
Algemene Leden Vergadering (ALV) IJFC op maandag 9 november 2020 

Aanwezig namens het bestuur: Johan Boer, Kevin Wallenburg, Wendy Romeijn, Rachid Eddaoudi en 
Jan van den Berg.  

Aanwezige leden: Teunis van der Lit, Cas van Soolingen, Jitse Boonstra, Patrick Tammer, Paul Klever, 
Dick Stoker, Fred van den Beld, Harry Bak, Ingrid de Jong, Ruud van der Linden, Henk Bohré, Annie 
Buitenhuis, Hans Jansen, Hendrik-Jan van Oostrum en Piet Moes 

Afwezig met kennisgeving: William van Wegen, Jasper van Muijden, Ton Schoonenberg en Esther 
Kemp (bestuurslid) 

1. Opening en mededelingen.  
Voorzitter Johan Boer opent de vergadering en heet de aanwezigen welkom. Hij geeft kort weer wat 
er besproken gaat worden en vraagt vervolgens 1 minuut stilte voor diegenen die ons het afgelopen 
jaar zijn ontvallen. Er wordt geen koffie/thee geschonken om coronaproof te kunnen vergaderen. 

2. Vaststellen notulen ALV 25 november 2019 
Henk Bohré verwijst naar de statuten van IJFC, artikel 15.5: ieder lid heeft het recht vragen te stellen 
in de rondvraag. De voorzitter geeft aan dat dit artikel voorschrijft dat er een rondvraag op de 
agenda moet staan, maar het bestuur er al een aantal jaren geleden voor heeft gekozen (met 
instemming van de ALV) om de vragen te beperken tot bestuurlijke zaken en die vooraf te laten 
toesturen. Hierdoor kan het bestuur zich daarop voorbereiden en kan de vergadering kort en bondig 
zijn. Fred van den Beld geeft aan dat ook vragen van de leden beantwoord moeten worden die 
opkomen tijdens de ALV.  

Dick Stoker merkt op dat hij in het verleden vragen op de voorgeschreven wijze heeft ingediend die 
niet zijn beantwoord. De voorzitter geeft aan dat dit onjuist is en dat zijn vragen wel zijn besproken.  

N.B.: dit is terug te lezen in het Jaarverslag en de notulen van de ALV van 20 november 2018.  

Er zijn verder geen vragen over de notulen.  

3. Schriftelijke vragen aangaande bestuurlijke vragen. 
Er zijn geen schriftelijke vragen binnengekomen. 

Henk Bohré vraagt of het mogelijk is de ALV in een vaste week en op een vaste dag te houden. Dat is 
niet altijd mogelijk, maar wel gaat het bestuur deze ALV en andere activiteiten eerder plannen en 
bekend maken.  

4. Jaarverslag van het bestuur 
Het afgelopen seizoen is goed voor IJFC tot de lockdown in verband met Covid-19 per 12 maart 2020.   
 
Pluspunten 2019-2020 
Deze pluspunten zijn evenals de actiepunten puntsgewijs weergegeven in het jaarverslag van het 
bestuur.  



Er zijn op allerlei terreinen veel vrijwilligers actief binnen IJFC. Gaten zijn er met name soms in de 
kantinebezetting en kunnen dan maar lastig worden opgevangen. Ingrid de Jong is aangesteld als 
vrijwilligerscoördinator om zich bezig te houden met het werven en coördineren van vrijwilligers.  

Het bestuur concludeert dat de maatregelen rondom Covid-19 goed zijn vertaald naar IJFC. Leden 
hebben de maatregelen als streng ervaren, maar geven ook terug dat IJFC het goed op orde heeft.  

Leden zijn trouw aan IJFC: er zijn geen verzoeken ontvangen om een deel van de contributie terug te 
betalen. Ook sponsoren zijn IJFC blijven steunen.  

Het sponsorcontract met hoofdsponsor Jaap Schimmel is recent verlengd met 6 jaar tot 2028.  

Het aantal leden schommelt rond de 800. IJFC heeft 2 jeugdleden tijdens de opening van de kantine 
eind 2019 gehuldigd als 800e lid en als 100e vrouwenlid.  
 
De pilot rondom het wisselveld van IJFC en VVIJ is afgelopen. IJFC verwacht rondom januari 2021 het 
wisselveld voor 100 % ter beschikking te krijgen omdat VVIJ zelden gebruik maakt van het wisselveld. 
Hierdoor hoeven er minder wedstrijden nog om 16.30 uur of later te beginnen.   
 
IJsselstein vergrijst al jaren behoorlijk, maar IJFC hoopt de komende jaren rond de 800 leden te 
houden. Hélène Heemskerk bezoekt al jaren de basisscholen en BSO’s als combinatiefunctionaris, 
wat ertoe bijdraagt dat er constant aanmeldingen voor de IJffies blijven komen.  

Heren 1 en dames 1 doen het allebei goed in zowel competitie als in de beker. Beide teams zijn door 
naar de knockout-fase in de beker en zijn in de competitie nog ongeslagen, wat echter alles te maken 
heeft met stilleggen van de competitie op 11 oktober. 

De zaterdag voor de kerst is de kantine officieel heropend, nadat in de week ervoor het nieuwe 
meubilair is geleverd. Helaas is het gebruik ervan door de nieuwe lockdown van korte duur geweest.  

Actiepunten 2020-2021 
De functie van scheidsrechterscoördinator is nog steeds niet ingevuld. Serge van Soest doet dit nog 
steeds naast zijn overige werkzaamheden voor IJFC.  

Het vrijwilligersbeleid wordt de komende maanden verder uitgewerkt door Ingrid de Jong en Johan 
Boer (inzet teams / ouders jeugdleden) 

Goede jeugdtrainers werven en opleidingen faciliteren voor nieuwe en bestaande trainers.  

De sponsorcommissie is recent gestart met het in beeld brengen van potentiële sponsoren en hoopt 
dit seizoen het aantal sponsoren flink uit te breiden. 

Door Covid-19 is het uitwerken van de functie van vertrouwenspersoon door Wendy Romeijn, Fred 
van den Beld en Edwin Tas blijven liggen. Dit wordt later dit seizoen weer opgepakt. Ingrid de Jong en 
Esther Kemp zijn nog bezig met het uitwerken van de Verklaring Omtrent Gedrag. 

Het beleidsplan 2020 zal de komende maanden door het bestuur worden geactualiseerd. 

Het bestuur is bezig met de overkapping van het terras en betere afzuigers in de kantine. Ook komt 
er een afhaalloket aan de zijkant van de kantine om lange wachtrijen bij de keuken te voorkomen. 



Daarnaast gaat IJFC investeren in zonnepanelen die geplaatst worden op de kleedkamers, op het dak 
van de kantine en wellicht op de tribune als de constructie dit toelaat. Subsidie is al toegekend en 
een voorschot hierop is reeds ontvangen. Zonnepanelen zijn bestand tegen voetballen die op het dak 
komen. Realisatie is verwachting in voorjaar 2021.  

5. Financieel jaarverslag 2019-2020 

Ondanks Covid-19, wat naast sportieve ellende financieel met name invloed had op de omzet in de 
kantine, werd per saldo (na het treffen van een voorziening van euro 15.000 voor het wederom 
lastige seizoen 2020-2021) nog een positief resultaat behaald van euro 5.000.   

Het wegvallen van de omzet in de kantine zorgde in totaal voor minder netto opbrengst van euro 
32.000. De verhuur aan de Voetbal BSO lag nu euro 1.000 lager. Deze bedragen werden echter meer 
dan goedgemaakt door een groot aantal besparingen op kosten die vanwege Covid-19 niet werden 
gemaakt: geen elftalbijdragen, geen kosten vrijwilligersfeest, minder kosten selectieteams zoals bus 
en fysio, lager gasverbruik douchen, lager stroomverbruik verlichting velden, drie maanden minder 
huur velden gemeente en twee maanden geen doorbelasting kosten KNVB. Last but not least 
ontvingen we euro 8.000 aan rijkssubsidies.    

6. Verslag kascommissie 
De jaarrekening werd gecontroleerd en goed bevonden door de kascommissie bestaande uit Harry 
Bak en Teunis van der Lit. Complimenten door de kascommissie voor de kwaliteit van de stukken en 
de aanwezigheid van toelichtingen op alle posten.  

Op voorstel van de kascommissie gaan de leden unaniem akkoord met décharge van het bestuur 
voor de jaarrekening en het gevoerde financiële beleid.  

Harry en Teunis worden bedankt door de voorzitter. 
 
7. Benoeming kascommissie 

De ALV gaat akkoord met de herbenoeming van Harry Bak en Teunis van der Lit. Aan Jasper van 
Muijden zal worden gevraagd of hij plaatsvervangend lid wil zijn. 

 8. Vaststelling begroting 2020-2021 

Deze begroting kent vanwege de nieuwe lockdown volop onzekerheden. Veel zal afhangen van het 
tijdstip waarop weer mag worden gevoetbald, of er dan publiek welkom is en of de kantines weer 
open mogen en zo ja, op welke wijze.  

Na toelichting van de diverse posten gaat de ALV akkoord met de begroting.  

9. Vaststelling contributie 2021.  

De contributie wordt met ingang van 1 januari 2021 verhoogd met 1 euro per half jaar. Een voorstel 
van Henk Bohré om geen contributieverhoging door te voeren wordt niet overgenomen door het 
bestuur. 

De leden gaan akkoord met de verhoging.  
 



10. Benoeming bestuursleden 

De ALV gaat akkoord met de volgende benoemingen:  

Voorzitter: Johan Boer voor de periode van 1 jaar 

Penningmeester: Kevin Wallenburg  

Lid: Remco Bloemheuvel 

Lid: Serge van Soest  

Aangegeven wordt dat Remco Bloemheuvel in november 2021 in principe de functie van voorzitter 
op zich zal gaan nemen.  
 
Esther Kemp (afwezig) treedt af als bestuurslid en wordt bedankt voor haar bijdragen. Het bestuur 
zal dit op korte termijn ook op tastbare wijze laten blijken.    

11. Rondvraag  

Henk Bohré: 
Rijksoverheid.nl geeft aan dat buitensporten mag voor maximaal 4 personen. Hij vindt dat het 
Walking Footbal hieraan kan voldoen en wil hervatting van de trainingen in groepjes van 4.  

De voorzitter geeft aan dat dit aantal van 4 inmiddels is teruggebracht tot 2 personen. Het bestuur 
heeft echter ook bij 4 personen geoordeeld dat zij niet kan garanderen dat alle teams de regels van 
1,5 meter afstand etc. zullen naleven en vinden het daarom onverantwoord trainingen toe te staan. 
Dat geldt voor alle teams en voor Walking Footbal wordt geen uitzondering gemaakt. 

Henk Bohré: of het IJfje- beeld nog aanwezig is en het ergens weer een mooie plek kan krijgen. Het 
bestuur gaat kijken of het beeld er nog is en zo ja, waar het dan een mooie  plek kan krijgen.  

Dick Stoker: 
Hoe ziet het betalen er in de toekomst in de kantine uit? Gaat de kantine over op volledige 
pinbetaling of wordt er weer contant geld toegestaan?  

De discussie gaat vooral over kleine kinderen. Het bestuur is hier nog niet over uit en gaat zich 
hierover beraden. 

Ruud van der Linden:  
In hoeverre kun je eisen dat er alleen met pin betaald wordt? De praktijk laat zien dat pinbetaling 
steeds meer wordt geaccepteerd.  

Voors en tegens besproken, het bestuurt gaat dit verder bekijken. Cashless is op zich geen discussie, 
dit kan een vereniging zelf bepalen.  

 

Bestuur IJFC 


