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Notulen van de Algemene Ledenvergadering (ALV) van de “v.v. Koudekerk” gehouden op 
16 september 2019 
Aanwezig en getekend voor aanwezigheid: 37 leden, inclusief 7 bestuursleden 
Afwezig met kennisgeving: Fred Wagenaar, Peter Smit, Arie Schellingerhout. 
 
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 a.i. Rik Winterink opent om ongeveer 20.02 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 de afmeldingen voor deze vergadering en dat er geen ingekomen stukken zijn. 
 
4.  VASTSTELLEN VAN DE NOTULEN VAN 17 SEPTEMBER 2018 
De notulen van 17 september 2018 worden,  zonder opmerking en wijziging 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. 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. 
Specifieke vragen worden in de bijlage bij deze notulen verwerkt. 
 
6. JAARVERSLAG VAN DE PENNINGMEESTER 
Penningmeester Peter Vorenkamp doet financieel verslag over het boekjaar 2018-2019 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 Willem Hoogeveen 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 ondersteunt het gevoerde 
financieel beleid. De kascommissie stelt de vergadering voor het bestuur decharge te verlenen voor 
het gevoerde financiële beleid over het voetbalseizoen 2018-2019 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 
Aftredend zijn:  

- Ludo Goudkuil, voorzitter Technische commissie, niet herkiesbaar; 
- Christiaan Vergunst, voorzitter PR commissie, niet herkiesbaar; 

Tevens is medio juli dit jaar voorzitter Marco de Jong afgetreden om persoonlijke redenen.  
Voorzitter a.i. Rik Winterink neemt met een kort woord van dank en bloemen afscheid van de beide 
bestuursleden. 
 
Het bestuur stelt daarna voor de volgende kandidaten te benoemen als bestuurslid: 
- Michiel Vergunst, als voorzitter TC commissie; 
- Rick Kamberg, als voorzitter PR commissie. 
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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 
benoeming van de Kamberg en Vergunst. 
 
Vervolgens legt de voorzitter a.i. uit dat het bestuur er niet in is geslaagd op deze korte termijn 
een kandidaat te vinden voor de rol van voorzitter. Het bestuur heeft nu het voorstel om Rik 
Winterink te benoemen als voorzitter voor de resterende periode van de vorige voorzitter, waarbij 
hij tevens de rol van secretaris zal behouden. Daarbij aangetekend door het bestuur dat dit alleen 
mogelijk is door samenwerking en overname van werkzaamheden in bestuur en commissies.  
De vergadering gaat hiermee akkoord en benoemd Rik Winterink als voorzitter naast zijn rol als 
secretaris.  
 
9. PAUZE 
 
10. KASCOMMISSIE  
De voorzitter, bedankt de kascommissie voor haar werkzaamheden.  
 
Over het seizoen 2019-2020 worden de volgende personen door de ALV benoemd als lid van de 
kascommissie:  Willem Hoogeveen, Hans van Goozen, Henk Griffioen en Teun Vergunst als reserve 
lid. 
 
11. BEGROTING 2019 - 2020 
Peter Vorenkamp licht de begroting van het seizoen 2019-2020 toe, waarbij hij het meer jaren 
onderhoudsplan memoreert, alsmede de wijze van investeren en reserveren. De ALV keurt de 
gepresenteerde begroting unaniem goed. 
 
12. VASTSTELLEN CONTRIBUTIE 2019/2020 
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 2019-2020 
Senioren veld  € 213  per jaar (inclusief kledingfonds) 

Senioren zaal € 192 per jaar (inclusief kledingfonds) 
Senioren veld+zaal € 332 per jaar (inclusief kledingfonds) 
J/M onder 14,15,16,17,18,19 (A,B,C) € 153 per jaar (inclusief kledingfonds) 
J/M onder 13,12,11,10,9,8 (D,E,F) € 134 per jaar(inclusief kledingfonds) 
J/M onder 7, 6 en jonger € 65  per jaar (inclusief kledingfonds) 
Rustende en/of niet KNVB-leden € 54 per jaar 
Donateurs minimaal € 10.00 per jaar 

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 
 
13. MEDEDELINGEN VAN HET BESTUUR 
Het bestuur heeft gebruik gemaakt van het recht bestuursreglementen te bepalen voor de volgende 
onderwerpen: 

- AVG 
De vergadering neemt hier kennis van en keurt deze goed. 
 
14. BESLUITVORMING: 
 
A- HUISHOUDELIJK REGLEMENT  
De secretaris licht de zeer beperkte wijzigingen voor het Huishoudelijk reglement toe. 
Hij licht daarnaast toe dat alle bestuursreglementen worden geacht deel uit te maken van het 
Huishoudelijk reglement 2019. De vergadering stelt vervolgens na stemming, unaniem het 
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Huishoudelijk reglement 2019 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: 

- Alle vrijwilligers die het voetbal en alle andere activiteiten bij en voor vv Koudekerk hebben 
mogelijk gemaakt. Daarbij in het bijzonder de inzet van de onderhoudsploeg en 
schoonmaakploeg memorerend. 

 
18. RONDVRAAG 
De vragen gesteld tijdens de rondvraag staan verwerkt in de bijlage. 
 
Ere-voorzitter Peter van der Ploeg vraagt het woord. Hij dankt het bestuur voor het vele werk en 
het mooie resultaat. Hij dankt de afgetreden bestuursleden, de heren Goudkuil en Vergunst en de 
eerder afgetreden voorzitter de Jong voor hun werk. Hij verwelkomt Rick Kamberg en Michiel 
Vergunst als nieuw bestuurslid en is blij weer een nagenoeg voltallig bestuur te zien. Hij wenst 
voorzitter en bestuur een mooi en succesvol seizoen toe. 
 
 
18. SLUITING 
Voorzitter Rik Winterink sluit, met dankzegging aan de leden voor hun inbreng, om 22.30 uur de 
vergadering. 
 
Voor akkoord:      de datum: 12 maart 2020 
 
 
Rik (H.J.) Winterink,     Peter Vorenkamp, 
Voorzitter/ secretaris     Penningmeester 
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BIJLAGE 1: Vragenlijst 
 
Tijdens de vergadering zijn de volgende vragen gesteld: 

1- Waarom wordt een incassobureau ingeschakeld als leden niet aan hun betalingsverplichting 
voldoen, kan toch ook uit de club zelf?  
Antwoord: Pas op het allerlaatste moment als vele eerdere benaderingen vanuit de club niet 
geholpen hebben gaan we naar het incassobureau, dit werkt op no cure, no pay basis en 
kost ons niets. Is ook eerder in de ALV zo besloten. 

2- Is het ledental van spelende leden stabiel? 
Antwoord: Ja dit is redelijk stabiel, schommelingen als door het stoppen van een heel 
zaalteam of damesteam buiten beschouwing gelaten. 

3- Wie helpt Gert-Jan verder met de bar nu Herman gestopt is?  
Antwoord Ushi den Herdt 

4- Worden de bardiensten nog ingekort? 
Antwoord: dat is nog steeds de bedoeling maar daar hebben we wel voldoende mensen voor 
nodig. 

5- Is het niet een hoge kostenpost om met verse producten of gezond te gaan werken? 
Antwoord: zou mogelijk zijn maar juist verse en gezond zou ook een goede inkomstenbron 
kunnen zijn. Dit zal altijd in balans moeten zijn in het totale assortiment. 

6- Kost de complete techniek geld? 
Antwoord: Ja dit kost geld maar het is ook goed voor onze eigen trainers (opleiding) en 
behoud van onze spelers. Daniel legt vervolgens uit dat CT 2 trainingen per week verzorgd 
middels hun methodiek. 

7- Welke filosofie zit er achter de gedachte om een pannaveld te overwegen? 
Antwoord: Het is een aanvulling op het gewone voetbal, daarnaast een mooie speelplek op 
ons eigen terrein waar men toch met voetbal bezig is, een wens van de jeugd. 

8- Als de kosten hoog zijn komt het bestuur dan naar de ALV? 
Antwoord: Het bestuur komt naar de ALV als de kosten buiten haar mandaat vanuit de 
statuten vallen. 

9- Is het mogelijk voor het 50e JWZ toernooi groter uit te pakken? 
Antwoord: Zeker en is ook de bedoeling, maar moet wel gedragen worden door vrijwilligers. 

10- Kosten de feestjes geld? 
Antwoord: Ja er zijn gemachtigde kosten verbonden aan het organiseren van feestjes rond 
wedstrijden echter die worden terug verdiend vanuit het gebruik van de kantine en moeten 
dus vooral ook als investering gezien worden. 

11- Wat is de bedoeling van het behalen van een trainers diploma? 
Antwoord: dat we de mogelijkheid scheppen en een klimaat faciliteren voor ontwikkeling 
van onze eigen trainers en hen geschikt proberen te maken. 

12- Hoe gaat he met de hoofdtrainer en zijn aanstelling? 
Antwoord: De TC kijkt en overlegt daarover o.a. ook met de spelersgroep en trainers 
waarna een advies volgt aan het bestuur over aanstelling van een trainer. 

13- Worden openstaande vorderingen als verliespost genomen? 
Antwoord: voor deze resultaatrekening wel maar worden meegenomen naar komend 
seizoen. 

14- Levert de kantine voldoende resultaat? 
Antwoord: Ja kantine levert voldoende resultaat, ook volgens de KNVB. 

15- Kan het bestuur geld beleggen om een beter resultaat dan sparen te verkrijgen? 
Antwoord: Is over gesproken, maar wordt als ongewenst gezien. Investeren in het verlagen 
van kosten, bijvoorbeeld door zonne-energie levert goede resultaten op en maakt de club 
verder toekomstbestendig. 

16- Is het mogelijk een kolom van het resultaat van het jaar ervoor op te nemen? 
Antwoord: in principe mogelijk. Het bestuur zal kijken of dit voor komend jaar vorm te 
geven is zonder dat hier teveel werk voor nodig is.  

17- Zijn er kosten genomen vooruitlopende op toewijzing subsidie? 
Antwoord: Ja, dit kan ook nauwelijks anders. 

18- Hoeveel mensen zijn er in loondienst? 
Antwoord: 2. 

19- Is specificatie van de uitgaven mogelijk? 
Antwoord: Ja maar we presenteren de gegevens op een hoger niveau omdat dit het 
algemene beeld moet geven. De details zijn beschikbaar en worden voor de kascommissie 
ook jaarlijks inzichtelijk. Het is niet de bedoeling om tijdens een ALV een groot aantal 
detailregels te doorlopen. Detailcontrole vindt plaats in het HB, door het 
administratiekantoor en door de kascommissie. Leden kunnen zich altijd verkiesbaar stellen 
voor de kascommissie. 
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20- Mag het bestuur afwijken van de begroting en investeringen doen binnen de Verlies en 
Winstrekening? 
Antwoord: Het bestuur voert een zo goed en gezond mogelijk financieel beleid en heeft een 
mandaat volgens de statuten van € 25.000 (per mei 2016) + indexatie, d.w.z. thans circa € 
26400,=. 

21- Hoe wordt de aanschaf van kleding gefinancierd? 
Antwoord: de kledingaanschaf wordt verspreid over 3 jaren verwerkt in de boekhouding. 

22- De ALV verzoekt het bestuur in de 4e klasse geen entree meer te heffen? 
Antwoord: Dat doen we dit jaar ook niet meer, we herkennen het punt en zullen dat 
uitvoeren. 

23- De ALV verzoekt het bestuur het veldgebruik alsmede de verlichting van het trainingsveld te 
onderzoeken. 
Antwoord: daar zullen we nader naar kijken ook in relatie tot de overeenkomst met de 
gemeente. 

24- Wordt er ook een 65+ contributie ingevoerd? 
Antwoord: Daar is eerder in de ALV over besloten dat niet te doen. 

25- Waarom is Marco afgetreden? 
Antwoord: Dat is i.v.m. persoonlijke redenen zoals hij dat ook in de pers heeft toegelicht. 

26- Is er communicatie rond de Grote Clubactie mogelijk? 
Antwoord: Ja dat is mogelijk, mede door de aandacht voor de kleding, de jaargids en de 
werving van een nieuwe PR-voorzitter heeft dit helaas onvoldoende aandacht gehad. 

27- Is het mogelijk een jaaragenda te publiceren? 
Antwoord: Ja dat is mogelijk en die is inmiddels gepubliceerd net als in eerdere jaren.  
 


