
NOTULEN ALV  IJFC  

20 NOVEMBER ‘17 (20:00U – 22.15U) 

Aanwezig namens het bestuur: Johan Boer(JB), Esther Kemp (EK), Sjaak de Zeeuw (SdZ), Monique 
Overdijk (MO), Gert Jan Spinhoven (GJS) 
 
Aanwezig, niet zijnde bestuursleden: Fred van den Beld, Jan van den Berg, Leen Boer, An Bosman, 
Peter Bramer, Annie Buitenhuis, Ton van Dommelen, Wilma Dorresteijn, André van Es, Arno Horlings, 
Ralph Jansen, Jan Kemp, Paul Klever, Ruud van der Linden, Ruud Mellema, Jasper van Muijden, 
Wilfred van de Peppel, Rene Schuring, Serge van Soest, Cas van Soolingen, Dick Stoker, Willem 
Tomassen, Lia Vendrig- de Lang, Kevin Wallenberg 

                        

 

1. Opening  

JB opent de vergadering om 20.00 uur. Er wordt 1 minuut stilte in acht genomen voor het overlijden 

van spelers en supporters het afgelopen seizoen. 

2. Mededelingen 

Er zijn geen mededelingen 

3. Vaststellen notulen ALV 14 november 2016 
● Pag. 1, punt 4: Dick Stoker heeft navraag gedaan bij Roodenburg, maar die wist van niks 
● Henk Bohré geeft aan dat het logo nog niet doorgevoerd is naar alle media, JB gaat het 

logo doorgeven aan een journalist van de zenderstreek. 
● Pag. 3 punt 12: Fred van den Beld is zich van geen kwaad bewust en wil dit gerectificeerd 

zien  
 

4. Schriftelijke vragen aangaande bestuurlijke zaken 

●  André van As inzake een abonnement op Ziggo/ Fox sport en een groter beeldscherm. 
○ Groter beeldscherm is inmiddels gerealiseerd, 55 inch. 
○ Er wordt onderzocht of en wat de mogelijkheden zijn,(kosten/ baten analyse) Het 

beste alternatief is waarschijnlijk een schotel  i.c.m. Canal+. Die hebben een actie 
van €19,95 p/m en 2 jaar gratis apparatuur. 

● Henk Bohré inzake een incident wat plaats heeft gevonden tijdens en na de wedstrijd van 
IJFC J019-1 (09-09-17).  

○ Een jeugdspeler van IJFC heeft onacceptabel verbaal gedrag vertoond. Het 
excuus van de moeder na afloop werd geweigerd door de trainer. De maandag 
erop heeft een gesprek plaatsgevonden tussen bestuurslid SdZ, de moeder en 
trainer JO19-2 Ruud Mellema, zonder de trainer JO19-1. 

○ Het bestuur heeft de speler 6 maanden geschorst, Dat is in een gesprek met de 
ouders van de speler medegedeeld.  

○ Henk Bohré vindt de straf niet in verhouding en buitensporig hoog. 
             

Reactie van het bestuur: 

○ JB geeft aan dat het voorval en de straf besproken is in het bestuur 
○ Fred van den Beld geeft aan dat IJFC geen tuchtreglement heeft en dat dan het 



bestuur beslist over straf, zie statuten uit 2001. Hij geeft de suggestie een 
tuchtreglement te ontwikkelen zodat bestuur ontlast wordt. 

○ SdZ geeft aan dat IJFC een veilige omgeving dient te verzorgen en dat 
intimiderend gedrag van de ouders en anderen niet geaccepteerd wordt. Hij vertelt 
ook de andere kant van het verhaal:   

i) De hele confrontatie is als zeer intimiderend ervaren en is in de TC met 
Leonard besproken. 

ii) Na 1 week is de situatie uitgesproken. 
iii) Spelers uit J019-1 en 2 willen niet met de speler geconfronteerd worden 
iv) Speler is aangeboden tijdelijk bij de senioren te spelen of na de winterstop 

terug te keren. 
 
Henk: de schorsing moet afgestemd zijn op het voorval op het voetbalveld 
Kevin Wallenberg: mist in het hele verhaal van Henk excuses van de speler. 
JB: alles is afgestemd met de TC, o.a. Ton Schoonenberg en Jan van den Berg 
Jan van den Berg: het bestuur legt de schorsing op en de ouders hadden het gesprek kunnen 
aangaan met het bestuur. 
Fred: speler had in beroep kunnen gaan binnen 1 maand  
Rene Schuring: heeft het bestuur juist of onjuist gehandeld? 
JB: bestuur staat achter het genomen besluit. 

 
JB stelt voor een commissie van normen en waarden in het leven te roepen die advies kan geven 
in toekomstige situaties, Fred van den Beld wil deze commissie gaan vormen. 
 

● Henk Bohré mist een verslag omtrent het functioneren van de hoofdtrainer. De trainer is 
niet communicatief en het scorend vermogen van de spelers blijft achter. 

- Jan van den Berg geeft aan dat nog onbekend is of ze doorgaan met huidige 
trainer. 

- Over 4 weken komt TC met een voorstel richting het bestuur, het belang van de 
club is het belangrijkst. Het doel is een stabiele 2e klasser.  

- IJFC probeert altijd een trainer aan te stellen die het goed met de club voor heeft. 
       
                                       

4. Jaarverslag van het bestuur 
 
     Pluspunten 2016/2017 

● Promotie via nacompetitie voor IJFC 1 

● Periodekampioenen: IJFC 1, IJFC 3, J019-1 

● Kampioenen: 7e, 9e en 12e elftal senioren, J015-3 en J017-3 najaarskampioenen, J011-

3, J010-1 en J09-3 voorjaarskampioenen 

● Positieve resultaten combinatiefunctionaris: voortzetten clinics op scholen, BSO’s, 

sportfair, succesvol peutervoetbal, start walking football.  

                        Uren zijn uitgebreid van 8 naar 12 uur per week. 

● Stabiele ontwikkeling ledenaantal. Heren van 12 naar 14 teams 

● Nieuw kunstgrasveld is een welkome uitbreiding en functioneert perfect 

● Voetbal BSO gestart op 24 oktober 2016 met 3 middagen, vanaf augustus 2017 5  

middagen. 

● Perfecte invulling ledenadministratie 

● Perfecte invulling onderhoud accommodatie 

● Grote inzet van circa 240 vrijwilligers 

 

     

 

 



Verbeterpunten 

● Tekort aan scheidsrechters voor senioren in de middag. 

● Tekort aan scheidsrechters in de middag bij de senioren 

Arno Horlings geeft aan dat senioren elftallen ook wedstrijden gaan spelen in de ochtend 

en er jeugd naar de middag wordt verplaatst. 

● Tekort aan kantinevrijwilligers. Te krappe bezetting voornamelijk aan het begin en eind 

van het seizoen, dankzij flexibele vrijwilligers lukt het nipt. 

Esther Kemp gaat de ouders van spelende jeugdleden benaderen, Cas van Soolingen 

geeft aan dat de diensten lang zijn. Om 3 shifts te kunnen draaien is werven van nieuwe 

vrijwilligers noodzakelijk. 

René Schuring noemt als voorbeeld Hoevelaken waar teams ingezet worden onder 

supervisie van een ervaren vrijwilliger. 

● Onvoldoende bezetting TC jeugd 

Ferdinand van der Linden is gestopt. 

2 à 3 man zijn er nodig om de werkzaamheden te verdelen. 

Trainers jeugd zijn er voldoende, alleen zal het niveau op een aantal plaatsen door 

opleidingen, hoger moeten worden. 

● Nieuwe leden zijn nu verplicht een vrijwilligerstaak te vervullen. 

● IJFC is op zoek naar een vrijwilligerscoördinator. 

       

 Uitdagingen 

● Handhaving 1e elftal in 2e klasse 

● Ontwikkeling en invoering beleidsplan jeugd 

● Spelers onder 19 blijvend motiveren om te blijven voetballen en te binden. 

● Uitvoering actiepunten beleidsplan 2015-2020 

- Aanstellen vrijwilligerscoördinator 

- Uitbreiding sponsorinkomsten 

- Inrichting clubhuis, o.a. keuken 

- Aanpassing assortiment keuken en presentatie 

● Invullen vacatures bestuur 

- Accommodatie 

- TC jeugd en senioren 

● IJFC tot een succes maken 

 
5. Financieel jaarverslag 2016-2017  
 

● De mogelijkheid tot investeren via een stichting en huren door IJFC en andere gebruikers 
vervalt per 1/1/2019. Het ministerie van Financiën komt met een compensatieregeling.  

● Het eigen vermogen is licht toegenomen, de voorzieningen kunstgras en groot onderhoud 
kleedkamers met euro 9.000 resp. euro 4.000 

● Contributie inkomsten zijn gestegen door een bijzonder verhoging van euro 1,00 per 
maand inzake de aanleg van het kunstgrasveld “veld 4” en de algemene verhoging van € 
0,50 per kwartaal. 

● De marge van de kantine is lager 
● De marge van sponsorbaten minus sponsorlasten is gedaald vanwege het treffen van een 

aantal voorzieningen inzake betalingsachterstanden.  
● Cas van Soolingen is van mening dat er weinig voor sponsoren wordt georganiseerd. 

Gert Jan Spinoven geeft aan dat in een enquête is aangegeven dat sponsoren maximaal 
2x per jaar een event willen en het liefst binnen de muren van IJFC. 

 
 
 



6. Verslag kascommissie 
 

De financiële administratie is zeer goed op orde en goedgekeurd. 
 

7. Vaststellen begroting 2017-2018 
 

● Contributie inkomsten stijgen door verhoging contributie 
● Het aantal dagen dat de BSO de kantine huurt neemt toe van 3 tot 5 
● Meer subsidie door uitbreiding aantal uren combinatiefunctionaris, hetgeen ook zorgt voor  

een stijging van de kosten van de combinatiefunctionaris  
● Kosten accommodatie stiijgen door diverse investeringen 
● Kosten trainers stijgen o.a. door vrijwilligersvergoedingen 
● Wegens meer leden wordt er meer afgedragen aan de KNVB 

 
8. Vaststellen contributie 2018 
 

De ALV gaat akkoord met een contributieverhoging van € 0,50 per kwartaal. 
 

9. Renovatie klein kunstgrasveld ( zomer 2018) 
 

N.a.v. uitzendingen van Zembla over de gezondheidsrisico’s van rubbergranulaat worden alle 
opties bekeken: 

● Kurk heeft hogere onderhoudskosten 
● Cas van Soolingen vraagt of we het onderhoud zelf kunnen uitvoeren 
● Fred van de Beld: hoe het zit met garantie als we zelf het onderhoud doen 
● Arno Horlings wilt weten of de nieuwe belijning meegenomen wordt 
● Serge van Soest geeft het advies geen grote doelen meer te plaatsen. 

De stichting investeert en wordt formeel eigenaar. De vereniging wordt hoofdelijk aansprakelijk 
voor de schuldenlast. Volgens de statuten moet dit in een algemene ledenvergadering worden 
goedgekeurd.  
 

10. Benoeming bestuursleden 
 

● Johan Boer bedankt Serge van Soest die nog steeds adviseur is. 
● Ton Gerritsen is eerder al bedankt. 
● Johan Boer is herkiesbaar en wordt herkozen als voorzitter. 

 
11. Rondvraag 
 

Paul Klever: wil graag terugkoppeling krijgen over onderwerpen die besproken zijn in het bestuur 

die de kantinevrijwilligers aangaan.  
Cas van Soolingen: vraagt waarom het contract met Bavaria tussentijds verlengd is zonder 

overleg met leden. Johan Boer geeft aan dat Heineken/ Amstel qua sponsoring niet in de buurt 
komen van Bavaria en dat het contract is opengebroken in verband met investeringen in o.a. het 
kunstgrasveld op “veld 4”.   
Ralph Jansen: moet regelmatig kijken of alles bij de kleedkamers gesloten is na zijn bardienst. 
Maarten van Woudenberg: kwaliteit van veld 3 is slecht, er zit een greppel. De gemeente doet 

alleen noodzakelijk onderhoud. Serge van Soest zal de gemeente uitnodigen zodat ze het 
kunnen zien. 
 

12. Sluiting 
 

Johan Boer bedankt iedereen en sluit om 22.39 uur de vergadering. 
    

 
 
 


