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Algemene Ledenvergadering FC Horst 18-11-2019 

Aanwezig namens 
Bestuur  : H. van den Bosch, M. de Winter, M. Bruins  Slot,  H. Emond, H. Hop, 
                                             J. van   Beek, P. de Haan, I. van Bakel 
Afwezig gemeld : E. Kok 
Voorzitter  : H. van den Bosch 
__________________________________________________________________________________ 
  

1. Opening 
Henk opent de vergadering, met een woord van welkom.  
 

2. Ingekomen stukken 
Er zijn enkele mailtjes gekomen vanuit de jeugd, deze worden tijdens de rondvraag behandeld. 
 

3. Notulen Algemene Ledenvergadering 2018 
De notulen van de algemene ledenvergadering van 2018, worden akkoord bevonden. 
 
Terugblik op 2018-2019 
 

4. Informatie vanuit het bestuur 
Ook dit jaar is er weer een geweest met veel hoogte- en dieptepunten. 
Een dieptepunt om even bij stil te staan is het overlijden van Marco Streefkerk, hij is op 24 mei 2019 
overleden. Hij was teamleider van de JO11-1, het team waar zijn zoon Thomas in speelde. 
Een bijzonder hoogtepunt was de koninklijke onderscheiding “Lid in de orde van Oranje Nassau”, die 
Evert Renden heeft ontvangen, onder andere, voor zijn enorme inzet voor FC Horst. 
 
Het eerste elftal is het seizoen 2018-2019 goed begonnen, maar in mineur geëindigd. Ze hebben hun 
plek in de 2e klasse wel weten te behouden. Met ingang van het nieuwe seizoen is er een nieuwe 
trainer voor het eerste gekomen; Martijn Kuys. 
 
De fysio voor FC Horst is niet meer het Jacob Cats instituut maar Kwiek. De faciliteiten die Kwiek 
biedt zijn hetzelfde gebleven, wel hebben zij een trainingsprogramma beschikbaar voor spelers van 
het 1e, na een blessure. 
Voor degene die gebruik wensen te maken is het handig even een appje te sturen naar de 
fysiotherapeuten, 06-nummer is te vinden op de website. 
 
Wat betreft de jeugd, kan er vermeld worden dat er groei inzit, vooral wat betreft niveau. 
Wat betreft het (illegale) scouten wat met name DVS doet, zijn er afspraken gemaakt met de clubs 
uit de regio en de KNVB. Het scouten moet gebeuren volgens de regels van de KNVB. 
 
Onder de aandacht is clubbelang <>teambelang van de diverse teams. Er ontstaan steeds meer 
vriendenteams, die moeilijk spelers uitlenen. Bedoeling is elkaar te helpen als het nodig is. 
Ook moet er aandacht besteed worden aan de jeugdteams, om ze prestatiegericht te houden, zonder 
al te veel regels op te leggen. Plezier en prestatie moet hand in hand gaan. 
 
De kantine heeft een metamorfose ondergaan, ook wordt geleidelijk aan het aanbod op gebied 
eten/drank wat veranderd; gestreefd wordt naar een wat gezonder assortiment. 
 
Bij de ingang van het sportpark is het bord met de 11 van Horst (leefregels voor op het park) 
geplaatst; om iedereen bewust te maken en verantwoordelijk te houden voor het sportpark. 
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Ingang van het park heeft ook extra verlichting gekregen. 
Bij de oversteekplaats heeft de gemeente waarschuwingsborden geplaatst, deze lichten op als er 
personen oversteken. Ook zijn er markering geplaatst door de gemeente op die plekken waar er niet 
geparkeerd mag worden. 
 
Binnen de club zijn enkele nieuwe faciliteiten en taken geïntroduceerd waaronder:  
Enforce 
Pannakooi 
Vrijwilligerstaken (onder andere leiderschap/ trainers teams) 
Verenigingstaken (onder andere het bezetting van de kantine) 
Uit een enquête moet blijken hoe de mensen die een taak hebben uitgevoerd dit ervaren hebben. 
 

5. Dames 
Martin Bruins Slot geeft een korte presentatie betreffende de damesafdeling binnen FC Horst. 
In 2016 is Taskforce opgestart om meisjesvoetbal te promoten en een boost te geven, met als 
resultaat een verdubbeling van het aantal leden. In 2017 is besloten het dames/meiden voetbal 
belangrijker te maken binnen de vereniging. 
Het streven is om van 123 dames (huidige ledental) in de komende drie jaar te verdubbelen. De 
huidige dames/meiden teams zijn een gezellige club meiden, die er veel aan doen om zichtbaar te 
zijn binnen de vereniging, met name via social media. 
Feit is dat 95% van deze dames/meiden vrijwilliger is voor de club. 
De dames vinden wel dat ze voor dit alles ook beloont mogen worden met o.a. ook zo op zijn tijd op 
het hoofdveld te spelen. 
 

6. Verslag en vooruitblik penningmeester 
De jaarrekening is opgesteld door Herman van Emond en is bij hem op te vragen 
Deze jaarrekening is op te vragen bij Herman van Emond. 
Het seizoen 2017/2018 is afgesloten met een resultaat van € 1010,-- 
Het seizoen 2018/2019 is afgesloten met een positief resultaat van € 2060,-- 
Opbrengsten bestaan uit:  
32% kantine 
28% contributie 
28% sponsorpakken 
12% overig waaronder kleding sponsoring, telefoonmasten, vriendenloterij, petflessen, sponsorclicks, 
Rabo clubkas, en activiteiten Evert. 
Kosten van het vorige seizoen zijn niet echt gestegen, wel hogere uitgaven voor onderhoud van de 
velden. 
Contributie zal komend jaar ( met ingang van 1 januari) wel verhoogd worden, naar index, om hogere 
kosten/uitgaven in te dekken. 
Momenteel wordt er nog gekeken naar welke investeringen er haalbaar zijn.  
Er is al wel geïnvesteerd in de aanschaf van een tractor, om zo zelf te kunnen maaien, hetgeen weer 
geld oplevert. 
Conclusie: FC Horst is een financieel gezonde vereniging. 
 
 

7. Verslag kascontrolecommissie  
De kascontrole is naar volle tevredenheid verlopen, alles zag er prima uit. 
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De kascontrolecommissie zal  in de huidige samenstelling volgend jaar opnieuw de controle 
verrichten, namelijk: 
Jesse Bos 
Lammert van Nijhuis 
Bert Staal 
 

8. Jubilarissen 
40 jaar lid: Gert van de Brink 
        Henk Heijnen 
        Wim Bosch 
         Bennie van de Hazel (afwezig)  
25 jaar lid: Fred Padberg 
       Beerd Schuit 
                                                 

Vooruitblik op 2019-2020                                                                                                                                            

9. Voorstellen nieuwe bestuursleden, vooruitblik VZ jeugd 
Nieuw binnen het bestuur: Ingrid van Bakel, bestuurslid van commissie kantine/activiteiten en Nico 
Klomp, bestuurslid voor de afdeling jeugd. Tijdens vergadering wordt akkoord gegeven door leden 
voor aanstelling van Ingrid en Nico. 
 

10. Groeistuipen 
De vereniging groeit wat betreft aantal leden en groeit daarmee ook uit “zijn jasje”.  Het is 
noodzakelijk om aanpassing op het park te verrichten, om mee te gaan met de groei. Hoe het een en 
ander aangepakt zal worden is nog niet exact bekend. Voor nu is er een bouwcommissie opgericht, 
om te inventariseren wat er nodig is, en in welke volgorde het een en ander gerealiseerd moet 
worden. 
Er zijn intussen al gesprekken met de gemeente geweest.  Zowel met de gemeente Harderwijk, als 
Ermelo; ook beide wethouders hebben elkaar al gesproken. De gemeente Ermelo gaat naar 
aanleiding van deze gesprekken het een en ander uittekenen en zal in december met enkele 
scenario’s komen. Ook is de gemeente op de hoogte van ambitie van FC Horst om nog verder te 
groeien. 
Vragen/opmerkingen vanuit de aanwezigen van de ALV zoals de achteruitgang van de condities van 
de kleedkamers, het spreiden van wedstrijden binnen de jeugd, plaatsing zonnepanelen, kunnen dan 
ook nog niet beantwoord worden. De verwachting is dat er komend jaar meer duidelijkheid zal 
komen. Een ander zal dan ook officieel besloten moeten worden, maar eerst wordt dus 
geïnventariseerd wat mogelijk en wat haalbaar is. 
De bouwplannen die er waren zijn voor nu even “in de koelkast gezet”, subsidies en dergelijke zijn al 
wel aangevraagd. 
Het huidige veld met kunstgras zal volgend jaar gekeurd worden. 
 

11. Verhoging contributie 
Met ingang van 1 januari 2020 zal de contributie met 2,4% verhoogd worden, met uitzondering van 
het G-team. De SVP (sociale vrijwilligers plicht) bijdrage zal niet verhoogd worden.  
De verhoging van de contributie zal gecommuniceerd worden richting alle leden. 
 

12. Vaststellen missie en visie FC Horst 
De missie/visie van FC horst (deze is te vinden op de website van FC Horst) is tijdens deze 
vergadering vastgesteld en aangenomen. 
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Voor wat betreft de vraag over de VOG voor mensen die binnen de club werkzaam/actief zijn, kan er 
gezegd worden dat er voor iedere vaste vrijwilliger een VOG aangevraagd wordt, en dat er kopieën 
ontvangen zijn. Prioriteit bij het aanvragen van een VOG ligt met name bij die personen die met 
kinderen werken. 
Ook komt de vraag hoe trainers binnen de jeugd opgeleid worden? > er is een budget voor kleine 
cursussen betreffende trainerschap. Advies komt om een en ander meer te promoten om zo meer 
trainers te krijgen binnen de jeugd. 

 

13. 50-jarig bestaan FC Horst 
19 juli 2021 bestaat FC Horst 50 jaar. Om dit jubileum niet zomaar voorbij te laten gaan is er een 
commissie gevormd, bestaande uit Peter de Haan, Wim Besselsen, Aalt Hijmissen, Evert Renden en 
Martijn Winter. Deze commissie is druk bezig met het organiseren van diverse activiteiten. 
Ook wordt er een oproep gedaan voor fotomateriaal aangaande 50 jaar FC Horst, met name van de 
periode na 2011. Alles wat met FC Horst te maken heeft is van harte welkom. 

     14. Erelid/lid van verdienste 
Tijdens de algemene ledenvergadering worden de lijst met ereleden uitgebreid, ook worden er twee 
nieuwe leden van verdienste bekendgemaakt:  
Erelid:  Martin Bruins Slot 
 Wim Bovendeur 
 
Lid van verdienste: Jan van Gens 
         Anneke Blankespoor 

 
      15. Rondvraag 
Naar aanleiding van de vragen die er tijdens de rondvraag komen kunnen wij onderstaande punten 
noemen/benoemen:  
- het tekort aan keeperstrainingen voor de jeugd is binnen de TC jeugd/FC Horst een punt van 
aandacht. Er wordt hard aan gewerkt om het dit seizoen nog op te lossen, maar is moeilijk punt. 
-accepteren vriendenteams bij jeugd, wordt toegestaan om zo de jeugd die er is wel bij FC Horst te 
houden. 
-vriendenteams die goed presteren kunnen volgens de regels van de KNVB niet hoger spelen dan 
selectieteams. 
-dug out op veld 3 zal naar gekeken worden, dit naar aanleiding van een reactie dat deze te klein is. 
- St Doe is als sponsor binnengekomen, maar door acties van deze stichting, op zakelijk gebied, zijn er 
grote hoofdsponsors vertrokken. Het contract met deze stichting loopt dit jaar af en zal ook niet 
meer verlengd worden.  
- nu mag er op de zaterdag tot 12 uur niet gerookt worden, een volgende stap zou kunnen zijn om dit 
uit te breiden naar meer rookvrije momenten. 
- het rookbeleid binnen FC Horst is zichtbaar door middel van bordjes, zal kenbaar gemaakt worden 
op de site van FC Horst en je mag elkaar op het rookbeleid attenderen. 
- TC jeugd probeert alle jeugd goed in te delen op kwaliteit (selectie), vervolgens wordt er ook naar 
gekeken wie er bij elkaar in een team past, voetbaltechnisch.  
- TC jeugd zou evt. met alle trainers/leiders om tafel kunnen gaan (reactie) 
-op moment dat teamindeling bekend is, wordt dit vooraf gecommuniceerd richting de ouders, het 
zou niet zo moeten zijn dat ouders dit op de site van FC Horst lezen. 
-TC jeugd zal procedure maken voor indeling teams. 
- er wordt door trainers met Talento gewerkt, om zo de groei per kind in beeld te brengen. 

16.Sluiting 
Henk bedankt alle aanwezigen voor zijn/haar komst. 


