
Verslag Algemene Ledenvergaderingn van IJFC op maandag 25 november 2019 

Aanwezigen: Patrick Tammer, An Bosman, Wil Bos, Annie Buitenhuis, Paul Klever, Hans Jansen, Fred 
van den Beld, Piet Moes, Dirk Broekhuizen, Dick Stoker, Wim van Eijk, Johan Boer, Rene Schuring, 
Harry Bak, Ruud van der Linden, Jan van den Berg, Gert Jan Spinhoven, Esther Kemp, Kevin 
Wallenburg, Arend Oomen, Jitse Boonstra en Rachid Eddaoudi. 

Afwezigheid met kennisgeving: Corry Moes, Jasper van Muijden, Jan Kemp 

De vergadering begon na een kopje koffie, thee of wat fris om 20.00 uur in de kantine van IJFC. Zo’n 
25 leden hadden zich aangemeld en de sfeer was prettig. We blikken terug op het afgelopen seizoen 
2018/2019 en kijken vooruit wat seizoen 2019/2020 te bieden heeft.  

Allereerst werd er een minuut stilte gehouden voor aanvang van de vergadering voor die mensen die 
ons zijn ontvallen. 
 
Het resultaat over het seizoen 2018/2019 was 8.000 euro positief, mede dankzij een aantal 
bijzondere posten. Hierdoor kon een voorziening worden getroffen van 10.000 euro voor het 90-jarig 
jubileum per 8 november 2020. De verbouwingskosten kantine heeft IJFC zelf kunnen financieren, 
mede dankzij bijdragen van het Roest Crollius Fonds (euro 20.000) en de Vriendenloterij (euro 8.332). 

Inzake de sponsorbal werd voorgesteld om een nieuwe bal op de paal te plaatsen en daarna met een 
“ingespeelde” bal de wedtrijd te spelen.   

Er zijn vooraf geen vragen ingediend aan het bestuur. Het jaarverslag van het bestuur werd 
goedgekeurd, alsook de jaarrekening 2018/2019. Jasper van Muiden heeft zich aangemeld als 
vervanger van de kascommissie.  

De begroting werd vastgesteld en akkoord bevonden, alsook de daarin begrepen verhoging van de 
contributie met 1 euro per halfjaar.   

Door de leden werd Kevin Wallenburg benoemd als vice-penningmeester en Wendy Romeijn  als 
secretaris. Johan Boer gaf aan in november 2020 af te zullen treden als voorzitter/penningmeester. 
 
Ruud van der Linden heeft een plan opsteld om de bezetting per 1 januari 2020 van de kantine beter 
te managen. Er wordt een beroep gedaan op de teams om bij een tekort aan personeel bij te 
springen. Het plan werd akkoord bevonden. Inmiddels hebben zich ook nieuwe vrijwilligers  
aangemeld om bar-/kantine dienst te draaien naar aanleiding van een oproep op de site. Na de 
winterstop worden de leden geïnfomeerd.   

Er is een kleedkamerreglement opgesteld dat in de kleedkamers komt te hangen. Leden en 
bezoekers van IJFC dienen zich hieraan te houden. De normen en waarden van IJFC zullen nader 
worden uitgewerkt door Fred van den Beld, Edwin Tas en Wendy Romeijn, waarbij ook de instelling 
van een vertrouwenspersoon aan de orde zal komen. Op een aantal punten moeten een aantal 
punten aangescherpt worden, die voor een groot deel vallen onder de noemer “Respect” (richting 
scheidsrechters, kantinemedewerkers, bestuur, etc.). Tevens zal door door Ingrid de Jong worden 
gestart met het opstellen en invoeren van een VOG (Verklaring Omtrent Gedrag).  



Gemeld werd dat op 21 december de officiële heropening van de kantine zal plaatsvinden, waarbij 
dan het nieuwe meubilair te zien zal zijn. Dan zullen ook het 800e lid en het 100e lid bij de meisjes / 
vrouwen bekend worden gemaakt. 

Vragen leden: 

*) Rene Schuring maakt zich zorgen over de normen en waarden van spelers ten aanzien van  
accommodatie en vrijwilligers. Het kleedkamerreglement kan hierin bijdragen, maar ook trainers 
spelen hier een rol.  
*) Cas v Soolingen: gevallen bladeren ogen rommelig op het sportpark en kan gladheid veroorzaken. 
Wil van Doorn zal dit oppakken. 
*) Wim van Eijk wil bijdragen om de schade door vandalisme in de kleedkamers te herstellen. Hans 
Jansen zal hierbij helpen.  
*) Dick Stoker: de bezoekers van de kantine ruimen hun eigen rommel niet op, elkaar hier zo veel 
mogelijk op wijzen. 
*) Ruud van der Linden: spelers en bezoekers nemen zelf ook drank mee, dit kan niet worden 
getolereerd. Dit wordt nader onderzocht.  

De ledenvergadering eindigt om 21.45 uur.  

Wendy Romeijn, secretaris. 

 

 

 

 

 


