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Algemene Ledenvergadering FC Horst 28-10-2015 

Aanwezig namens 
Bestuur   : A. Vd Mheen, E. Renden, B. Gerards, H. Bel, E. Van ’t Veld,   

: M. Bruins  Slot 
Afwezig gemeld :  
Voorzitter  : Aalt vd Mheen 
Notulist  : Geralda Gerards 
__________________________________________________________________________________ 
  

1. Opening 
De voorzitter heet een ieder welkom en opent de vergadering. 
 

2. Voorwoord van de voorzitter 
De voorzitter kijkt terug op het afgelopen seizoen: matige voetbalpresaties, maar toch is er ook heel 
veel gebeurd het afgelopen jaar. 
 
1e elftal heeft een prachtige start gemaakt. We stonden op een riante plek. Helaas na de na de 
winterstop ging het bergafwaarts. Daardoor zijn er drastische maatregelen genomen en hebben we 
afscheid genomen van de toenmalige hoofdtrainer Eti Jansen.  
Er is toen beslist om voor het nieuwe seizoen zo hoog mogelijk te voetballen met zoveel mogelijk 
eigen spelers. Deze stap is gezet en heeft geleid tot een grotendeels nieuw elftal. Het elftal kwam 
wat stroef op gang maar heeft bovenverwachting goed gespeeld.  
Wim Kroes en Frans Bronkhorst zijn aangesteld als nieuwe trainers. 
 
2e elftal heeft een fantastisch seizoen gehad. Vorig seizoen gepromoveerd en in de nacompetitie 
hadden ze een kans op nog een promotie. Helaas is dat niet gelukt. Het blijkt moeilijk om het niveau 
te handhaven. Daar de selectie onderbemand is, moet er meer geschoven worden met spelers. Er 
zijn duidelijke afspraken gemaakt met de leiders van andere elftalle en hopen er dit seizoen erdoor te 
komen met voldoende spelers. Hopelijk hoeft er daardoor geen elftal opgedoekt te worden. 
 
3e tot en met 8ste  elftallen zijn stabiel gebleven. Alles is gebleven zoals het was (qua indeling). 
 
Februari  jl. is onze oud-voorzitter Gert van Winkoop overleden. Wedstrijden waren afgelast en er 
was een bijeenkomst gehouden. Bij de eerste wedstrijd na de begrafenis is er 1 minuut stilte 
gehouden. De club wenst zijn naaste familie nog heel veel sterkte.  
 
Dames zijn na de promotie van vorig jaar in een zware afdeling terechtgekomen, maar zijn er goed 
doorheengekomen. Dit seizoen kampen ze met veel blessures. Dames B heeft ook niet genoeg 
spelers. Hopelijk zullen er dames zijn die zich nog aanmelden. Dit heeft ook de aandacht binnen het 
bestuur. 
 
Bij de Jeugdelftallen zaten er dit keer geen kampioenen bij dit jaar. Hadden we vorig jaar nog 32 B-
spelers, dit seizoen hebben we een B2 team moeten opheffen. De werkgroep Jeugd zal hierover 
meer toelichting geven in hun presentatie (zie agendapunt 8). 
 
Andries Hofman is gestopt als vice-voorzitter van de Jeugdcommissie. Deze functie is overgenomen 
door Arthur Wiegersma. Alfred Diesman heeft ook bedankt als coördinator A,B en C. Deze functie is 
nog vacant. 
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Er waren problemen met de trainer van de A1, maar gelukkig is Wim Besselsen bereid gevonden om 
dit op te pakken.  
 
Een nieuwe opzet bij de jeugd vwb de trainiing van de F-jes: 
Drie trainers geven elke maandag en dinsdagavond serieuze trainingen.  Naast de ouders die bereid 
zijn om trainingen te geven, is er ook een mogelijkheid om spelers op te geven voor de 
voetbalschool. 
 
Nieuw georganiseerd is een toernooi voor de E1-elftallen waarbij o.a. PSV en Pec Zwolle bij 
betrokken waren. Dit was een groot succes. 
Daarnaast is er een 3-daags voetbalevenement opgezet. Ook dit was een groot succes. 
 
Daarnaast is er voor de 2e keer een 2-daags toernooi voor alle C, D en F-elftallen georganiseerd. 
Tevens is er ook de E-pupillenkamp georganiseerd.  
 
Er worden ook klaverjasavonden georganiseerd. De opbrengst van deze avonden bedroeg €1000 die 
ten goede is gekomen voor de jeugd.  
 
Voor de 2e keer is er ook weer de slotdag georganiseerd met het dubbele aantal bezoekers! 
 
De activiteitencommissie is dit jaar ook weer heel erg druk geweest met organiseren van allerlei 
evenementen. 
 
De voorzitter bedankt alle vrijwilligers voor hun toewijding en vrije tijd die zij in de club steken. 
  
Het hoofdveld wordt veel meer in gebruik genomen door o.a. de Adelaartjes (zaterdagochtend) en 
door de F-league. 
 
Accommodatie en kleedkamers zijn ook gerealiseerd. Mede dankzij sponsoren zijn de kleedkamers 
tot stand gekomen. Het tekort aan subsidie voor de bouw van de kleedkamers hebben de volgende 
sponsoren voor hun rekening genomen: Fa. Van Panhuis, Arie van Buuren, Albert van der Horst, 
Oosterhoff Poolen en  Roland van de Kamp.  
 
De Groenploeg is recentelijk in nieuwe kleding gestoken. 
Het beleid van senioren is aangepast. 
Er is een Kantinecommissie opgezet. 
we hebben vanwege te drukke werkzaamheden van Michel afscheid van hem moeten nemen 
betreffende zijn werkzaamheden binnen het WS, zijn vervangers zijn: Gijs, Chris, Jacqueline en Hans. 
 
We hebben een nieuwe website.  
Rob Folkers heeft zich aangemeld bij de Technische Commissie. Er zijn gesprekken gaande met een 
andere kandidaatom te kijken of deze ook bij de TC kan komen 
 
Vwb de veiligheid: De club is in gesprek met de gemeente met betrekking tot het oversteken van het 
parkeerterrein naar het voetbalterrein. 
 
Patrick Petersen heeft een golfkarretje ter beschikking gesteld. Op de zaterdagmorgen kan daar 
‘koek en zopie’ verkocht worden. 
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De verbeterpunten die gevraagd waren naar aanleiding van de vorige ALV zijn in behandeling 
genomen. Niet voor alle punten is een oplossing voor gevonden maar heeft wel de aandacht van het 
bestuur gehad.  
 

3. Ingekomen stukken 
Geen 
 

4. Notulen ALV 2014 
Geen op-en aanmerkingen. Notulen zijn aangenomen 
 

5. Actiepunten ALV 2014 
Bij de vorige ALV is er gevraagd aan de leden of er nog verbeterpunten waren om de club nog beter 
te maken. 
 
Hier een aantal verbeterpunten die de voorzitter heeft benoemd: 

- Contracten met de telefoonmasten:  vanwege de contracten die nog lopen, kan op korte tijd 
niet aangepast worden. 

- Aanpassing velden: de velden zijn aangepast en het hoofdveld wordt minder intensief 
gebruikt om daardoor de schade aan het veld te beperken. Er komt een 
werkgroep/adviesgroep die de velden beter in de gaten gaat houden (afkeuringsbeleid). 

- Jeugd: Hier een een werkgroep voor aangesteld en deze groep gaat bij agendapunt 8 een 
presentatie geven van hun bevindingen. 

- Zoeken naar (betaalde) klusjes voor de jeugd: Dit is voor de club niet te realiseren. 
- Jeugd langs de lijn wanneer het 1e speelt: dit betreft een wisselwerking tussen de spelers en 

de jeugd. Op termijn ziet de club geen verbeteringen.  
- Schenking alcohol aan de jeugd: de kantine let wel degelijk op dat er onder de 18 jaar geen 

alcohol verkocht wordt. 
 

6. Verslag penningmeester 
Financiëel verslag gepresenteerd door Erik (zie bijlage ALV 28-10-2015 financieel verslag). 
 
Het kleine verlies van vorig jaar is ruimschoots goed gemaakt.  
De grootste opbrengsten worden gegenereerd door kantineopbrengsten, contributies, sponsoring en 
subsidies van de gemeente. 
 
Opbrengsten ook door acties door vijwilligers (gehouden activiteiten en bijv. oud-ijzer actie) 
 
Kosten zijn redelijk onder controle. 
De grootste kostenposten zijn: personeelkosten, afschrijvingen en huisvestingskosten (bijv. 
onderhoudskosten, velden, e.d).  
 
Tevens is de club bezig om reserveringen op te bouwen voor toekomstige investeringen en 
onderhoud. 
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Vragen/opmerkingen: 
 
Arnout van der Linde: 
Er zijn teams die nog geen gesponsorde trainingspakken hebben. Mocht er een potje zijn, kan dan 
een deel aan de trainingspakken uitgegeven worden? 
Henri: Alle teams hebben wel gesponsorde tenues, maar niet alle teams hebben sponsors voor 
tassen of trainingspakken. De club zelf geeft daar geen geld aan uit. 
 
Herman: Wordt de 2% increase kantine opbrengst gegenereerd door prijsstijging van de prijzen? 
Erik: De stijging wordt verwacht door meer verkoop. 
 

7. Verslag kascontrolecommissie 
De kassacommissie bestaat uit: Jaap van Beek, Bert van de Hazel en Leendert Kamphorst. 

Jaap van Beek heeft uit naam van de commissie decharge verleend. 
 
Leendert en Bert moeten na drie jaar in de kascontrolecommissie gezeten te hebben stoppen. 
Lammert van Nijhuis en Jesse Bos treden aan. 
 

8. Ontwikkelingen werkgroep jeugd 
De werkgroep Jeugd bestaat uit : André Burggraaf, Abel van Willigen en Mattieu van Tienhoven. 
 
Er lopen veel dingen goed bij de jeugd, maar er kunnen ook dingen nog verbeteren. 
 
De werkgroep is door het bestuur gevraagd om uit te zoeken waar de verbeterpunten liggen. 
Abel presenteert de bevindingen van de werkgroep (zie bijlage FC Horst – uitwerking 
ledenvergadering werkgroep Jeugd). 
 
Pauze 

 
9. Verslag vrijwilligerscommissie 

Andries Hofman geeft terugkoppeling over de Sociale Vrijwilligers Plicht.  

Doelstelling: vrijwilligers en vrijwilligerswerk binnen FC Horst stimuleren, ondersteunen en faciliteren 
zodat de vrijwilligerstaak zo goed mogelijk vervuld kan worden. 
 
Dmv de niet-vrijwilligers te laten betalen om geen vrijwilligerswerk te laten doen, creëer je een 
financieel potje dat geheel ten behoeve komt van de vrijwilligers. 

Andries Hofman geeft terugkoppeling over de Sociale Vrijwilligers Plicht (zie bijlage: ALV 2015).  

Reactie: 
Henk: Wordt er bijgedragen aan het opleiden van mensen (trainers, barcommissie, scheidsrechters, 
etc). 
Andries: Opleiden wordt zeker opgenomen; bijvoorbeeld de EHBO cursus is er door bekostigd en  
cursus Sportbegeleiding.  
 
Herman: Had verwacht dat het tekort aan vrijwilligers ook benoemd zou worden. Al het geld dat we 
binnenhalen, is een tekort aan vrijwilligers. Herman doet een oproep voor vrijwilligers (kantine).  
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Hoeveel vrijwilligers zijn er die er een bijdrage leveren? 
260 vrijwilligers 
180 betalers. 
 

10. Verslag Stichting Vrienden van F.C. Horst 
Werner Witting presenteert het verslag. 
 
De stichting is in het leven geroepen om o.a. de financiële verplichtingen aan de spelers van de 
selectie buiten de vereniging te houden. De stichting probeert nieuwe sponsoren aan te wenden. 
Sponsoren die vaak uit het zakenleven komt. Het is vaak een kwestie van gunnen. Deze sponsoren 
lopen niet door elkaar met de sponsoren van FC Horst. 
 
De stichting probeert Feyenoord binnen te halen om een wedstrijd hier te gaan spelen. 
De stichting organiseert ook een sponsordag. De stichting organiseert ook een activiteit voor de 
laatste wedstrijd voor de winterstop (12 december a.s.). Deze dag wordt afgesloten met een 
vuurwerkshow. Sponsorpakket voor € 300 (incl vuurwerk twv € 300,--). 
 
Een verandering binnen de stichting is het uitbetalingssysteem; selectiespelers krijgen nu een ieder 
hetzelfde bedrag met bonussen. Het restant wordt gestoken in de jeugd.  
 

11. Parkeerterrein  
We zijn met de gemeente bezig voor een parkeerterrein. Het was de bedoeling dat er een nieuw 
parkeerterrein gerealiseerd zou worden achter veld 4 (180 parkeerplaatsen). 
Het bestuur heeft toen de gemeente geadviseerd om te wachten met het aanmaken van het 
parkeerterrein omdat de club gegroeid is en daardoor een realisatie van een groter parkeerterrein 
nodig is.  
Er is met Kamphorst en Timmer om tafel gezeten en is er een schets gemaakt. Het idee is nu om het 
huidige parkeerterrein uit te breiden en tevens daar ook een fietsenstalling te plaatsen. Met de 
voetgangerstunnel is het dan mogelijk om veilig over te steken. 
Het voltallige college van B&W zal hier op 1 december komen om ter plekke te zien wat de plannen 
zijn en inhouden. Een veiligheidsplan (gemeentelijk en landelijk) wordt opgepakt door een aantal 
dames.  
 
Een voetgangerstunnel is een kostbare kwestie. Er zullen daarom benefietwedstrijden gehouden 
worden en andere activiteiten georganiseerd worden om geld te genereren als bijdrage voor de 
voetgangerstunnel. 
 
In tussentijd is er een enquête samengesteld die per 30 oktober op de site komt te staan. Met de 
antwoorden en de mening van de leden wil het bestuur zo goed mogelijk voorbereid zijn op de 
gesprekken die er met de gemeente gevoerd worden.  
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12. Huldiging 
Jubilarissen 

25 jaar Wim Besselsen 
 
40 jaar Rikkert van der Pol 

Timo de vries 
Rinus Ligtemoet 
Andries Hofman 
 

13. Bestuursverkiezing; Aftredend en niet herkiesbaar: Henri Bel 
Henri Bel treed af als bestuurslid Voetbal- en sponsorzaken, maar deed eigenlijk nog veel meer. 
Henri heeft zich jaren ingezet voor deze club en de voorzitter bedankt Henri namens het hele bestuur 
en namens de hele vereniging. Henri blijft actief binnen de club. 
 

14. Rondvraag 
Albert van der Horst:  
Betreffende de stichting: de begroting van de club stond een begroting van €5000 opgenomen voor 
de trainers. Hoort deze post wel in de begroting van de club.  
Aalt: dit is het geld wat de vereniging heeft moeten betalen om onder het contract van Ety Jansen uit 
te komen. 
 
Evert Renden:  
Aalt heeft verteld over de enquete die verstuurd word. Het is heel belangrijk om 80 - 90 procent 
terug te krijgen. Graag elkaar stimuleren om toch deze enquete in te vullen. 
 

15. Sluiting 
De vice- voorzitter bedankt alle aanwezigen voor zijn/haar komst. 
 
 
 


