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Notulen van de Algemene Ledenvergadering gehouden op 16 november 2015

Aanwezig namens het bestuur: Johan Boer, Serge van Soest, Sjaak de Zeeuw, Ton Gerritsen,
Constant Bouwman, Ulrich van Egdom, Sanne Wolffensperger

Aanwezige leden, niet zijnde bestuursleden: Fred van den Beld, An Bosman, Dirk Broekhuizen, Ton
van Dommelen, Wil van Doorn, Wim van Eijk, Perry Gesser, Hans Jansen, Esther Kemp, Jan Kemp,
Harry Komen, Ruud van der Linden, Dick Lukassen, Rodney Mellema, Harm van de Meulen, Corry
Moes, Piet Moes, Jasper van Muijden, Arend Oomen, Henk Bohré, Sietse van Rhenen, Peter Goos,
Ton Schoonenberg, Gert Jan Spinhoven, Dick Stoker, Frans Vermeulen, André ten Wolde en Chris
Jansen van Jorksveld.
Afmeldingen: Wilma Dorresteijn

1. Opening
Voorzitter Johan Boer opent de vergadering en heet iedereen welkom.

2. Mededelingen
Er zijn geen mededelingen.

3. Vaststellen notulen ALV 10 november 2014
Er zijn geen opmerkingen over de notulen en deze worden dan ook vastgesteld.

4. Schriftelijke vragen aangaande bestuurlijke zaken
In de statuten staat dat het laatste punt de rondvraag moet zijn. De ervaring van de laatste jaren
heeft geleerd dat onder dit punt vrijwel alleen punten naar voren worden gebracht die van
praktische en niet van bestuurlijke aard zijn, vaak ook gebracht vanuit het negatieve. Dit soort
punten kunnen en worden het hele jaar door voorgelegd aan het bestuur en lenen zich niet voor een
uitgebreide discussie tijdens de ALV. Daarom heeft het bestuur ervoor gekozen om specifieke vragen
van meer bestuurlijke aard vooraf te laten indienen, met een duidelijke vraagstelling, zodat het
bestuur daar ook vooraf een standpunt over kan bepalen.

Fred van den Beld: Formeel moet de rondvraag op de agenda staan. Deze vragen kunnen ook
ontstaan door iets dat tijdens de vergadering gezegd is. Mensen stellen hun vraag en krijgen
antwoord, klaar. Leden moeten wel achter het bestuur blijven staan. Als het bestuur zegt dat de
discussie klaar is, dan moet men er niet over door blijven gaan.
Ton Schoonenberg: Het bestuur is IJFC en ‘wij’ zijn IJFC, dat moeten we in ons achterhoofd houden.
De rondvraag hoort er bij, maar dan moet het wel respectvol gaan.
Henk Bohré: Geeft aan het negatieve niet te begrijpen.
Johan Boer: Het betreft het continue doorvragen terwijl de discussie allang is gevoerd.

Serge van Soest: Er is bv. recent de vraag gesteld of leden, die ook lang actief zijn geweest als
vrijwilliger, niet-spelend lid kunnen worden. Het bestuur heeft daartoe inmiddels besloten, al zijn
hier wel  kosten aan verbonden.
Johan Boer: Jasper van Muijden heeft als enige een concrete vraag gesteld. Hij zou graag voetbal
kunnen kijken in de kantine via Fox. Dit is al eens aan de orde geweest, maar de hoge kosten hielden
het destijds tegen. Besloten is nu om het een jaar te proberen en dan te evalueren.
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5. Jaarverslag van het bestuur
Positieve punten:

1. Het 1e elftal heren draait bovenin mee, hopelijk dit jaar kampioen;
2. Trots op de A1 in de hoofdklasse;
3. Veel kampioenen;
4. Veel nieuwe (jonge) scheidsrechters;
5. Uitbreiding van de kleedkamers met lockers;
6. Combinatiefunctionaris, hierdoor flinke groei jonge spelertjes en start peutervoetbal;
7. Groei ledenaantal, nu 700 spelende leden (op 12 december wordt het 700e lid gehuldigd)
8. Grote inzet van de vrijwilligers
9. Gezelligheid. Mensen voelen zich thuis en ook de tegenpartij blijft regelmatig lang(er) hangen.

Minpunten:
1. Het derde kunstgrasveld dat niet door is gegaan;
2. Een tekort aan scheidsrechters voor de senioren;
3. Bezetting commissiekamer (momenteel loopt het echter heel goed);
4. Openingstijden kantine op trainingsavonden, nu ook op vrijdag. De recreantengroep groeit ook;
5. Degradatie 2e elftal, maar gelukkig gered door het 3e.

Uitdagingen:
1. Promotie van het 1e naar de tweede klasse (wens vanuit enquête met eigen leden);
2. Promotie 1e dames naar eerste klasse;
3. Handhaven 2e in 1e klasse en A1 in hoofdklasse;
4. Werving jeugd (4-8 jaar);
5. Realisatie derde kunstgrasveld
6. Uitvoeren actiepunten beleidsplan
7. Hummel clubtenue;
8. IJFC tot een succes maken!

6. Voortgang overleg met VVIJ inzake 3e kunstgrasveld
Ton Gerritsen: Een half jaar geleden hadden we bijna alles rond totdat wij verrast werden door de
bewoners van de Talingweide, die klaagden over overlast door m.n. de veldverlichting. Na een
overleg met de bewoners en de gemeente is besloten dat er eerst het gezocht moest worden naar
een door de bewoners aangedragen oplossing van een veldruil met VVIJ.
VVIJ wil daar wel aan meewerken, maar ziet dan graag gelijktijdig andere zaken opgelost. Na overleg
tussen VVIJ en IJFC zijn er werkgroepen in het leven geroepen voor de volgende onderwerpen:
1. Hekwerk en afsluiting sportpark (eventueel met camera’s);
2. Gezamenlijk technisch onderhoud;
3. Gezamenlijk gebruik accommodatie (gebruik van elkaars velden bij bijvoorbeeld toernooien);
4. Gezamenlijk uitvoering beheer sportpark (wens gemeente);
5. Gezamenlijke inkoop;
6. Uitbreiding kunstgrasveld.



3

De werkgroepen bestaan steeds uit twee mensen van VVIJ En twee van IJFC. Het plan was om aan de
slag te gaan na de zomervakantie, maar VVIJ wil eerst hun ledenvergadering afwachten.
Johan Boer: De velden werden op zondag overspoeld met kinderen en dat leverde veel troep en
schade op (met name ook aan het kunstgras in de doelen door verkeerd schoeisel). Daarover zijn wij
al lang geleden in overleg gegaan, maar dat leidde niet tot oplossingen, mede omdat ook de
gemeente en de wijkagent dit geen prioriteit vond. Om die reden is door IJFC besloten tot een eigen
afscheiding. Hopelijk komen we nu wel tot een gezamenlijke en structurele oplossing.
Dick Stoker: Dit is wel een goede zaak, want samen sta je ook sterker naar de gemeente toe.
Ton Gerritsen: Beide verenigingen hebben hun punten genoemd. We zijn het eens en nu moeten we
in gesprek. Doel is om tot werkbare resultaten voor beide verenigingen te komen.
Johan Boer: Een belangrijke eis van VVIJ is de toezegging dat zij in de toekomst eventueel ook een
extra kunstgrasveld mogen aanleggen met verlichting (VVIJ veld 3). Uiteraard willen een grasveld in
dezelfde staat terug (IJFC veld 3), wat al jaren aan groot onderhoud toe is.
Jasper van Muijden: Zou graag een voortgangsrapport op de site zien.

7. Financieel jaarverslag 2014-2015
Hiervoor wordt verwezen naar de stukken op de site.

8. Verslag van de kascommissie/vaststellen financieel jaarverslag
Ton van Dommelen en Jasper van Muijden hebben de boeken in orde bevonden. Zag er goed en
netjes verzorgd uit, complimenten aan de financiële commissie.

9. Vaststellen begroting:
Begroting is goedgekeurd.

10. Vaststellen contributie 2016:
De ledenvergadering gaat akkoord met een verhoging van € 0,50 per kwartaal.

11. Beleidsplan 2015-2020:
Sjaak de Zeeuw: Wat willen we bereiken? Daarom hebben we een beleidsplan opgemaakt. Het wil
niet zeggen dat over vijf jaar alles gerealiseerd is, maar nu hebben we wel een missie. Wij willen een
positieve club zijn waar iedereen welkom is zolang je je maar gedraagt volgens onze normen en
waarden. Het streven is om alleen op zaterdag te blijven voetballen.
Jasper van Muijden: Bij de jeugd wordt er steeds meer op zondag gevoetbald. Staat dat ook bij IJFC
ter discussie?
Sjaak de Zeeuw: Dat is noodgedwongen en volgens IJFC niet nodig. Vereist ook meer vrijwilligers.
IJFC staat bekend om de goede sfeer, hechte samenhang, eerlijke scheidsrechters. Die naam willen
wij blijven houden.
Onze visie is dat iedereen zich thuis voelt op zijn/haar eigen niveau.
- Plezier en sfeer staan voorop;
- Saamhorigheid en betrokkenheid;
- Opleiden jeugdspelers voor selectieteams;
- Normen en waarden tijdens en buiten voetbal;
- Samenwerking sponsoren;
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- Alle leden dragen hun steentje bij: wij zien het liefst dat ieder lid zijn/haar bijdrage levert als
vrijwilliger. Vele handen maken licht werk.

Huidige situatie: 856 leden (701 spelend, 155 vrijwilligers). We zien graag meer jongeren als
vrijwilligers. Uit de ledenenquête kwam een sterkte - zwakte - analyse. Sterk was de financiële
gezondheid en onder meer het vrouwenvoetbal. De zwakke punten waren te weinig scheidsrechters
voor de senioren en onder andere het technisch beleid senioren. Er moet meer afstemming komen
tussen technische commissie en selectie-elftallen. Nu is het de slager die zijn eigen vlees keurt.

Kansen:

Meer samenwerking met VVIJ, bijvoorbeeld samenwerking backoffice met VVIJ.
Meer midweekse activiteiten organiseren, bijvoorbeeld dartavonden. De openingstijden en het
assortiment van de kantine uitbreiden.

Bedreigingen:

Daling van de jeugd in IJsselstein, minder interesse van vrijwilligers, onderhoud en privatisering
sportpark.

Acties:
- IJFC 1 eerste klasse (droom voor over 5 jaar, op korte termijn 2e klasse);
- Dames 1 hoofdklasse;
- A1 hoofdklasse;
- Realisatie derde kunstgrasveld;
- Samenwerking met VVIJ;
- Inrichting kantine (o.a. keuken);
- Clubtenue per 1 juli 2016;
- Openingstijden kantine;
- Stijging naar 780 leden;

Dit moet binnen nu en vijf jaar te realiseren zijn.

Henk Bohré: Er zijn verschillende categorieën sponsors. Waarom is een sponsor niet gewoon een
sponsor? En waarom worden niet alle sponsoren uitgenodigd?
Sjaak de Zeeuw: Omdat sommige activiteiten meer kosten dan ze opleveren. De kleine sponsoren
mee laten gaan naar een bezoek aan het Nederlands elftal kost de club dan meer dan het opbrengt.
Ton Schoonenberg: Kreeg van drie sponsoren de vraag waarom ze niet persoonlijk uitgenodigd
waren voor het 85-jarig bestaan. Feest was kleinschalig van opzet om de leden wat extra’s te bieden
en niet een echt jubileumfeest. Overigens waren sponsoren, supporters, etc. gewoon welkom.
Wim van Eijk: Vraagt zich af waarom Ventana op de IJFC-pasjes en waarom niet de hoofdsponsor of
de Hubo. Bestuur is met Ventana hierover in gesprek geraakt en partijen hebben vervolgens een
overeenkomst gesloten. Hiernaast zijn en komen nog diverse andere sponsormogelijkheden
beschikbaar.
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12. Clubtenue

Serge van Soest: Met ingang van 1 juli 2016 dient iedereen in een clubtenue van Hummel te lopen.
Nike wil minder doen in de amateursport en na overleg met diverse aanbieders kwam Hummel er het
beste uit in combinatie met Adelaar Sport.
Perry Gesser: Er waren met Adelaar in het verleden veel problemen.
Serge van Soest: De leveringsproblemen werden veroorzaakt door Nike, niet zozeer door Adelaar.
Wel is er besproken dat er wel verbetering moet komen. Het is ook een kwestie van gunnen, daarbij
is Adelaar een betrouwbare partner.

 Het Pluslogo komt op de voorzijde, samen met het IJFC embleem. Voor iedereen hetzelfde
voor een uniforme uitstraling. Uitzonderingen zijn heren 2 en de vrouwenteams op basis van
eerdere afspraken.

 Sponsoring achterzijde shirt, tassen en trainingspakkensponsoring is uiteraard nog mogelijk.
 Sponsoren krijgen 20% korting, leden krijgen tot half september 20% korting, daarna 5%.

Ton van Dommelen: Moeten elftallen zonder sponsor ook over op Hummel?
Serge van Soest: Iedereen moet over op Hummel.
Vanaf mei 2016 kan er worden besteld en tot en met half september krijgen leden 20% korting. Het
levert de vereniging en de leden veel voordelen op.
Perry Gesser: Misschien is het een idee om op de website een soort kledingmarktplaats te zetten
voor de ouders om maten uit te wisselen.
Serge van Soest: Elders aangeschafte kleding wordt niet meer geaccepteerd en kan leiden tot een
speelverbod. Adelaar waarschuwt klanten nu ook al, wanneer zij een Nike tenue willen aanschaffen.

13. Benoeming bestuursleden:
Voorzitter: nog geen opvolger gevonden. Johan is herkiesbaar. Serge is gevraagd als vice-voorzitter.
Serge van Soest doet nu wedstrijdzaken, hij is herkiesbaar en aftredend.
Ulrich van Egdom is niet herkiesbaar maar blijft wel actief in de sponsorcommissie. Gert Jan
Spinhoven neemt het van Ulrich over. Gert Jan Spinhoven stelt zich tijdens deze vergadering voor aan
de leden.
Ton Gerritsen is aftredend en herkiesbaar. Er is een vacature technische zaken jeugd en senioren.
Iedereen stemt in met de herbenoeming.
Wilma Dorresteijn neemt de werkzaamheden van Harrie Bak over als ledenadministrateur.
Ton van Dommelen en Jasper van Muijden mogen volgens de statuten nog een keer voor drie jaar
deel uitmaken van de kascommissie. Fred van den Beld stelt zich zo nodig beschikbaar.

14. Rondvraag:
Henk Bohré: Zou Co Kranenburg als oprichter van IJFC alsnog postuum erelid maken.
Besloten wordt dat bij de familie van de heer Kranenburg geïnformeerd zal worden of daar bezwaar
tegen is.
Arend Oomen: Is erelid maar staat niet op de ledenlijst. Zou graag IJFC weer aanwezig zien bij de 4-
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mei viering. Vroeger werd er dan altijd een krans gelegd door IJFC. Hier is geen bezwaar tegen.

De voorzitter Johan Boer sluit de vergadering om 23.12 uur.


