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NOTULEN ALGEMENE LEDEN VERGADERING IJFC

Datum 20 november 2018
Aanwezig namens het bestuur Johan Boer – Voorzitter en Penningmeester

Esther Kemp – Voorzitter Kantinecommissie
Gert Jan Spinhoven – Voorzitter Sponsorcommissie

Aanwezig namens de leden Harry Bak, Fred van den Beld, Betty van den Beld, Jan van den
Berg, Leen Boer, Henk Bohre, An Bosman, Dirk Broekhuizen, Annie
Buitenhuis, Gennaro Colonna, Rachid Eddaoudi, Ralph Jansen, Jan
Kemp, Paul Lanfermeijer, Ruud van der Linden, Jan Meijaard, Ton
Schoonenberg, Rene Schuring, Serge van Soest, Luke Spliet, Dick
Stoker, Patrick Tammer, Willem Tomassen, Kevin Wallenburg, Jitse
Boonstra en Arend Oomen (erelid).

Afwezig met mededeling Jasper van Muiden

1. Opening en
mededelingen

 Er wordt een minuut stilte gehouden om alle ontvallen (oud) leden en
familie van leden te herdenken.

 Johan Boer opent vervolgens om 20:00u officieel de vergadering en
heet de aanwezigen van harte welkom.

 Fred van den Beld geeft aan dat het benoemen van een
kascommissie als agendapunt moet worden opgevoerd.

 Henk Bohré stelt een vraag over de procedure voor de rondvraag en
is van mening dat ook alle vragen die niet van tevoren zijn ingestuurd
hier behandeld moeten worden. Johan Boer geeft aan dat de huidige
procedure hierin echter juist wordt gehanteerd. De rondvraag is
bedoeld voor een korte vraag nav de vergadering. Nieuwe
onderwerpen dienen vooraf als agendapunt te worden ingediend
zodat het bestuur zich hierop kan voorbereiden.

2. Vaststellen
notulen ALV 20
november 2017

 Mbt punt 3 - Henk Bohré geeft aan dat het logo van IJFC nog steeds
niet wordt gebruikt in de pers. Johan Boer geeft aan hierover wel
gesproken te hebben met AD en Zenderstreeknieuws, maar het is
blijkbaar nog niet aangepast.

 Mbt punt 4 - De Commissie van Normen & Waarden is nog niet
ingericht. Hier is het bestuur vanwege het ontbreken van beschikbare
capaciteit niet aan toegekomen. Dit is vooraf ook aangegeven in de
uitnodiging voor de ALV.

o Edwin Tas geeft aan wel in de Commissie van Waarden &
Normen te willen plaatsnemen. Ook Fred van den Beld sluit
zich hier bij aan. Edwin en Fred bespreken een en ander
nader.

 Mbt punt 11 – Rondvraag | De kleedkamers blijven nog steeds
openstaan op trainingsavonden.

Tijdens dit agendapunt worden tevens de volgende onderwerpen behandeld:

a) Henk Bohré geeft aan dat de hem is opgevallen dat de
sponsorcommissie verschillende categorieën in sponsor pakketten
hanteert. Een en ander betekent dat bijvoorbeeld balsponsoren of



leden van de club van 100 niet worden uitgenodigd voor de 2 sponsor
events die jaarlijks worden gehouden. Henk Bohré vraagt of dit
aangepast kan worden. Gert Jan Spinhoven geeft aan dat de
sponsorcommissie hiervoor op dit moment geen aanleiding ziet.

b) René Schuring geeft een opmerking met betrekking tot het onderhoud
van de velden. Vooral veld 3 is slecht. Sinds Scholman het onderhoud
uitvoert blijkt de staat van de velden verslechterd te zijn. De vraag
wordt gesteld of iemand van de technische dienst van de KNVB een
objectief oordeel kan geven over de staat van de velden. Veld 2 wordt
ook slechter. Dit laatste wordt mede veroorzaakt door het gebruik van
te zware materialen door het bedrijf dat momenteel onderhoud
uitvoert, waardoor er sporen op het veld ontstaan.Op veld 2 is de
situatie met de dug-outs ook een aandachtspunt.

 De notulen van de ALV van 20 november 2017 worden vervolgens formeel
vastgesteld.

3. Schriftelijke
vragen
aangaande
bestuurlijke
zaken

 Dick Stoker vraagt waarom er door de week niet meer met contact
geld betaald kan worden, contant geld is immers een wettig
betaalmiddel. Johan Boer licht toe dat om reden van veiligheid en
administratieve complexiteit in relatie tot de opbrengt dit besluit is
genomen.

 Dick Stoker vraagt waarom er niet voor elke wedstrijd van het 1e elftal
een nieuwe bal wordt gebruikt, er is voor deze wedstrijden immers
een balsponsor. Gert Jan Spinhoven licht toe dat het sponsorbedrag
voor de wedstrijdbal niet alleen naar de aanschaf van nieuwe
wedstrijdballen voor het 1e elftal gaat, maar bijdraagt aan de totale
exploitatiekosten van de vereniging. Er zijn in totaal (competitie-,
beker- en oefenwedstrijden) per seizoen gemiddeld zo'n 18
wedstrijden van het 1e elftal. Daarvoor worden aan het team 6
wedstrijdballen beschikbaar gesteld. Geopperd wordt om 1 nieuwe
wedstrijdbal apart te houden voor de veldpresentatie zodat dit steeds
een nieuwe bal is.

 Vervolgens worden de vragen die door Debbie van Zanten (niet
aanwezig) zijn ingestuurd behandeld:

o Verzoek om een contactpersonen lijst beschikbaar te maken
voor beginnende train(st)ers en leid(st)ers.

o Verzoek om een koppeling tussen een nieuwe train(st)er /
leid(st)er en iemand die al langer meeloopt.

o Opvolging n.a.v. het aangeven van de bereidheid voor
vrijwilligerswerk bij aanmelding.

a) Jaarverslag van
het bestuur

 Sportieve prestaties
o Het eerste elftal heeft prima gepresteerd en eindigt na

promotie op keurige 5e plaats in 2e klasse.
o Periodekampioenen: IJFC 2, IJFC 4 en IJFC Vrouwen 1
o IJFC 7 kampioen
o Najaar kampioenen: IJFC JO13-1 en IJFC JO17 -3
o Voorjaar kampioenen: IJFC JO13-3, IJFC JO15-3 en IJFC

MO11-1
o Districtsbeker: JO13-1 (1e jeugdteam in de historie)

 Stabiele groei in het ledenaantal (eind september 2018 is het 750e lid
verwelkomt)

 De renovatie van het kleine kunstgrasveld eind mei 2018 kent een
prima eindresultaat met een infill van kurk en belijning volgens de
nieuwe KNVB wedstrijdvormen. De reacties zijn positief.



 De Voetbal BSO gebruikt de accommodatie vanaf augustus 2017
inmiddels met vijf middagen.

 Perfecte invulling ledenadministratie
 Goede invulling onderhoud accommodatie
 Grote inzet van circa 200 geregistreerde vrijwilligers
 Verbeterpunten 2017 - 2018:

o Er is nog steeds een tekort aan scheidsrechters bij de
senioren.

o Er is een tekort aan medewerkers in de bar en de keuken
(vooral aan het begin en het eind van het seizoen vanwege
vakanties). De komende periode zal worden gewerkt aan een
structurele oplossing en zullen zoveel mogelijk nieuwe
vrijwilligers worden geworven. Doel is om geleidelijk over te
gaan naar een 3 ploegen systeem. Johan Boer geeft aan dat
in het uiterste geval overgegaan zal moeten worden naar
betaalde krachten. Dick Stoker geeft aan dat dit tot veel
onvrede zal leiden bij de huidige vrijwilligers en vind dit een
onwenselijke situatie.

o Er is onvoldoende bezetting van de technische commissie(s)
 Uitdagingen voor 2018 - 2019:

o Plaats 1 – 6 voor heren 1
o Plaats 1 – 3 voor vrouwen 1
o Spelers onder 19 blijvend zien te motiveren en te binden

(doorstroming naar senioren)
o Uitbreiding aantal vrijwilligers kantine en zo mogelijk overgang

naar drie diensten op zaterdag
o Het binnenhalen van nieuwe sponsoren die de opzeggingen

per 30 juni 2018 van een aantal grote sponsoren (totaal circa
euro 10.000) opvangen.

o Uitvoering actiepunten beleidsplan 2015 – 2020.
o Aanstellen vrijwilligerscoördinator / uitwerken

vrijwilligersbeleid.
o Invoering technisch beleidsplan (van jeugd tot en met

senioren).
o Uitbreiding sponsorinkomsten.
o Inrichting van het clubhuis.

4. Financieel
jaarverslag
2017 - 2018

 Het financieel jaarverslag wordt aan de hand van het presenteren van
de jaarrekening toegelicht. Het resultaat is euro 3.000 (vorig jaar euro
1.000), maar vorig jaar werd nog euro 11.000 aan de voorziening
groot onderhoud kunstgras toegevoegd. De omzet is in seizoen ’17-
’18 terug gelopen ten opzichte van het vorige seizoen. De nieuwe
competitie opzet van de KNVB wordt hiervoor als reden aangevoerd,
naast het ontbreken van wedstrijden in het kader van de nacompetitie
zoals er vorig seizoen o.a. twee waren voor heren 1.

 Dick Stoker geeft aan dat met name vanwege de toename van het
aantal nieuwe leden het wellicht een goed idee zou zijn om een
belactie voor de Vriendenloterij te organiseren. De netto opbrengsten
voor de club zijn substantieel. Johan Boer geeft aan een dergelijke
actie in het voorjaar te willen organiseren.

 Naar aanleiding van een vraag over het prijzenbord wordt door Esther
Kemp aangegeven dat er een nieuw digitaal prijzenbord zal worden
geïntroduceerd.

5. Verslag van de
kascommissie

Tijdens het seizoen ’17-’18 heeft Ton van Dommelen heeft zich
teruggetrokken uit de kascommissie en is opgevolgd door Harry Bak.



red van den Beld geeft namens de kascommissie een verslag van het
onderzoek van de balans en de staat van lasten en baten. De administratie is
door de kascommissie ordentelijk en toegankelijk bevonden. Er worden door
de kascommissie 2 opmerkingen gemaakt:

 Met betrekking tot de aansprakelijkheid voor de schulden van de
Stichting Exploitatie Accommodatie Groenvliet voor het aanschaffen
van het kunstgrasveld, zou IJFC vermelding dienen te maken van het
feit dat zij hier feitelijk medeschuldenaar in is.

 De voorziening voor ‘groot onderhoud kunstgrasveld’ staat op de
balans van de vereniging. Volgens de kascommissie zou deze aan het
eigen vermogen kunnen worden toegevoegd, nu de velden die dit
onderhoud betreft op de balans van de stichting staan. Fred van de
Beld geeft zijn mening namens de commissie, waarop Johan Boer
toelicht waarom aan de hand van een overzicht van het verloop van
het eigen vermogen en het resultaat vanaf 30 juni 2018 tot 30 juni
2028 laat zien waarom naar zijn mening de huidige constructie dient
te worden gehandhaafd. Overeengekomen wordt om de post ‘groot
onderhoud’ te splitsen en te hernoemen ten einde de bestemming van
deze voorziening duidelijker op de balans naar voren te laten komen.

Harry Bak geeft aan door te gaan in de kascommissie. Fred van den Beld
heroverweegt zijn lidmaatschap en gaat hierover nog in gesprek met de
voorzitter.

 De penningmeester en het bestuur wordt vervolgens door de kascommissie
en de aanwezige leden decharge verleend.

6. Vaststellen
begroting 2018
- 2019

De begroting voor seizoen ’18 - ’19 wordt toegelicht.

 De ledenvergadering gaat vervolgens akkoord met de begroting.
7. Vaststellen

contributie
2019

 Het voorstel van het bestuur om de contributie met EUR 1,- per halfjaar te
verhogen wordt door de ledenvergadering aangenomen.

8. Benoeming
bestuursleden

Secretaris

Techn. commissie Jeugd en Senioren

Accommodatie

Voorzitter Sponsorcommissie

Vacature

Verkiesbaar

Verkiesbaar

Aftredend en niet
verkiesbaar

Niet ingevuld

Rachid Eddaoudi

Jan van den
Berg
Gert Jan
Spinhoven

 Rachid Eddaoudi en Jan van de Berg worden door de ledenvergadering
gekozen.

9. Rondvraag  René Schuring vraagt naar het verslag van de Technische
Commissie. Op ALV worden geen inhoudelijke zaken TC behandeld,
eventuele vragen kunnen buiten ALV worden gericht aan de TC.

 Dick Stoker geeft aan vanwege het faillissement van Bakkerij Aelbers
in het vervolg de prijzen voor de loterij elders.

 Edwin Tas geeft een toelichting op het initiatief om op 11 oktober 2019
de zogenaamde ‘coming out day’ bij IJFC de regenboogvlag te hijsen,
hetgeen door het bestuur en de ledenvergadering wordt gesteund.

 Fred van den Beld kaart de hoogte van de contributie van de Ijffies
aan. Johan Boer geeft aan hier naar te zullen kijken.

10. Sluiting Niets meer aan de orde zijnde sluit de voorzitter de vergadering om 23:00 uur.


