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Notulen Algemene leden Vergadering  2021 - 2022 
  
Op maandag 28 november vond de Algemene Leden Vergadering plaats bij KFC, welke door 72 
personen is bezocht. Hieronder in het kort de notulen. In het blauw geeft de verschillende agenda 
punten aan en verwijst naar de pagina nummers van de presentatie. 
 
Agenda punten: (pagina 2) 

• Vaststellen notulen Bijzondere ALV 15 december 2021 

• Ledenontwikkeling KFC 

• Terugblik afgelopen seizoen 2021-2022  

• Kledingcommissie 

• Financieel jaarverslag 

• Sponsorcommissie 

• Vrijwilligersbeleid 

• Bestuursverkiezing  

• Dames divisie 

• Jeugdcommissie nieuwe opzet 

• Technische Zaken - Visie KFC 

• Ereronde  
 
De voorzitter Tako Boelens (pagina 3 t/m 6) opent de vergadering en start met het geven van een 
compliment aan alle leden, vrijwilligers en betrokkenen. Afgelopen twee seizoenen met COVID was 
voor iedereen lastig en moeilijk, maar kan KFC als vereniging tevreden terugkijken naar de 
ontwikkelingen en resultaten. Daarna werd er een minuut stilte gehouden voor een aantal 
prominenten die KFC zijn ontvallen. 
 
Han Hogervorst  12 oktober 1940 - † 2 december 2021 
Leen Tijsterman 16 februari 1940 - † 11 december 2021 
Tante Jopie    24 april 1932 – † 17 augustus 2022 
 
Vaststellen notulen Bijzondere ALV 15 december 2021, welke volledig in het teken stond van het 
financieel goedkeuren voor het opknappen van de kantine, werd geaccordeerd en het resultaat mag 
er zijn. KFC blijft stabiel in zijn Ledenontwikkeling (pagina 7 t/m 9) en laat zelfs een lichte groei zien 
in het aantal leden totaal 900 (incl. 7x7 Heren 30+) met 52 ingeschreven teams bij de KNVB. Vice 
voorzitter René Zandbergen nam daarna iedereen mee in een terugblik van afgelopen seizoen 2021-
2022. Hierin is te zien dat KFC niet stil heeft gezeten en er veel verschillende activiteiten waren 
georganiseerd (pagina 10 t/m 26).   
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De Voorzitter kwam met een update over het Kledingfonds (pagina 27 t/m 30), welke in 2018 werd 
geïntroduceerd. De doelen waarom zijn ongewijzigd: 
 

- Professionele uitstraling, éénheid en uniformiteit 
- Kosten reduceren leden – altijd representatief er uit zien 
- Wedstrijdshirt wordt speciaal voor KFC geproduceerd – uniek shirt 

 
Deze unieke samenwerking tussen 11teamsports en JAKO is opgenomen dat na 3-4 seizoenen de 
wedstrijdkleding in zijn geheel zou worden vervangen. Door de twee COVID jaren met weinig 
speeltijd is dit iets opgerekt en zal 2022-2023 een overgangsjaar worden. In overleg met de teams zal 
dit seizoen de kleding worden vervangen, waarbij de lopende contracten met teams worden 
gerespecteerd. 
 
De Penningmeester Ton Koekenbier presenteerde het Financieel jaarverslag 2021-2022 (pagina 31 
t/m 36). Ondanks de lastige periode en investeringen die KFC heeft gedaan sluiten we het seizoen 
2021-2022 positief af waarin we een resultaat van + €16.753 kunnen laten zien. Helaas was het niet 
mogelijk om decharge te verlenen omdat het huidige financieel boekhoud programma nog niet 
optimaal functioneert en het niet mogelijk hieruit de balans op te maken. Hier wordt hard aan 
gewerkt en deze cijfers zullen tijdens de eerst volgende ALV worden gepresenteerd. 
 
Voor huidig en aankomend seizoen staat KFC wel voor grote financiële uitdagingen. Het zal niemand 
verbazen dat de vaste lasten op alle vlakken flink zijn gestegen en daarnaast ook de energie kosten 
met ruim factor 2 omhoog gaan. Hierdoor verwacht KFC met de begroting van 2022-2023 een 
negatief resultaat te laten zien van - €11.760. KFC moet zich hierop voorbereiden om deze extra 
kosten op te vangen. Hierdoor zal KFC kritisch moeten kijken naar de uitgaven en opzoek moeten 
naar nieuwe vormen van inkomsten door b.v. het organiseren van activiteiten. 
 
Vanuit KFC is een voorstel gedaan om de contributie met 5% te verhogen met ingang van 1 januari 
2023. Dit betekend gemiddeld een prijsstijging over een heel seizoen tussen de €6,- en €12,- waar 
tijdens de vergadering iedereen hiermee ingestemd heeft. 
 
Rob van Drimmelen verantwoordelijk voor de sponsorcommissie (pagina 37 t/m 40) vertelde meer 
hoe het team sponsoren probeert te binden, boeien en te behouden maar vooral ook iets te bieden 
door maatwerk te leveren. Het team is voornamelijk trots dat KFC veel nieuwe mooie sponsoren 
heeft mogen verwelkomen. 
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TEAM: 

• Rob van Drimmelen 

• Meno Savastano 

• Johan van Welie 

• Ali Dulkadir 
 

Voor meer informatie neem contact op met: sponsorcommissie@kfc1910.nl  
 
Bestuursverkiezing: Hierbij is Henk Kat benoemd tot bestuurslid Dames divisie (pagina 48 t/m 49). 
Henk is een oude bekende en heeft eerder deze rol vervult binnen KFC. De damesdivisie bij KFC 
groeit nog steeds en is hiermee toonaangevend in de Zaanstreek. voetbal binnen KFC (pagina 50 t/m 
51). 
 
Invulling van vrijwilligersdiensten (pagina 45 t/m 47) blijft een probleem, waar het merendeel van de 
(ouders van) leden zichzelf niet  inroostert. Maar zonder vrijwilligers kan de club niet bestaan. 
 
KFC werkt met de Sportlink vrijwilligersmodule en per seizoen moet ieder lid (of zijn/haar ouder(s)) 
minimaal 2 keer wat terug doen voor de club. Via de app Voetbal.nl app kan men zich zelf 
inroosteren op het moment dat men dat uitkomt (zie bijlage). 
 
Bestuursverkiezing: Hierbij is Henk Kat benoemd tot bestuurslid Dames divisie (pagina 48 t/m 49). 
Henk is een oude bekende en heeft eerder deze rol vervult binnen KFC.  
 
Jeugdcommissie, werkt dit seizoen binnen een nieuwe opzet (pagina 52 t/m 55). Waarbij we naast 
sterke coördinatoren voor de verschillende leeftijdsgroepen werken met 3 coördinatoren vanuit 
Technische Zaken voor onder-midden en bovenbouw. Doel is om de communicatielijnen tussen 
trainers, leiders, coördinatoren te verkorten en de interne scouting te verbeteren. 
 
DOELEN: 

• Betrokkenheid vergroten  
 KFC Jeugd Dag organiseren i.c.m. informatie voor ouders 

• Uitbreiden coördinatoren 
 Vele handen maken licht werk – project matig 

• Communicatie 
 Social media, website, app groepen 
 

• Wout Kousbroek Coördinator mini’s - O8 – O9 - O10 

• Yasir Haddad  Coördinator O11 
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• Marc de Haas  Coördinator O12 – O13 – O14  

• Vincent Onink  Coördinator O15 – O17 – O19  

• Rocco Splinter  Coördinator bovenbouw meiden 

• Ilse Krokké  Coördinator onderbouw meiden 
 
Ook hier is KFC opzoek naar mensen die willen helpen als coördinator. Bij interesse kunt u contact 
opnemen met secretaris@kfc1910.nl 
 
Technische zaken bestaat uit (pagina 56 t/m 62): 

• Ronald Molenaar Bestuurslid Technische Zaken 

• Jamie Snijder  Coördinator onderbouw - mini’s - O8 – O9 - O10, O11  

• Niels Oosterhuis Coördinator Middenbouw O12 – O13 – O14  

• Rene Reijinga  Coördinator Bovenbouw O15 – O17 – O18- O19  
 
Visie KFC: 

• Jeugdspelers moeten plezier beleven 

• Elk kind kan zich ontwikkelen op niveau wat bij hem/ haar past 

• Randvoorwaarden voor veilige omgeving 

• Opleidingsvereniging tot hoogste niveau 

• Gekwalificeerde trainers selectie teams 

• Train de trainer niet selectie teams 

• Goede begeleiding 
 
Daarnaast werkt KFC samen met verschillende partijen om op voetbaltechnisch gebied voorop te 
blijven lopen zoals: ROC Sport college, SINA Voetbal-lab, AZ, Show Your Skills. 
 
Als laatste onderdeel hadden we de jubilarissen en werden 3 personen benoemd tot Lid van 
verdienste. 
 
Jubilarissen: (pagina 63 t/m 70) 
Maurice Ruikers 40 jaar lid 
René Zandbergen 40 jaar lid 
Theo de Jong  50 jaar lid 
Jan Jonker  50 jaar lid 
Martin Kruithof  50 jaar lid 
Gerard Stad  50 jaar lid 
Jan Heijkoop  60 jaar lid 
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Lid van Verdienste: (pagina 71 t/m 75) 
Ernst Jonker 
Henk Kat 
Raymond Ranshuijsen 
 
Mocht u vragen hebben n.a.v. de notulen kunt u deze mailen naar: secretaris@kfc1910.nl 
 
 
Met sportieve groet, 
Hoofdbestuur 
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