
Notulen van de Algemene Ledenvergadering (ALV) van de v.v. “Koudekerk” 
gehouden op 20 september 2021 

Aanwezig en getekend voor aanwezigheid: 21 leden, inclusief 7 bestuursleden. 
Afwezig met kennisgeving: Peter v/d Ploeg, Peter Smit, Henk Louer, Edwin Plasmeijer, Ben van 
Tongeren 
 
1.  OPENING  DOOR  DE  VOORZITTER 
Alvorens de voorzitter de vergadering opent, wordt om één minuut stilte verzocht ter nagedachtenis aan 
de overledenen van het afgelopen jaar viz: Jan Zweeris sr. en Ron van Welzen. 
 
Voorzitter Rik Winterink opent om ongeveer 20:00 uur de vergadering en heet alle aanwezigen van 
harte welkom. 
 
2.  VASTSTELLEN AGENDA 
De door het bestuur aangeboden agenda wordt zonder wijzigingen en / of aanvullingen vastgesteld. 
 
3.  INGEKOMEN STUKKEN 
De voorzitter meldt de afmeldingen voor deze vergadering en dat er geen ingekomen stukken zijn. 
 
4.  VASTSTELLEN VAN DE NOTULEN VAN 21 SEPTEMBER 2020 
De notulen van 21 september 2020 worden, onder opmerking van het volgende punt vastgesteld 
en ondertekend door de secretaris en voorzitter: 
- Op blz 1  punt 1 worden niet de namen genoemd van de overledenen. 
De secretaris zal dit opnemen in de notulen van de ALV van 20-9-2021. 
 
5.  JAARVERSLAGEN EN PLANNEN. 
Het jaarverslag en plannen worden gepresenteerd middels de PowerPoint presentatie en vragen van de 
vergadering worden naar tevredenheid beantwoord.  
 
Het betreft de verslagen/plannen van: 
- de voorzitter; de secretaris; de technische commissie; de jeugdcommissie (inclusief een video met een 
overzicht van georganiseerde activiteiten voor de jeugd in het afgelopen corona jaar); de PR-commissie; 
algemeen & vrijwilligerszaken; de barcommissie. Bij fysieke afwezigheid van de voorzitter “algemeen 
& vrijwilligerszaken” wordt het verslag door de secretaris gepresenteerd. 
Specifieke vragen per jaarverslag worden in de bijlage bij deze notulen behandeld. 
 
6. JAARVERSLAG VAN DE PENNINGMEESTER 
Voor de financiën is het afgelopen seizoen bijzonder geweest. Niet alleen vanwege de corona 
maatregelen maar ook door de vacature van penningmeester bij aanvang van het seizoen. Tot en met 
januari is de functie ad interim waargenomen door de voorzitter in samenwerking met Team Account. 
Gelukkig is daarna Willem Hoogeveen bereid gevonden om deze taak over te nemen en hij geeft aan de 
ALV het financiële verslag over het boekjaar 2020-2021. Hij bedankt eerst de medewerkers van zijn 
commissie. Daarna wordt een overzicht gepresenteerd van de baten en lasten, de balans en een 
toelichting op de jaarrekening wordt gegeven.  
Baten: De verschillen tussen de begroting en werkelijke baten worden toegelicht. Vanwege corona heeft 
het bestuur besloten om aan de spelende leden een contributie korting aan te bieden. Hier is beperkt 
gebruik van gemaakt. Tevens een compliment voor de vereniging want ondanks dat er nauwelijks 
gevoetbald is zijn alle contributies betaald. Duidelijk is dat het grootste verlies ligt bij de derving aan 
inkomsten van de bar. De verkregen subsidies hebben dit verlies niet volledig kunnen compenseren. 
Lasten: De verschillen tussen de begroting en werkelijke lasten worden toegelicht. De werkelijke 
huisvesting kosten komen een stuk hoger uit doordat hier in zijn ondergebracht de dotaties aan de 
voorzieningen voor groot onderhoud en vervanging van inventaris. Omdat de kantine nagenoeg het 
gehele jaar gesloten is geweest zijn de kantine kosten ook beduidend lager. Gevolg is dat ook de 



 

werkelijke lasten lager zijn dan de begrote lasten. 
Al met al is het resultaat een klein positief saldo. 
Verder geeft de penningmeester een overzicht van de investeringen die gedaan zijn in het afgelopen 
seizoen en voor een deel nog doorlopen in het huidige seizoen. 
Tenslotte wordt een inzage gegeven in verkregen subsidies en de subsidie regelingen als gevolg van de 
corona pandemie  waarop een beroep is gedaan door de vereniging. 
In algemene zin benoemt hij dat vv Koudekerk ondanks alle corona perikelen financieel gezien het jaar 
goed is doorgekomen.  
Het jaarverslag van de penningmeester wordt door de vergadering vastgesteld. 
Vragen vanuit de ALV op het financiële verslag worden behandeld in de bijlage. 
 
7. VERSLAG VAN DE KASCOMMISSIE 
Henk Griffioen meldt namens de kascommissie bestaande uit spreker, Hans van Goozen  en Teun 
Vergunst dat de boeken in het bijzijn van de penningmeester zijn gecontroleerd. Daaruit is gebleken dat 
de stukken zoals gepresenteerd een correct beeld geven van de huidige financiële situatie. Punt van 
aandacht vindt de kascommissie wel de inspanning om het aantal sponsoren voor de vereniging te 
behouden. De kascommissie ondersteunt het gevoerde financieel beleid als ook het gevoerde beleid met 
betrekking tot de investeringen. 
De kascommissie stelt de vergadering voor het bestuur decharge te verlenen voor het gevoerde 
financiële beleid over het voetbalseizoen 2020-2021 en daarmee de jaarrekening vast te stellen.  Met 
één stem tegen wordt het voorstel door de vergadering over genomen.  
Er zijn vanuit de ALV geen verdere vragen over het verslag van de kascommissie en de ALV verleent 
het bestuur decharge voor het gevoerde financieel beleid. 
 
8. BOUWPLANNEN IN KOUDEKERK 
De voorzitter geeft een toelichting op de mogelijke bouwplannen in Koudekerk waarbij het 
noodzakelijk is dat zowel Artesia als de voetbalvereniging moeten verhuizen. Reële plannen zijn er nog 
niet er is alleen sprake van een visie van de gemeente die ontwikkeld wordt in samenspraak met veel 
belanghebbenden. Toch dient het bestuur hierop in te spelen om een goede gesprekspartner met de 
gemeente te worden en te blijven. Daarom zijn op niet al te korte termijn onderzoeken nodig naar 
financiële mogelijkheden , accommodatie indeling etc. Het bestuur vraagt aan de ALV toestemming om 
met deze voorbereidingen te starten. Wanneer significante zaken hierbij naar voren komen zal het 
bestuur dit communiceren naar de leden. Het bestuur zal nimmer financiële overeenkomsten aangaan 
zonder daarvoor toestemming te vragen aan de ALV. De ALV geeft unaniem toestemming om met de 
voorbereidingen te beginnen maar vraagt wel om dan een goede overweging te maken voor 
bouwkundige investeringen in de huidige accommodatie zoals bv een barverbouwing. 
 
9.  VERKIEZING BESTUURSLEDEN 
Volgens de agenda is aftredend en herkiesbaar: 
 Ben van Tongeren    : Algemeen en vrijwilligerszaken 
Verkiesbaar zijn: 
 Willem Hoogeveen : Penningmeester  a.i. 
 Davy Rijnbeek    : Voorzitter jeugdcommissie a.i. 
 
Het bestuur stelt daarna voor de volgende kandidaten te benoemen als bestuurslid voor een periode van 
3 jaar: 

- Willem Hoogeveen : Penningmeester  
- Davy Rijnbeek    : Voorzitter jeugdcommissie 
- Ben van Tongeren    : Algemeen en vrijwilligerszaken  

 
Voor de verkiesbare en / of andere bestuursfuncties hebben zich geen tegenkandidaten aangemeld. 
 



 

Na stemming gaat de vergadering unaniem akkoord met de benoeming van Willem Hoogeveen 
(Penningmeester), Davy Rijnbeek (Voorzitter jeugdcommissie) en Ben van Tongeren (Algemeen en 
vrijwilligerszaken).  
 
10. VERKIEZING  ERELEDEN C.Q. LEDEN VAN VERDIENSTE 
De voorzitter memoreert het overlijden het afgelopen seizoen van Ron van Welzen en zijn grote 
verdiensten voor de vereniging. Statutair is het niet mogelijk om Ron postuum tot erelid of lid van 
verdienste  te benoemen. Derhalve stelt het bestuur voor om het te bouwen panna veld naar Ron te 
vernoemen. ALV gaat met applaus akkoord. 
Vanuit het bestuur wordt aan de ALV voorgesteld om Arie Schellingerhout te benoemen tot erelid van 
de vereniging vanwege zijn inzet en toewijding voor VVK. In een periode van meer dan 40 jaar heeft 
Arie de nodige functies binnen de vereniging bekleed. 
De vergadering ondersteunt deze benoeming unaniem en met applaus. 
 
11. PAUZE 
 
12. KASCOMMISSIE  
De voorzitter bedankt de kascommissie voor haar werkzaamheden.  
 
Voor het seizoen 2021-2022 worden de volgende personen door de ALV benoemd als lid van de 
kascommissie: 

- Teun Vergunst (2e jaar) 
- Johan van Schip (1e jaar) 
- Joey Mansveld (1e jaar) 

 
Als reserve lid heeft Chris Taminiau zich beschikbaar gesteld. 
 
De ALV gaat bij acclamatie akkoord met deze samenstelling. 
 
13. BEGROTING 2021 – 2022 
Willem Hoogeveen licht de begroting van het seizoen 2021-2022 toe onder voorwaarde dat een normaal 
seizoen tegemoet kan worden gezien.. 
Baten: Verwachte contributie opbrengst vergelijkbaar met dit jaar. Sponsor gelden zijn wat 
conservatiever ingeschat dan vorig seizoen. Ook mogelijke kantine opbrengst is aan de veilige kant 
ingeschat. BOSA subsidie bijdragen zijn geschat op een normaal uitgave patroon. Eventuele grote 
investeringen zijn hierin niet meegerekend. 
Lasten: Personeelskosten zijn gebaseerd op de huidige trainer loonkosten en de vrijwilligers 
vergoedingen. Huisvestingkosten lager door geringere dotatie aan de voorzieningen. Bestuur en 
commissie kosten zijn hoger door een hogere bijdrage aan de activiteiten en vrijwilligers commissie. De 
kantine kosten zijn hoger beraamd omdat bij de vorige begroting de inkoopprijs ten opzichte van de 
omzet aan de lage kant is ingeschat. 
Dit alles leidt tot een klein positief resultaat voor het komende seizoen. 
Joey Mansveld merkt terecht op dat de begroting pas goed gekeurd kan worden nadat goedkeuring is 
verkregen over hoogte van de contributies in het komende seizoen. Nadat dit is gebeurd keurt de ALV 
de gepresenteerde begroting unaniem goed.  
 
14. VASTSTELLEN CONTRIBUTIE 2021/2022 
Het bestuur stelt voor om de contributie, met ingang van 30 juni 2021 niet te verhogen en ook niet te 
verhogen met een inflatie correctie. Daarom worden de contributie bedragen als volgt aan de 
vergadering voorgesteld: 
 

   Jaar contributie 



 

Senioren   €               217  
JO18/JO19/MO19   €               155  
JO16/JO17/MO17   €               155  
JO14/JO15/MO15   €               155  
JO12/JO13/MO13   €               136  
JO10/JO11   €               136  
JO8/JO9   €               136  
JO6/JO7   €                 66  
Niet spelende KNVB leden   €                 55  
Géén KNVB leden   €                 55  

 
De vergadering gaat unaniem akkoord met het besluit om de contributie dit seizoen niet te verhogen. 
 
15. PLAN LED VERLICHTING 
LED verlichting staat al de nodige jaren bij het bestuur in de belangstelling. Daarom wil het bestuur hier 
nu in het kader van  “slim investeren” een voorstel richting ALV doen. De voorzitter geeft een uitleg 
waarom deze investering voor VV Koudekerk waard is om te doen.  
Toestemming wordt gevraagd om subsidies aan te vragen bij het RABO fonds, Fonds Alphen en het 
schiphol fonds en om begin 2022 een subsidie aanvraag te doen bij de provincie.  
Daarnaast wordt instemming gevraagd met opdrachtverlening conform aanbieding van OVI- Enschede 
voor bedrag van maximaal € 62.000,- met 10% tolerantie 

• op basis artikel 10 lid 6 statuten voor het hele bedrag 
• op basis artikel 10 lid 6 statuten voor het aangaan van overeenkomsten om subsidie/ fondsen te 

werven voor dat hele/gedeeltelijke bedrag 
Waarbij het door VV Koudekerk te financieren bedrag maximaal € 30.000,= (inclusief btw) bedraagt. 
Na enige vragen te hebben beantwoord (zie bijlage) wordt het verzoek tot instemming van het plan LED 
verlichting unaniem goedgekeurd. 
 
16. MEDEDELINGEN VAN HET BESTUUR 
Het bestuur heeft geen beroep gedaan op nieuwe bestuursreglementen. Wel doet het bestuur een oproep 
voor nieuwe bestuursleden en commissieleden. Ook de barbezetting blijft een punt van aandacht. Mocht 
het in de toekomst niet mogelijk blijken om de barbezetting vrijwillig te bemannen overweegt het 
bestuur een taakverplichting hiervoor. 
 
17. BESLUITVORMING HUISHOUDELIJK REGLEMENT  
De voorzitter licht de beperkte wijzigingen voor het Huishoudelijk reglement toe.  
Artikel 11 wordt toegevoegd in lid 12, 
Artikel 19A bepalingen WBTR wordt toegevoegd : 

• Stemrecht.  
• Bepalingen over belet en ontstentenis zullen nader worden aangevuld in de statuten bij een 

eerstvolgende statutenwijziging. Tot die tijd geldt in aanvulling op het bepaalde in artikel 10 lid 
2 van de statuten van 2016.  

•  Tegenstrijdig belang:  
Met betrekking tot het stemrecht ontstaat een discussie of de voorzitter de beslissende stem heeft in het 
geval dat de stemming stokt. Het gevaar bestaat dan dat er een persoonlijk belang mee kan gaan spelen. 
Een bestuur bestaande uit een oneven aantal leden heeft daarom de voorkeur. 
De vergadering stelt vervolgens na deze wijzigingen unaniem het Huishoudelijk reglement 2021 vast. 
 
18. VERSLAG EN PLANNEN CLUB VAN 100 (buiten verantwoordelijkheid van bestuur VVK) 
Bij afwezigheid van Henk Louer doet de secretaris verslag van de begrijpelijk geringe activiteiten van 



 

de club van 100 van het afgelopen seizoen en de plannen voor komend seizoen. Vanuit de ALV zijn er 
geen vragen. 
 
19. STICHTING VRIENDEN KOUDEKERK (buiten verantwoordelijkheid van bestuur VVK) 
Bij afwezigheid van Peter Smit doet Willem Hoogeveen verslag van de activiteiten van de Stichting 
over het afgelopen jaar en de plannen voor dit seizoen. Vanuit de ALV wordt de vraag gesteld of ook de 
jeugd bij de Vrienden kan aankloppen voor een financiële bijdrage. Dit is mogelijk maar de club van 
100 lijkt hiervoor beter geschikt. De jeugdcommissie zal hierover contact opnemen met Henk Louer.  
 
20. WOORDEN VAN DANK 
Om niemand tekort te willen doen richt het bestuur in zijn algemeenheid woorden van dank aan allen 
binnen de vereniging die zich hebben ingezet in het afgelopen corona jaar. 
 
21. RONDVRAAG 
De vragen gesteld tijdens de rondvraag staan verwerkt in de bijlage. 
Als laatste vraagt Chris Taminiau het woord. Hij dankt het bestuur voor de inzet in het afgelopen lastige 
seizoen dat door de corona pandemie volledig anders is geweest dan ander jaren. 
Hij wenst voorzitter en bestuur een mooi en succesvol seizoen toe. 
 
22. SLUITING 
Voorzitter Rik Winterink sluit, met dankzegging aan de leden voor hun inbreng, om 23.00 uur de 
vergadering. 
 

Notulen: 
Ton Nieuwpoort 

 
 
Voor akkoord:      de datum: 19 september 2022  
 
 
 
 
Rik Winterink,      AMH (Ton) Nieuwpoort, 
Voorzitter      Secretaris 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
BIJLAGE: Vragenlijst 
 
Tijdens de vergadering zijn de volgende vragen gesteld: 

1. Vragen jaarverslag secretaris: Bart Nieuwenburg  
• Is het bekend waarom spelers na hun 35e jaar stoppen met voetbal? 



 

o Antwoord: Niet volledig er zijn wel plannen om bij opzegging na te vragen wat de 
redenen zijn voor de afmelding. De jeugd afdeling is hier al mee doende. Vooralsnog lijkt 
een van de logische redenen dat dat de fase is waarin privé zaken een grotere rol gaan 
spelen. 

2. Vragen jeugdcommissie: Albert Hakkenbrak 
• Is de jeugdcommissie gewaardeerd door de vereniging voor al haar activiteiten het afgelopen 

seizoen? 
o Antwoord: De jeugdcommissie is zeker gewaardeerd. Op de eerste plaats door heel veel 

ouders die dit duidelijk hebben laten merken. Ook het bestuur zelf heeft herhaaldelijk 
aangegeven dat zij veel waardering heeft voor de wijze waarop de jeugdcommissie de 
jeugd in dit moeilijke jaar elke zaterdag heeft beziggehouden en daarnaast ook nog 
andere activiteiten voor de jeugd organiseerden. De jeugdcommissie gaf aan dat zij op 
de eerste plaats het ook leuk vonden om dit voor de jeugd te doen. 

3. Vragen PR commissie: Albert Hakkenbrak 
• Is er ook een mogelijkheid om supporterskleding te kopen?  

o Antwoord: Jazeker zowel online te bestellen als ook via de PR commissie 
4. Vragen commissie algemeen en vrijwiligers zaken: Bart Nieuwenburg 
• Zijn de geplande activiteiten mogelijk gezien de eisen die gesteld worden (vaccinatie,QR code)?  

o Antwoord: Zoals het er nu uitziet lijkt het mogelijk. Getracht zal worden om veel 
mogelijkheden buiten aan te bieden bv buitenbar. Ook blijft veel afhankelijk van wat de 
politiek gaart beslissen. 

5. Vragen bar commissie: Chris Taminiau, Joey Mansveld 
• Wat is de reden om een vaatwasser aan te schaffen? 

o Antwoord: De noodzaak ligt vooral bij de zaterdag. Voornamelijk uit oogpunt van hygiëne. 
Uiteraard zal bij de aanschaf rekening worden gehouden met de noodzakelijke 
aanpassingen die hier voor nodig zijn. Overleg met Teun Vergunst is hierbij 
vanzelfsprekend. 

• Vorig jaar is de inkoopmarge verbeterd. Nu is er de statie geld regeling maar de prijs per flesje is 
niet omhoog gegaan dus in het slechtste geval gooi je alle statie geld van de flesjes weg? 
Waarom is er niet voor gekozen om de prijs per flesje te verhogen? 

o Antwoord: Volgens Gert-Jan zal de invloed hiervan op de inkoopmarge niet dramatisch 
zijn.. Verwachting is dqt ong 75% ingeleverd wordt. Ook blijft het voor de vereniging 
belangrijk om een balans te vinden tussen redelijkheid voor de leden en winst marges. 
Hoe een en ander zich zal ontwikkelen gaan we dit seizoen zien. 

6. Vragen Jaarrekening: Wout Boer 
• Waarom heeft het bestuur gekozen om een aanzienlijk bedrag te doteren aan de 

huisvestingskosten. Was het niet mogelijk geweest dit gebruiken om een deel van de contributies 
en sponsorgelden  te betalen? 

o Antwoord: Er zijn altijd verschillende mogelijkheden, het bestuur heeft hiervoor gekozen 
en de ALV moet hier uiteindelijk het eind oordeel over vellen. 

• Waarom heeft het bestuur zich niet gehouden aan de begroting? 
o Antwoord: Omdat de bedragen voor de voorzieningen die noodzakelijk zijn nog niet 

volledig waren afgedekt. Ook daar geeft het bestuur aan dat dit een keuze waar men het 
als lid niet mee eens hoeft te zijn. Echter ook hier is het stemmen aantal bij de ALV 
doorslaggevend. 

• Waarom staan er geen bedragen bij de investeringen? 
o Antwoord: Hier kan op aanvraag antwoord worden gegeven. 

• Waarom krijgen de leden geen inzicht in de financiële cijfers? 
o Antwoord: Alleen leden kunnen deze gegevens opvragen bij de penningmeester ruim 

voor de geplande ALV. Het is wel zo dat op de ALV alleen in hoofdlijnen de financiën 
besproken worden. Het is echter mogelijk voor leden die daar belangstelling voor 
hebben om via de penningmeester meer inzicht in de financiële data te verkrijgen. 

• Is het mogelijk om een uitdraai van de kassa te krijgen zonder daarvoor in te loggen in het kassa 
systeem.? 

o Antwoord: Gert-Jan zegt toe dit wekelijks aan Wout te overhandigen via een Excel sheet. 
7. Vragen vaststelling contributie: Bart Nieuwenburg, Wout Boer 
• Zijn de kosten voor het kledingfonds hierbij inbegrepen? 

o Antwoord: dat klopt 
• Wat is er inde plaats gekomen voor de “complete techniek” ? 

o Antwoord: De complete techniek heeft niet gebracht wat we er van hoopten. De 
jeugdcommissie heeft nu voor de gehele jeugd trainers beschikbaar en deze worden via 
“train de trainer” bijeenkomsten naar een hoger peil gebracht. Ook via vrijwilligers 
vergoedingen voor de jeugd trainers probeert het bestuur om eigen jeugd enthousiast te 
krijgen voor het trainerschap. 



 

8. LED verlichting: Ludo Goudkuil, Hans van Goozen, Chris Taminiau 
• Zijn er twee soorten verlichting volgens KNVB richtlijnen  

o Antwoord: Dat klopt. Voor amateur KNVB wedstrijden is een gemiddelde 
verlichtingssterkte van 200lux geëist terwijl voor verlichting voor trainingsdoeleinden 
minimaal 75 lux nodig is. 

• Wat is de zekerheid dat de aangevraagde fondsen ook werkelijk verstrekt worden? 
o Antwoord: 100% zekerheid kan niet gegeven worden. Echter als de BOSA subsidie al 

meegenomen worden in verhouding met het mandaat van 30k euro is nog ongeveer 12k 
nodig aan extra subsidie. Met de drie beoogde subsidie verstrekkers lijkt het  reëel dat 
het bedrag haalbaar is ook gebaseerd op ervaringen van andere verenigingen. 

• Kan er geen beroep worden gedaan op het gemeente fonds? 
o Antwoord: Nee, gemeente Alphen heeft geen energie transitie subsidie regeling. 

9. Rondvraag: Arie Schellingerhout, Henk Griffioen, Bart Nieuwenburg 
• Arie: Waarom zijn er veel van de geplande oefenwedstrijden afgelast? 

o Antwoord: Aantal factoren hebben hierbij een rol gespeeld. Blessures en afwezigheid van 
spelers waren de voornaamste oorzaak, maar daarnaast lag het probleem niet alleen bij 
VVK ook de tegenstanders haakten meermalen af.  

• Henk: Stelt voor om bij de eerste thuiswedstrijd van het eertse de vlaggen halfstok te laten 
hangen, een minuut stilte in acht te nemen den de spelers rouwbande te laten dragen als eer 
betoon aan de overledenen van het afgelopen seizoen.  
o Antwoord:ALV stemt hier mee in. Naaste familie leden zullen hierover worden ingelicht. 

• Bart: Is het spelershome alleen beschikbaar voor de selectie?  
o Antwoord: Zeker niet. Ook de jeugdelftallen en veteranen kunnen gebruik maken van 

deze faciliteit. 
• Bart: Meldt dat de info folder die op de website staat sterk verouderd is?  

o Antwoord: Bestuur zegt toe dat een update hiervoor gemaakt zal worden 
 
 


