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Notulen van de Algemene Ledenvergadering (ALV) van de “v.v. Koudekerk” 
gehouden op 17 september 2018 
Aanwezig en getekend voor aanwezigheid: 37 leden, inclusief 7 bestuursleden 
Afwezig met kennisgeving: geen afmeldingen. 
 
1.  OPENING  DOOR  DE  VOORZITTER 
Alvorens de voorzitter de vergadering opent, wordt om één minuut stilte verzocht ter nagedachtenis aan de 
overledenen van afgelopen jaar: 
 
Voorzitter Marco de Jong opent om ongeveer 20.05 uur de vergadering en heet alle aanwezigen van harte 
welkom.  
 
2.  VASTSTELLEN AGENDA 
De door het bestuur aangeboden agenda wordt vastgesteld.  
 
3.  INGEKOMEN STUKKEN 
De secretaris meldt dat er geen afmeldingen voor deze vergadering en geen ingekomen stukken zijn. 
 
4.  VASTSTELLEN VAN DE NOTULEN VAN 18 SEPTEMBER 2017 
De notulen van 19 september 2016 worden,  onder opmerking en wijziging van de volgende punten vastgesteld 
en ondertekend: 
- Bij punt 15 staat de uitsluitend de naam Chris, dit moet zijn Chris Taminiau; 
De secretaris zal dit verwerken in de definitieve notulen van de ALV van 18-9-2017 voor de definitieve versie op 
de website komt. 
 
5.  JAARVERSLAGEN EN PLANNEN 
Het jaarverslag en plannen worden gepresenteerd middels de Powerpoint presentatie en vragen van de 
vergadering worden naar tevredenheid beantwoord. Deze verslagen zijn als notitie binnen de Powerpoint 
presentatie opgenomen en beschikbaar. 
Het betreft de verslagen van: 
- de secretaris; de barcommissie; de jeugdcommissie; de PR-commissie; de commissie Terreinen en Opstallen; 
arbitrage; vrijwilligerszaken & algemeen; de technische commissie. 
Kees Geerlof heeft de medewerkers avond gemist afgelopen seizoen. Dit is door planningsperikelen veroorzaakt. 
Het bestuur geeft aan hier voor komend seizoen eerder rekening mee te houden. 
 
Ten aanzien van arbitrage steunt de ALV het plan om alle seniorenteams scheidsrechters te laten leveren voor de 
diverse wedstrijden. 
 
Henk Griffioen stel zich beschikbaar als wedstrijdsecretaris. 
 
6. JAARVERSLAG VAN DE PENNINGMEESTER 
Penningmeester Peter Vorenkamp doet financieel verslag over het boekjaar 2017-2018 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 een goed jaar heeft dat met een positief resultaat kon worden 
afgesloten. De bestemming van dit resultaat wordt door de vergadering goedgekeurd. 
Het jaarverslag van de penningmeester wordt door de vergadering vastgesteld. 
 
7. VERSLAG VAN DE KASCOMMISSIE 
Peter van Asch meldt dat de kascommissie, bestaande uit Davy Rijnbeek en hemzelf 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 heeft de aanbevelingen van vorig jaar besproken met de penningmeester. De 
penningmeester heeft de methode van omgang van het meer jaren onderhoudsplan toegelicht, de kascommissie 
ondersteunt dit. De kascommissie stelt de vergadering voor het bestuur decharge te verlenen voor het gevoerde 
financiële beleid over het voetbalseizoen 2017-2018 en daarmee de jaarrekening vast te stellen.   
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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 
Aftredend zijn:  

- Peter Vorenkamp, penningmeester, herkiesbaar; 
- Rik Winterink, secretaris, herkiesbaar; 

Het bestuur tekent daarbij aan dat beide herkiesbaar zijn maar mogelijk niet hun hele termijn zullen volmaken. 
 
Het bestuur deelt mee dat Gert-jan van Stuyvenberg afgelopen jaar naar de functie van voorzitter barcommissie is 
gewisseld. 
 
Het bestuur stelt daarnaast de volgende kandidaat voor om te benoemen als bestuurslid: 
- Ben van Tongeren, als algemeen bestuurslid onder andere belast met vrijwilligerszaken. 
 
De voorzitter constateert dat zich geen andere personen hebben aangemeld als kandidaat bestuurslid en vraagt of 
er in de vergadering nog personen die zich willen aanmelden als kandidaat.  
Dit blijkt niet het geval waarna na stemming de vergadering unaniem akkoord gaat met de herbenoeming van de 
penningmeester en secretaris en de benoeming van Ben van Tongeren. 
 
9. PAUZE 
 
10. KASCOMMISSIE  
De voorzitter, bedankt de kascommissie voor haar werkzaamheden.  
 
Voor het seizoen 2018-2019 worden de volgende personen door de ALV benoemd als lid van de kascommissie:  
Peter van Asch, Willem Hoogeveen en Hans van Goozen. 
 
11. BEGROTING 2018 - 2019 
Peter Vorenkamp licht de defensieve begroting van het seizoen 2018-2019 toe, waarbij hij het meer jaren 
onderhouds plan memoreert. 
De ALV keurt de gepresenteerde begroting unaniem goed. 
 
12. VASTSTELLEN CONTRIBUTIE 2018/2019 
De penningmeester licht het contributievoorstel toe. Het is gebaseerd op de volgende pijlers: 
1- de financiële toestand van de vereniging; 
2- de eerder afgesproken indexatie; 

 Seizoen 2018-2019 
Senioren veld  € 208  per jaar (inclusief kledingfonds) 

Senioren zaal € 187 per jaar (inclusief kledingfonds) 
Senioren veld+zaal € 324 per jaar (inclusief kledingfonds) 
J/M onder 14,15,16,17,18,19 (A,B,C)   € 149 per jaar (inclusief kledingfonds) 
J/M onder 13,12,11,10,9,8 (D,E,F)   € 131 per jaar(inclusief kledingfonds) 
J/M onder 7, 6 en jonger   € 64  per jaar (inclusief kledingfonds) 
Rustende en/of niet KNVB-leden   € 52 per jaar 
Donateurs minimaal € 10.00 per jaar 

 
De bijdrage kledingfonds geldt voor spelende leden die uitkomen in KNVB-competities en wordt sinds afgelopen 
seizoen niet meer separaat op de factuur verwerkt. 
In verband met het vele werk rondom storneringen zal ook dit jaar weer per stornering een kostenpost van € 15,- 
in rekening worden gebracht. 
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De vergadering gaat unaniem akkoord met de voorgestelde contributieverhoging en het in rekening brengen van 
administratiekosten van € 15,= zoals hiervoor gememoreerd.. 
 
13. MEDEDELINGEN VAN HET BESTUUR 
Het bestuur heeft gebruik gemaakt van het recht bestuursreglementen te bepalen voor de volgende onderwerpen: 

- Bestuursreglement tegen ongewenst (intiem) gedrag; 
- Bestuursreglement Beleid betalingsachterstanden; 
- Bestuursreglement Naar een rookvrije generatie. 

De vergadering neemt hier kennis van en keurt deze goed. 
 
De vergadering vraagt nog naar de gevolgen van de AVG. De secretaris antwoord dat een 1e stap gemaakt is maar 
dat het nog niet volledig af is. Daarnaast is vooral ook door de bewerkingsovereenkomsten regelmatige 
verversing nodig. Het is dus bewerkelijk maar stappen zijn en worden gemaakt om zoveel mogelijk al aan de 
AVG te voldoen. 
 
14. BESLUITVORMING: 
 
A- HUISHOUDELIJK REGLEMENT  
De secretaris licht de totstandkoming van de wijzigingen voor het Huishoudelijk reglement toe. 
Hij licht daarnaast toe dat de hiervoor geduide bestuursreglementen deel uit gaan maken van het Huishoudelijk 
reglement 2018. 
De vergadering stelt vervolgens na stemming, unaniem het Huishoudelijk reglement 2018 vast. 
 
15. VERSLAG EN PLANNEN CLUB VAN 100 (buiten verantwoordelijkheid 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.  
 
16 STICHTING “VRIENDEN VAN KOUDEKERK” (buiten verantwoordelijkheid bestuur VVK) 
Bij afwezigheid van Peter Smit doet de voorzitter verslag van de activiteiten van de “Vrienden van Koudekerk” 
en de plannen voor dit seizoen. 
 
17. WOORDEN VAN DANK 
Het bestuur richt woorden van dank aan de volgende personen: 

- Edwin Plasmeijer, Bart Reyneveld, Dirk Vergunst, de toernooicommisie, de onderhoudsploeg. 
 
18. RONDVRAAG 
Arie Schellingerhout vraagt: 
- of een betere verdeling van de wedstrijden over de zaterdagen mogelijk is. Het antwoord hierop is dat dit niet in 
onze hand is. De KNVB maakt de indeling, De vereniging heeft er alles aan gedaan haar voorkeuren door te 
geven maar dit wil niet zeggen dat het altijd zo uitpakt. 
 
Joey Mansveld geeft aan dat hij en anderen het huidige logo niet zo passend vinden. Op verzoek van de 
Algemene Ledenvergadering zal het bestuur onderzoek doen naar de mogelijkheid van een ander logo en daar 
breed over te communiceren om te komen tot een besluit. 
 
Kees Geerlof vraagt of er aandacht besteed wordt aan leden die al 50 jaar lid zijn. Het antwoord hierop is dat dit 
zoals gebruikelijk in de nieuwjaarsreceptie wordt gedaan. 
 
Peter van der Ploeg vraagt de schilden met de namen van de ereleden en leden van verdienste bij te werken. Teun 
Vergunst geeft aan dit in de planning staat. 
 
Ere-voorzitter Peter van der Ploeg vraagt het woord. Hij dankt het bestuur voor haar inspanningen en het mooie 
resultaat. Hij verwelkomt Ben van Tongeren als nieuw bestuurslid en is blij een jong bestuur te zien. Dat hij veel 
succes wenst het komende seizoen. 
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18. SLUITING 
Voorzitter Marco de Jong sluit, met dankzegging aan de leden voor hun inbreng, om 22.50 uur de vergadering. 
 
Voor akkoord:      de datum: 16 september 2019 
 
 
M. de Jong,      Rik (H.J.) Winterink, 
Voorzitter      Secretaris 
 
In verband met zijn terugtreden per 5 juli 2019 
tekent de penningmeester mede voor dit verslag 
 
 
 
P. Vorenkamp 
Penningmeester
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BIJLAGE 1: Vragenlijst 
 
Tijdens de vergadering zijn de volgende vragen gesteld: 
 

1- Levert meer pinnen niet het risico van te weinig wisselgeld? 
Antwoord: tot heden geen probleem, wordt gemonitord. 

2- Worden personen die zich via de inschrijving aanmelden als vrijwilliger ook benaderd? 
Antwoord: Ja, dit gebeurd en zal in de toekomst onder de vleugels van bestuurslid vrijwilligers vallen. 

3- Hoe is wisseling Gertjan-Johan gegaan? 
Antwoord: Gertjan heeft veel steun aan Herman gehad. Dit is goed gegaan. 

4- Bardiensten zijn lang, is verkorten mogelijk? 
Antwoord: gaan we dit seizoen onderzoeken. 

5- Hoe promoot je pinnen? 
Antwoord: Posters/bekendmaken en nu 2e pinapparaat. 

6- Is de mogelijkheid onderzocht voor een clubpinpas of soortgelijk? 
Antwoord: Ja dit is onderzocht echter dit is een dure oplossing. 

7- Klopt het dat de leeftijdsopbouw van de club nog redelijk gezond is: 
Antwoord: ja dit klopt maar verdere profilering van de club is nodig 
Dit kan b.v. met flyeren/ jeugdvakantieweek/ koningsspelen. 
Cedric onderzoekt vele mogelijkheden en houdt zich aanbevolen voor ideeën.  

8- Hoe is de begeleiding van jeugdtrainers? 
Antwoord dit wordt gedaan vanuit de jeugd TC onder andere i.s.m. Go4 jeugd en er wordt gekeken naar 
de mogelijkheid van trainersopleidingen bij de KNVB voor jeugdtrainers. 

9- Hoe lang werkt een kledingplan? 
Antwoord: over het algemeen zijn dit 3 jaar contracten. 

10- Waarom staan er geen artikelen meer in de Groene Hart Koerier? 
Antwoord: Tegenwoordig moeten we betalen voor een artikel. Als vereniging willen we hier eigenlijk 
niet voor betalen. Daar waar het promotioneel is zullen we dit per keer overwegen. 

11- Wat is de stand van zaken met betrekking tot de beachvolleybalvelden? 
Antwoord dit is nog in onderzoek maar ligt enigszins stil 

12- De medewerkers avond is afgelopen seizoen node gemist! 
Antwoord: hierop zal een betere planning worden gedaan. Die is afgelopen seizoen helaas fout gegaan. 

13- De club van 100 geeft aan bij te willen staan aan activiteiten van de commissie Algemene zaken. 
14- Gaat het beleid door t.a.v. onder 23 voetbal? Ja dit gaat door. LAV cup doen we dit jaar niet aan mee. 
15- Op de vraag of ook het de kosten voor het kledingfonds ook met 1,47% zijn verhoogt antwoord de 

penningmeester bevestigend. 
  


