
 

 
Aanwezig: 44 personen 
Afwezig m.k.: Lambert Metselaar, Marieke Mulder (afgevaardigde namens VVC Jessica Braam) 
 

1. Opening, opmerkingen notulen vorige vergadering 
De notulen hebben 2 weken voorafgaand aan deze vergadering op de website gestaan. Vanuit de 
ALV waren hier geen opmerkingen op. 

2. Aftreden en voorstellen juniorenvoorzitter. 
Eind seizoen 2018-2019 heeft Lambert Metselaar te kennen gegeven te gaan stoppen als 
juniorenvoorzitter. Lambert heeft zelf voor een opvolger gezorgd in de persoon van Jurgen 
Woudenberg. We bedanken Lambert voor zijn jarenlange inzet en zijn blij dat Jurgen zijn taken 
over wil nemen. Jurgen draait dan ook al sinds eind vorig seizoen mee.  
Tevens heeft eind vorig seizoen Johan Hissink aangegeven te stoppen als TC junioren. Ook Johan 
wordt bedankt in de ALV en heeft ook zelf voor de opvolging gezorgd (Lambert en Johan zullen op 
een later tijdstip en bedankje ontvangen). De TC junioren zal vanaf heden bestaan uit Michel van 
Schaik (JO19), Marco Smeltink (JO17) en Erik Steenbergen (JO15). 

3. Sportieve resultaten seizoen 2018-2019 
Op diverse niveaus zijn er aansprekende resultaten geboekt, van knap gewonnen wedstrijden tot 
zelfs kampioenschappen. Onder laatstgenoemde categorie vallen het afgelopen seizoen de: 
Vrouwen zaal bekerwinnaar en kampioen 
MO19-1 kampioen (najaar & voorjaar) 
JO17-1 kampioen  
JO15-1 kampioen 
JO13-1 kampioen 
Dat diverse teams het zo goed hebben gedaan heeft mede te maken met het enthousiaste en 
deskundige kader op de diverse teams. Het heeft er ook toe bijgedragen dat het complete team 
van de MO19 kon doorstromen naar de vrouwenafdeling en vrouwen 2 is geworden. Voor de 
overige jeugd zit het er ook voor de toekomst veel potentie in. 

4. Informatiedocument 
Sinds vorig seizoen hebben we als afdeling voetbal een informatiedocument. Deze wordt aan het 
begin van ieder seizoen geüpdatet en digitaal verstrekt aan het kader en andere betrokkenen bij 
de organisatie van de afdeling voetbal. In het document staan de huisregels van de afdeling 
voetbal en overige informatie om een ieder wegwijs te maken binnen de afdeling, de sportclub en 
het MFC. De vraag komt uit de vergadering of dit document ook online staat. Dit hebben we niet 
gedaan omdat er ook privacygevoelige informatie in staat. Het document is op aanvraag bij het 
bestuur te verkrijgen. Beneden in de commissiekamer en bij de gastvrouwen/heren ligt een 
inkijkexemplaar. 

5. Ledenaantal 
Het ledenaantal van de afdeling voetbal is in het vorige seizoen (2018-2019) iets gegroeid. De 
grootse groei zit hem in de leden van de 18+. Dit komt o.a. door een extra team op de zaterdag. 
De rest van de leden is redelijk gelijk aan het voorgaande jaar. 
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  2018-2019  2019-2020  

Vriend van SCK 146 149 

Veterinnen 15 18 

35+ / 45+ 30 30 

18 jaar en ouder 138 150 

12 t/m 17 jaar 96 94 

t/m 11 jaar 74 71 

Zaalvoetbal 22 22 

  521 534 

 
6. Contributie 

We houden wederom de hoogte van de contributie gelijk. Ook omdat we dit ongeveer gelijk 
willen houden aan de contributie bij omliggende collega verenigingen.  

 Blijft gelijk 
Vrienden van SC Klarenbeek (voorheen Rustend 
lid) € 55,00 per jaar 

Voetbal 35+/45+ en veterinnen € 25,50 per kwartaal 
Voetbal 18 jaar en ouder € 59,06 per kwartaal 

Voetbal 12 t/m 17 jaar € 38,15 per kwartaal 
Voetbal t/m 11 jaar € 32,03 per kwartaal 

Zaalvoetbal € 38,15 per kwartaal 
  

 
7. Resultaten afgelopen seizoen 

 
 

We halen aan dat het organiseren van acties en evenementen zeer gunstig is voor de resultaten van de 
afdeling. Deze evenementen hebben ons het afgelopen seizoen ca € 12.500,00 opgeleverd. Onderstaande 
evenementen zijn hier voorbeelden van. 
- Activiteiten commissie, Bingo / darten / dauwtrappen etc. (organisatie: Roy Zweverink en Robin 
Bouwmeester) 
- Flesjes actie Circulus (organisatie: Henk Jansen en Timo Hulleman) 

Baten
Begroting 
2018-2019

Werkelijk 
2018-2019 +/-

Contributies en donateurs 66.109          68.113          2.004         
Sponsoring en entreegeld 30.922          30.358          -564           
Acties / loterijen 7.500            5.112             -2.388       
Subsidies 8.864            8.864             -                  
Diverse baten 27.210          32.115          4.906         
Totaal baten 140.605        144.562        3.958         



- Verloting bij de wedstrijden van Zondag 1 (organisatie: pupillenvoetbal) 
- Abba Tribute band (organisatie: 35+/45+ voetbal) 
- Voetbaldagen (organisatie: pupillen/juniorenvoetbal) 
- Organisatie bekerfinales meidenvoetbal 

 
 

 
 

o Jaar gestart met begroting van kleine € 752 negatief. Eindigen met € 8431 positief is dan 
erg netjes. 

o Dank voor een ieders inzet bij diverse evenementen, de goede sfeer en opbrengsten 
geven een goede stimulans om dit vast te houden 

8. Vaststellen begroting 

 
 

o Minder contributie dit heeft te maken met de stand van het ledenaantal per 1 juli. In de 
loop van het seizoen zullen hier weer leden bijkomen.  

o Sponsorgelden aanzienlijk lager. Dit heeft te maken met het hoge sponsorbedrag welke er 
vorig seizoen in zat van de sponsor voor de kleding van de pupillen. 

Lasten
Begroting 
2018-2019

Werkelijk 
2018-2019 +/-

Personeelskosten 43.044          41.941          -1.103       
Huisvestingskosten (gebouwen) 5.500            4.607             -893           
Bureaukosten 416                416                -                  
Accomodatiekosten (veldkosten) 42.000          40.176          -1.824       
Wedstrijdkosten 44.096          44.067          -29             
Bestuur en commissiekosten 400                95                  -305           
Diverse lasten 3.900            2.572             -1.328       
Horecakosten 2.000            2.257             257            
Totaal lasten 141.357        136.131        -5.225       

Begroting 
2018-2019

Werkelijk 
2018-2019 +/-

Totaal baten 140.605        144.562        3.958         
Totaal lasten 141.357        136.131        -5.225       
Resultaat -752              8.431             9.183         

Baten
Werkelijk 
2018-2019

Begroting 
2019-2020 +/-

Contributies en donateurs 68.113          66.535          -1.579       
Sponsoring en entreegeld 30.358          21.188          -9.170       
Acties / loterijen 5.112            5.500             388            
Subsidies 8.864            8.864             0                 
Diverse baten 32.115          28.635          -3.480       
Totaal baten 144.562        130.721        -13.841     



 

o Salarissen; nog scherper gelet op het beperken van salarissen waar mogelijk. Tevens is er 
op dit moment geen betaalde trainer voor zondag 2. 

o Wedstrijdkosten; kledingkosten lager dan vorig seizoen i.v.m. geen nieuwe kleding 
pupillenvoetbal 

 

- Resultaat 
o We verwachten een klein “winst” van €108.  
o Zoveel mogelijk blijven inzetten op mooie evenementen in de Brug en ook acties 

daarbuiten. We moeten er wel op letten dat niet ieder evenement om het binnenhalen 
van geld draait. Een evenement kan ook gewoon een gezellige avond of dag zijn wat een 
mooie aanvulling voor onze afdeling is en de binding van mensen aan onze sportclub 
verbeterd. Ideeën hiervoor zijn altijd welkom. 

o Uiteraard blijven we kritisch op uitgaven. 

 
9. Vrijwilligers 

De afdeling voetbal heeft net zoals de vereniging veel vrijwilligers. Maar er zijn nog steeds 
vacatures welke we graag opgevuld zien worden. Als je iemand weet die potentieel een 
vrijwilligersfunctie zou kunnen invullen, kan zijn of haar naam worden doorgegeven aan Wijnand 
Brouwer (pupillenvoetbal), Jurgen Woudenberg (juniorenvoetbal), Marieke Mulder 
(vrouwenvoetbal), Martijn Boerkamp (seniorenvoetbal en algemeen), Eric Brink 
(voetbalscheidsrechters). 
Onderstaande functies zien we graag nog ingevuld, secretaris voetbal, grensrechter vrouwen 1 en 
vooral scheidsrechters. Scheidsrechters begint echt een groot probleem te worden. We staan op 
het punt dat ieder team scheidsrechters moet gaan afvaardigen. (gelijk aan het leveren van het 
barpersoneel) We gaan vanuit de afdeling ook een cursus verzorgen. Hier mag men aansluiten als 
men wil.  

10. Rondvraag 
Reinier geeft aan dat er volgens de statuten er een kascontrole moet plaatsvinden. Wij vinden dit 
als bestuur ook wenselijk. Robin Bouwmeester meld zich hiervoor aan. (Hier zal nog een tweede 
persoon bij gevonden moeten worden) Teven zegt Reinier dat er een jaarverslag van de secretaris 
moet zijn. Martijn gaat na hoe en wat de andere afdelingen binnen de vereniging doen.  
De vergadering sluit af met een applaus voor het juist gevoerde beleid van het bestuur.  

 
Start vergadering: 19.30 uur einde vergadering 20.00 uur 

Lasten
Werkelijk 
2018-2019

Begroting 
2019-2020 +/-

Personeelskosten 41.941          40.499          -1.441       
Huisvestingskosten (gebouwen) 4.607            4.113             -494           
Bureaukosten 416                416                -0               
Accomodatiekosten (veldkosten) 40.176          40.704          528            
Wedstrijdkosten 44.067          39.529          -4.539       
Bestuur en commissiekosten 95                  200                105            
Diverse lasten 2.572            2.902             330            
Horecakosten 2.257            2.250             -7               
Totaal lasten 136.131        130.613        -5.518       

Werkelijk 
2018-2019

Begroting 
2019-2020 +/-

Totaal baten 144.562        130.721        -13.841     
Totaal lasten 136.131        130.613        -5.518       
Resultaat 8.431            108                -8.323       


