
Notulen van de Algemene Ledenvergadering (ALV) van de v.v. “Koudekerk” 

gehouden op 21 september 2020 

Aanwezig en getekend voor aanwezigheid: 28 leden, inclusief 7 bestuursleden. 

Afwezig met kennisgeving: Peter v/d Ploeg, Peter Smit, Ben van Tongeren 

 

1.  OPENING  DOOR  DE  VOORZITTER 

Alvorens de voorzitter de vergadering opent, wordt om één minuut stilte verzocht ter nagedachtenis aan 

de overledene van het afgelopen jaar. 

 

Voorzitter Rik Winterink opent om ongeveer 19.55 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 secretaris meldt de afmeldingen voor deze vergadering en dat er geen ingekomen stukken zijn. 

 

4.  VASTSTELLEN VAN DE NOTULEN VAN 12  MAART 2020 

De notulen worden, onder dankzegging aan de secretaris, zonder opmerkingen,wijzigingen en/of 

aanvullingen vastgesteld en ondertekend door de secretaris en penningmeester. 

 

5.  JAARVERSLAGEN EN PLANNEN. 

Het jaarverslag en plannen worden gepresenteerd middels de PowerPoint presentatie en vragen van de 

vergadering worden naar tevredenheid beantwoord. De verslagen/plannen zijn als notitie binnen de 

PowerPoint presentatie opgenomen . 

 

Het betreft de verslagen/plannen van: 

- de voorzitter; de secretaris; de barcommissie; de jeugdcommissie; de PR-commissie; 

vrijwilligerszaken & algemeen; de technische commissie. Bij fysieke afwezigheid van de voorzitter 

“vrijwilligerszaken & algemeen” wordt het verslag door hem via een geluidsverbinding ten gehore 

gebracht. 

Een stagiaire Siem van Osnabrugge zal het komende half jaar als onderdeel van zijn opleiding 

werkzaam zijn bij VVK en zich gaan bezighouden met het opzetten van een sponsor en vrijwilligers 

plan. 

Specifieke vragen worden in de bijlage bij deze notulen verwerkt. 

 

6. JAARVERSLAG VAN DE PENNINGMEESTER 

Penningmeester Peter Vorenkamp doet financieel verslag over het boekjaar 2019-2020 en geeft inzicht 

in de balans, de baten en lasten, en een toelichting op de jaarrekening. Hij bedankt eerst de medewerkers 

van zijn commissie. 

In algemene zin benoemt hij dat vv Koudekerk ondanks alle corona maatregelen financieel gezien het 

jaar goed is doorgekomen. De bestemming van dit resultaat wordt door de vergadering goedgekeurd. 

Het jaarverslag van de penningmeester wordt door de vergadering vastgesteld. 

Er zijn vanuit de ALV verder geen vragen en op- of aanmerkingen op het financiële verslag. 

 

7. VERSLAG VAN DE KASCOMMISSIE 

Willem Hoogeveen meldt dat de kascommissie, bestaande uit Willem Hoogeveen, Henk Griffioen en 

Hans van Goozen de boeken in het bijzijn van de penningmeester heeft gecontroleerd.  De stukken zoals 

gepresenteerd geven een correct beeld van de huidige financiële situatie. De kascommissie ondersteunt 

het gevoerde financieel beleid.  

De kascommissie stelt de vergadering voor het bestuur decharge te verlenen voor het gevoerde 

financiële beleid over het voetbalseizoen 2019-2020 en daarmee de jaarrekening vast te stellen.  Dit 

voorstel wordt door de vergadering unaniem over genomen.  



 

Er zijn vanuit de ALV geen verdere vragen en op- of aanmerkingen op het verslag van de kascommissie 

en de ALV verleent het bestuur decharge voor het gevoerde financieel beleid. 

 

8.  VERKIEZING BESTUURSLEDEN 

Volgens de agenda is aftredend:  

- Cedric Borgers, voorzitter Jeugdcommissie, niet herkiesbaar. 

- Rik Winterink, secretaris, niet herkiesbaar 

Aftredend door verhuizing: 

- Peter Vorenkamp, penningmeester, niet herkiesbaar. 

 

Voorzitter a.i. Rik Winterink neemt met een kort woord van dank en bloemen afscheid van de beide 

bestuursleden. 

 

Tevens is volgens de agenda aftredend: 

- Gertjan van Stuyvenberg (bar/kantine), herkiesbaar 

Aftredend als voorzitter a.i. 

- Rik Winterink, herkiesbaar 

 

Het bestuur stelt daarna voor de volgende kandidaten te benoemen als bestuurslid voor een periode van 

3 jaar: 

- Rik Winterink,  voorzitter 

- Ton Nieuwpoort, secretaris 

- Gertjan van Stuyvenberg, bar/kantine 

 

Voor de verkiesbare en / of andere bestuursfuncties hebben zich geen (tegen)kandidaten aangemeld. 

 

De voorzitter meldt dat er twee bestuursvacatures open blijven.  Dit zijn de vacature penningmeester en 

vacature jeugdvoorzitter.  Het bestuur tracht zo spoedig mogelijk een oplossing hiervoor te vinden 

temeer daar statutair een penningmeester in het bestuur vereist is. 

 

Na stemming gaat de vergadering unaniem akkoord met de benoeming van Ton Nieuwpoort (secretaris), 

Gertjan van Stuyvenberg (bar/kantine) en Rik Winterink (voorzitter). 
 

9. VERKIEZING  ERELEDEN C.Q. LEDEN VAN VERDIENSTE 

Vanuit het bestuur wordt aan de ALV voorgesteld om Herman Vergunst te benoemen tot lid van 

verdienste vanwege zijn inzet en toewijding in de afgelopen decennia voor de bar/kantine van VVK. 

De vergadering ondersteunt deze benoeming unaniem. 

 

10. PAUZE 

 

11. KASCOMMISSIE  

De voorzitter, bedankt de kascommissie voor haar werkzaamheden.  

 

Over het seizoen 2020-2021 worden de volgende personen door de ALV benoemd als lid van de 

kascommissie: 

- Henk Griffioen (2e jaar) 

- Hans van Goozen (2e jaar) 

- Teun Vergunst (1e jaar) 

- Johan van Schip (1e reserve) 

 

De ALV gaat bij acclamatie akkoord met deze samenstelling. 

 

12. BEGROTING 2020 – 2021 



 

Peter Vorenkamp licht de begroting van het seizoen 2020-2021 toe, waarbij hij het meer jaren 

onderhoudsplan memoreert, alsmede de wijze van investeren en reserveren.  

De ALV keurt de gepresenteerde begroting unaniem goed. 

 

13. VASTSTELLEN CONTRIBUTIE 2020/2021 

De penningmeester licht het contributievoorstel toe. Het is gebaseerd op de volgende pijlers: 

• de financiële toestand van de vereniging 

• de eerder afgesproken indexatie 

 

De contributie, met ingang van 30 juni 2020, wordt als volgt aan de vergadering voorgesteld: 

 

Jaarcontributies Seizoen 19/20 Seizoen 20/21 

Senioren veld € 213 € 217 (incl. kleding) 

Senioren zaal € 192 € 195 (incl. kleding) 

Senioren veld+zaal € 332 € 338 (incl. kleding) 

J/M van 14 t/m 19 jaar € 153 € 155 (incl. kleding) 

J/M van 8 t/m 13 jaar € 134 € 136 (incl. kleding) 

J/M  7,6 jaar of jonger € 65 € 66   (incl. kleding) 

Rustende en/of niet-KNVB leden € 54 € 55 

Donateurs minimaal € 10 minimaal € 10 

 

In verband met het vele werk rondom storneringen zal ook dit jaar weer per stornering een kostenpost 

van € 15,- in rekening worden gebracht en zullen wanbetalers uiteindelijk, na vele waarschuwingen, 

benaderd worden door een incassobureau. 

De vergadering gaat unaniem akkoord met de voorgestelde contributieverhoging en het financiële beleid 

om contributies te ontvangen 

 

14. MEDEDELINGEN VAN HET BESTUUR 

Het bestuur heeft geen gebruik gemaakt van het recht bestuursreglementen te bepalen.  

Wel wijst het bestuur erop dat in het kader van Covid’19 maatregelen genomen zijn. Gelet op het grote 

aantal wisselingen in Noodverordening en wetgeving heeft men niet gekozen om dit thans in een 

reglement te vervatten maar zal het bestuur maatregelen actueel houden en publiceren. 

De vergadering neemt hier kennis van en keurt deze goed. 

 

15. BESLUITVORMING 

• A- HUISHOUDELIJK REGLEMENT  

De secretaris licht de zeer beperkte wijzigingen voor het Huishoudelijk reglement toe.  

De vergadering stelt dat aan Artikel 16 lid 2 “witte broek” moet worden toegevoegd. Artikel 16 

lid 2 wordt dan: “Blauw shirt, rode of witte broek en blauwe of rode kousen”. 

De vergadering stelt vervolgens na deze wijziging unaniem het Huishoudelijk reglement 2021 vast. 

 

16. VERSLAG EN PLANNEN CLUB VAN 100 (buiten verantwoordelijkheid van bestuur VVK) 

Henk Louer doet verslag van de activiteiten van de club van 100 van het afgelopen seizoen en de 

plannen voor komend seizoen. Na zijn toelichting vraagt hij de aanwezigen om lid te worden van de 

club van 100. Vanuit de ALV zijn er geen vragen. 

 

17. STICHTING VRIENDEN KOUDEKERK (buiten verantwoordelijkheid van bestuur VVK) 

Bij afwezigheid van Peter Smit doet Ton Nieuwpoort verslag van de activiteiten van de Stichting over 

het afgelopen jaar en de plannen voor dit seizoen. Vanuit de ALV zijn er geen vragen. 

 

18. WOORDEN VAN DANK 

Het bestuur richt woorden van dank aan de volgende personen: 



 

- Alle sponsoren, trainers en vrijwilligers die het voetbal en alle andere activiteiten bij en voor vv 

Koudekerk hebben mogelijk gemaakt. In het bijzonder ook hun rol om af te zien van hun 

vergoedingen in het belang van de vereniging in deze lastige corona tijd. Ook voor de inzet van 

de onderhoudsploeg en schoonmaakploeg resteert een woord van dank. 

 

19. RONDVRAAG 

De vragen gesteld tijdens de rondvraag staan verwerkt in de bijlage. 

Henk Louer vraagt het woord. Hij dankt het bestuur en leden van VVK voor de vele blijken van 

medeleven als gevolg van het overlijden van zijn zoon Vincent. Het heeft hem en zijn gezin duidelijk 

gemaakt hoe belangrijk een vereniging hierin kan zijn.  

Hij wenst voorzitter en bestuur een mooi en succesvol seizoen toe. 

 

20. SLUITING 

Voorzitter Rik Winterink sluit, met dankzegging aan de leden voor hun inbreng, om 22.35 uur de 

vergadering. 
 

Notulen: 
Ton Nieuwpoort 

 
 
Voor akkoord:      de datum: 20 september 2021  
 
 
 
 
Rik Winterink,      AMH (Ton) Nieuwpoort, 
Voorzitter      Secretaris 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
BIJLAGE: Vragenlijst 
 
Tijdens de vergadering zijn de volgende vragen gesteld: 



 

1. Vragen Bar/kantine: Cees Oppelaar/Bart Nieuwenburg/Ludo Goudkuil 
• Is het nodig om leden/ouders verplicht een ochtend dienst te laten draaien? 

o Antwoord: Gezien het feit dat er te weinig vrijwillige aanmeldingen waren om een 
acceptabel rooster voor iedereen in te vullen heeft het bestuur hiertoe besloten.  

• Welke voorwaarden zijn hieraan verbonden?  
o Antwoord: Echte voorwaarden hiervoor zijn nog niet beschouwd. Echter het woord 

verplichten is wat al te extreem liever ziet het bestuur het als een “maximale 
aanmoediging”. Het alternatief is namelijk dat bij te weinig aanmeldingen de bar  
’s ochtends gesloten moet worden. Deze optie wil het bestuur zeker voorkomen en dat 
geldt waarschijnlijk ook voor de meeste leden.  
Aangegeven wordt dat het bestuur een toelichting zal formuleren voor de website waarin 
het een en ander duidelijk wordt gemaakt en wat eventuele consequenties zijn.  

2. Vragen jeugdcommissie: Wout Boer 
• Wat zijn de ervaringen met de “complete techniek? 

o Antwoord: Voor de corona uitbraak waren de reacties positief. Echter tijdens de corona 
periode en aan het eind van het seizoen ontstonden er verschillen van mening omtrent de 
werkzaamheden en de verloning daarvan.  Mede door het inkrimpen van de jeugdteams 
het komende jaar is daarop besloten te stoppen met de “complete techniek”. Wel is 
belangrijk de “lessons learned” vast te leggen. Wout opperde dat misschien de betaalde 
jeugdtrainer zoals die vroeger aanwezig was weer in ere hersteld moet worden. Het 
bestuur zegt toe hierover na te denken.  

• Waarom geen opvolging voor de jeugdvoorzitter? 
o Antwoord: Veel tijd aanbesteed en gesproken met verschillende kandidaten echter telkens 

een negatieve respons. Rik (voorzitter) en Rick (PR) zullen in samenwerking met de 
jeugdcommissie trachten het probleem op te lossen.  

3. Vragen PR commissie: Arie Schellingerhout/Teun Vergunst/Henk Westdijk 
• Het aantal reclame borden is verminderd door opschoning van borden die niet meer betaald 

worden. Is aanvulling een onderdeel van de plannen van de PR? 
o Antwoord: Getracht zal worden om meer bord sponsoren te verkrijgen, maakt ook 

onderdeel uit van het sponsorplan 
• Het is ook nodig dat een aantal reclame borden moeten worden opgeknapt. 

o Antwoord: Actie zal ondernomen worden in overleg met Teun  voor de borden waar dit 
voor noodzakelijk is.  

• Komen er weer sponsor avonden? 
o Antwoord:Wordt over na gedacht. Kan inderdaad via een sponsor avond of activiteiten 

rondom een wedstrijd van het 1e elftal. Echter ook hier speelt corona een belangrijke rol. 
4. Vragen TC commissie: Cees Oppelaar/Wout Boer/Ard Potman/Henk Griffioen 
• Waarom heeft het zolang geduurd voordat er een trainer voor het 2e elftal was? 

o Antwoord:Traject was inderdaad lang mede ook weer door corona. TC geeft toe dat een 
en ander niet optimaal verlopen is en communicatie tussen de verschillende personen 
beter had gekund. De lessen zullen ter harte worden genomen. 

• Waar staat wie de nieuwe trainers zijn? 
o Antwoord:Komt zo snel mogelijk op de website te staan. 

• Worden jeugdspelers die weggegaan zijn bij VVK gevolgd? 
o Antwoord:Henk Griffioen geeft aan dat dit in het verleden ook al is gebeurd. Ronald 

Rosdorff vult aan dat ook dit jaar de TC van plan is deze spelers te blijven volgen en naar 
hun ervaringen te informeren. 

• Hoeveel jeugdleden zijn gestopt of weggegaan als gevolg van het ontbreken van een O19 team?  
o Antwoord: 6 jeugdspelers zijn gestopt of weggegaan direct of indirect als gevolg van het 

ontbreken van een O19 team. TC heeft alle moeite gedaan om een oplossing te zoeken in 
het dilemma van te weinig jeugd voor een volledig O19 team of te weinig selectie spelers 
voor 2 elftallen. Na overleg met zowel de jeugdspelers als de selectie heeft de TC de keuze 
gemaakt om de selectie te versterken met talentvolle jeugdspelers ten koste van een O19 
team. 

5. Vragen Jaarrekening: Wout Boer 
• Gezien de ruime eigen reserves is het niet mogelijk om een deel van de contributie terug te 

geven aan de leden? 
o Antwoord:Hier is over nagedacht maar uiteindelijk besloten om dit niet te doen enerzijds 

zou dit een precedent kunnen scheppen en anderzijds zijn de verschillende inkomsten 
bronnen door de corona crisis niet gegarandeerd in de toekomst. Mocht door corona de 
situatie zodanig veranderen dat zaken opnieuw beschouwd moeten worden dan zal het 
bestuur dit bespreken via een ALV.    

6. Vragen begroting: Teun Vergunst/Bart Nieuwenburg/Wout Boer 



 

• Is het 3e veld nog wel noodzakelijk? Teun geeft aan dat de bezetting van veld 3 door het 
afnemende ledental minimaal gebruikt wordt, terwijl de onderhoudskosten doorgaan en de 
KNVB dit veld nog steeds opneemt in hun planning. 
o Antwoord: Op voorhand het 3e veld opgeven gaat het bestuur te ver. Rik geeft aan dat 

tegenover de kosten wel de subsidie bijdrage van de gemeente staat, dus uiteindelijk moet 
er een gebalanceerd besluit komen. Woningbouw op het 3e veld lijkt ook niet ideaal gezien 
de mogelijke klachten die daaruit weer kunnen voortkomen. Conclusie het is een item dat 
de aandacht heeft en indien nodig zal het bestuur hiermee terugkomen naar de ALV. 

• Kan een elftal weigeren om op kunstgras te spelen? 
o Antwoord:Indien mogelijk wordt hiermee rekening gehouden bij de veldindeling voor de 

thuiswedstrijden, Echter dit geldt niet voor uitwedstrijden.  
• Is de kledingsponsoring volledig afgedekt? 

o Antwoord: De ”kleinste” kledingsponsor heeft het volledige bedrag voor 3 jaar in één keer 
betaald. De andere sponsors betalen elk jaar een derde van het totale bedrag. In de 
begroting is dit afgedekt.  

7. Rondvraag: Teun Vergunst/Bart Nieuwenburg/Joey Mansveld: 
• Volgens planning wordt het kunstgras op het hoofdveld volgend jaar vervangen. De exacte 

periode is nog niet bekend maar gevraagd wordt om hier alvast bij het plannen van 
activiteiten rekening te houden. 
o Antwoord: De commissie voorzitters nemen hier notitie van. 

• Is het mogelijk om de AED die in de verzorgingsruimte hangt te verplaatsen naar een positie 
die altijd bereikbaar is (nu is de verzorgingsruimte vaak op slot)?  
o Antwoord: In principe heeft iedere trainer een sleutel van de verzorgingsruimte. Indien 

zo’n duur apparaat in een onbewaakte ruimte hangt is er altijd kans op diefstal. Dat 
was destijds de reden om de AED apparaten bij VVK op te hangen in afsluitbare  
ruimten. 

• Kan de RABO fietstocht weer meegenomen worden in de planning van dit jaar?  
o Antwoord: PR voorzitter neemt dit mee. 

• Is het mogelijk om ook volgende zomer door te trainen zoals nu noodgedwongen door 
corona is gebeurd.  
o Antwoord: In overleg met Teun en TC moet dit in principe mogelijk zijn. 

• De 1.5 m afstand op de tribune is moeilijk te handhaven mede door de onoverzichtelijkheid 
van de gebruikte lint afzettingen. 
o Antwoord: Het bestuur erkent dat de huidige lint afzetting voor een deel 

geïmproviseerd is. Echter alle verenigingen hebben hier een probleem mee. Getracht 
zal worden om op korte termijn met verbeteringen te komen. 

• De geluidsinstallatie in de kantine blijft problemen opleveren, Krakende microfoon, trage 
computer. 
o Antwoord: Dit probleem is zo oud als de geluidsinstallatie zelf. Voor een groot deel 

veroorzaakt doordat veel mensen op verschillende tijden aan de knoppen draaien. 
Oplossing is niet direct voor handen. 

 


