vrijwilligersbeleid.  
 
Is Landstede benaderd? Ja, daar werken we al mee samen.  
 
Kunnen we de ouders van teams waar geen trainers/leiders etc. zijn 
niet ‘dwingen’ om vrijwilliger te worden. Ja, dit gaan we doen en is 
onderdeel van het Vrijwilligers Beleid.  
 
Er komt ook nog een positieve noot, we zijn een flink groeiende club 
en daar horen deze ‘problemen’ bij. We gaan er met z’n allen voor!  
 
Is het mogelijk om meer activiteit op het hoofdveld te organiseren?  
Het veld heeft echter problemen en daar zijn we dit jaar nog niet 
vanaf. De renovatie van veld 1 heeft niet geleid tot wat het nu had 



moeten zijn. We hebben veel tegenslagen gehad. Daarom ontzien 
we het veld zoveel mogelijk.  
 
De golfkar kan gaan rijden wanneer daar een vrijwilliger voor is, om 
achter op de velden ook koffie etc te schenken.  
 
In hoeverre is ons jeugdplan ‘in metaal gegoten’? Herman geeft aan 
dat er bijv een team is, C2, moeten hoger speler dan dat ze kunnen. 
Hierdoor verliezen ze het plezier in het voetbal.  
 
Henk geeft aan dat hij denkt dat ze prima in de 2de klasse kunnen 
spelen. Er komt vervolgens een positieve discussie tussen Henk en 
Herman.  
 
12.   Sluiting 
Aalt sluit de vergadering.  
 


