
Verslag van de Algemene Ledenvergadering van de Voetbalvereniging Limmen, gehouden 
op donderdag 26 september 2013 

Aanwezig: plm.130 leden. 

1. Opening 

Voorzitter Nico Beentjes opent de vergadering om 21.00u en heet alle leden, leden van 
verdienste en ereleden hartelijk welkom. Er wordt een minuut stilte in acht genomen voor alle 
familieleden, vrienden en vriendinnen van de v.v. Limmen die ons afgelopen seizoen zijn 
ontvallen. 

In zijn openingstoespraak kijkt hij terug op het afgelopen seizoen en blikt vooruit: 

Met recht kan worden gezegd; een seizoen om niet gauw te vergeten. We hebben binnen onze 
voetbalfamilie mooie gebeurtenissen en overwinningen gevierd, maar ook droeve tijden 
meegemaakt. Wat ons als bestuur goed doet,  is de energie die we als leden en vrijwilligers dan 
telkens weer met elkaar kunnen opbrengen en de steun die we bij elkaar kunnen vinden. 

Sportief gezien was het een mooi jaar. 

Natuurlijk waren er weer de nodige kampioenschappen te vieren bij de jeugd en bij de Dames. 
Een promotie van de Dames naar de tweede klasse is immers niet niks. Maar we genieten zeker 
ook van al die andere teams die ‘gewoon’ plezier beleven aan het voetbal. Mooi om te zien en we 
prijzen ons gelukkig dat de onrust op de velden elders, op enkele incidenten na, aan onze 
competities voorbij gaat. 

Ook realiseren we ons maar al te goed dat onze vereniging draait op heel veel vrijwilligers. Een 
aantal noemen zegt niet alles. Alhoewel….., meer dan 350 vrijwilligers die ook dit seizoen weer 
voor de club in de weer zijn geweest. Onze dank. Hoe klein of groot hun bijdrage ook is: ze zijn 
onmisbaar. 

Ongemerkt wordt de aanspraak die we op hun inzet maken steeds groter en meer 
vanzelfsprekend. 

Een voorbeeld daarvan: het afgelopen seizoen ontvingen we van de gemeente haar 
toekomstvisie op sport en accommodaties binnen de gemeente. Aan verenigingen wordt een 
belangrijke maatschappelijke rol toegedacht: bijdragen aan de gezondheid en tegengaan van 
overgewicht van de jeugd, inzet van dorpsgenoten met een uitkering of een handicap bij 
verenigingswerk, meer zelfwerkzaamheid etc. Zaken waarover met de gemeente overleg wordt 
gevoerd. 

Wanneer ik nog ‘wat verder’ terug kijk, zie ik gezichten die al 30 – 40 en zelfs 50 jaar klussen en 
klusjes doen bij de v.v. Limmen. Soms op de voorgrond, maar nog veel vaker onopvallend. Zij 
zorgen ervoor dat dit ‘bedrijf’ blijft draaien. Jaarlijks wordt er maar een klein aantal van hen in het 
zonnetje gezet en geëerd met een Lidmaatschap van Verdienste. Straks ook weer. 

Terugkijken geeft ook een beeld van wat er om de vereniging en ons allemaal heen gebeurt. De 
economische crisis is merkbaar bij diverse evenementen, het kantinebezoek, sponsorring en het 
stabiliseren en zelfs krimpen van het ledental. Toch waren er weer succesvolle evenementen: 
jeugdveiling, sponsoravond en uiteraard het Familie Straten toernooi. Al 23 jaar groot succes. 
Alleen nu een financieel minder jaar. Het was ook koud, er waren geen vrije dagen zoals normaal 
met Hemelvaart en jammer genoeg voor ons allemaal: ook hier sloeg de crisis toe. Straks zal de 
penningmeester inzage geven in de financiële resultaten: Er is aanzienlijk minder positief 
afgesloten dan in voorgaande jaren.  

 De begroting van het komende seizoen is dan ook soberder. Velen van u hebben al meegedacht 
en geadviseerd over de mogelijkheden om te kosten te besparen en nieuwe inkomsten te 
genereren. We hebben daar dankbaar gebruik van gemaakt. Een van de punten waarvoor wij uw 
steun zullen vragen is de verhoging van de contributie. 



 Straks staan we ook stil bij de bemensing van het ‘team bestuur’. Na 34 jaar selectie te hebben 
gespeeld als wedstrijdsecretaris, neemt Peter van Kessel plaats op de bank. Een nieuwe positie 
‘Materialen’ wordt geopend en ingevuld door Willem Koot. Verder zullen we zien dat er na enkele 
jaren afwezigheid, weer een Admiraal toetreedt. Nu als penningmeester. Onze huidige 
penningmeester krijgt de rol van libero. Gelet op de vele ontwikkelingen, kan hij als vicevoorzitter 
nog een behoorlijk intensieve tijd tegemoet gaan. 

 Nu het weer gedaan is met de rust is op Dampegheest, gaan de schouders er weer onder. Ook 
dit seizoen moet weer een succes worden. 

Berichten van verhindering zijn ontvangen van Cees Admiraal, Gerrit Glas, Peter Lute, Cees-Jan 
Castricum, Peter Min, Pieter Buur, Marc Valkering,  Co Pepping, Theo Hes, Matthe Admiraal en 
Coby Droog. 

  

2. Verslag van de vorige Algemene Ledenvergadering 20 september 2012. 

Publicatie heeft gedurende een drietal weken plaatsgevonden in de Uithaal en op de website. Er 
worden geen opmerkingen gemaakt. De vergadering stelt het verslag ongewijzigd vast. 

3. Jaarverslag 2012-2013. 

Publicatie heeft gedurende een drietal weken plaatsgevonden in de Uithaal en op de website. Er 
zijn geen vragen of opmerkingen van de leden. Het Jaarverslag wordt ongewijzigd vastgesteld. 

4. Financieel Jaarverslag. 

De Rekening 2012-2013 werd uitgereikt ter vergadering en de penningmeester geeft toelichting 
op de stukken. Het een matig jaar geweest. De uitgaven bleven redelijk binnen de begroting. De 
crisis was vooral merkbaar aan de inkomstenkant. Het Familie Stratentoernooi en de 
Jeugdveiling brachten aanzienlijk minder op. Het saldo is negatief: €22.500,-. 

De vergadering stemt unaniem in met de gepresenteerde Rekening en stelt deze vast. De 
vergadering gaat akkoord met de onttrekking van het nadelig saldo aan de Algemene Reserve. 

5. Begroting 2013-2014 
1. De penningmeester licht het jaarplan (uitgereikt ter vergadering)toe. Het betreft 

een ‘beleidsarme’ begroting. Dat betekent: het voortzetten van de huidige 
conservatieve beleid en werkwijze. Het beheer van de budgetten wordt opnieuw 
strakker aangehaald. De begroting sluit neutraal. Het Familie Stratentoernooi 
staat niet (meer) in de exploitatiebegroting (zie ook behandeling Rekening: lagere 
kosten en opbrengsten kantine-omzet). De begroting gaat in grote lijnen uit van 
gelijke of iets lagere budgetten in vergelijking met de Rekening. De 
penningmeester wijst onder meer op: 

• Lagere kosten voor onderhoud (ivm de huidige omvang van de Reserve 
Onderhoudsinvesteringen (47.330) is dat verantwoord); 

• Hogere inkomsten van contributie en sponsorbijdragen Bij het vorige agendapunt is een 
aantal van de maatregelen al besproken; 

• Het nog niet inboeken van rendementen van acties die nog worden opgestart: de inkomsten 
uit het project ECO Supporter, vernieuwen deelname aan de Vriendenloterij 

 De vergadering heeft geen vragen na de toelichting. De vergadering gaat unaniem akkoord met 
de voorgestelde begroting en stelt deze vast. 

6.     Voorstel contributies 2013-2014 



Verhoging van de contributie is nodig om de financiën gezond te maken en te houden. De 
voorgestelde verhoging stijgt uit boven het mandaat dat het bestuur heeft gekregen voor een 
verhoging met maximaal 5%. Het bestuur vraagt de vergadering daarom in te stemmen met de 
voorgestelde contributies voor het seizoen 2013-2014 volgens onderstaande staffel.  
De vergadering gaat unaniem akkoord. 

  2013-2014   2013-2014 

Senioren 170 D- en E-pupillen 85 

A-junioren 125 F-pupillen en Mini’s 75 

B- en C-junioren 105 Niet spelende leden 45 

Voorstel voor het geven van mandaat aan het bestuur voor een eventuele contributieverhoging 
voor het volgende seizoen (2014-2015) met maximaal 5%. De vergadering gaat unaniem 
akkoord. 
 
7.     Toelichting door commissievoorzitters  
 
[Jeugdcommissie]: Michel Fluri heeft positief nieuws: de jeugd heeft over het algemeen een 
topseizoen gedraaid. Goed gepresteerd in de selecties A1 1e klasse gehandhaafd. B1 
gepromoveerd maar de 1e klasse. C1 presteerde in de Hoofdklasse in de middenmoot. D1 speelt 
ook in de Hoofdklasse. Eindigde op de 4e plek. Ook veel kampioenen bij de lagere teams.  
Er is niet alleen aandacht besteed aan selecties en prestaties. Er is voortvarend gewerkt aan de 
uitvoering van het Jeugdplan en er is deelgenomen aan 22 evenementen en toernooien. 

Michel staat stil bij wisselingen aan het trainersfront en de aanstelling van coördinatoren voor 
elke jeugdgeleiding om de hoofdtrainers te ondersteunen op het organisatorische vlak. 

De opleiding en begeleiding van jeugdscheidsrechters is een succes; net in het pak, super 
gemotiveerd en gecoacht door oud-scheidsrechters en ook nog eens met de complimenten van 
de KNVB. Ook de v.v. Limmen is aangesloten op het AZ-talentenplan. De voordelen: 
talentscouting, demotrainingen en opleiding.   

In het afgelopen jaar is met regelmaat aandacht besteed aan het project ‘Zonder Respect geen 
Voetbal’. Belangrijk om dat te blijven doen. 

Voorbereidingen voor komende Jeugdveiling volop gaande. 

[Kantinecommissie]: Marco Pepping is niet aanwezig, Kees leest het verslag van Co voor: 

Stavanger Noorwegen 26 september 2013; 
Hallo allemaal.. jammer genoeg kan ik vanavond niet aanwezig zijn omdat ik tijdelijk in 
Noorwegen werk. Met de PC en telefoon kan ik toch nog een hoop op afstand doen en volgende 
jaar ben ik zeker weer bij. (of ik moet nog een mooie schone Noorse tegen het lijf lopen) 

Het afgelopen jaar gaat de boeken in als een zwart jaar voor de kantinecommissie. Het 
plotselinge overlijden van Jos Zomerdijk heeft ons allen diep geraakt. Jos was een van de 
oudgedienden in de commissie maar ook een echte aanjager en zeker een gezellige vent om 
mee te werken. We zullen hem nog lang blijven missen en nog vaak aan hem denken. 

Naast Jos z’n overlijden kreeg Gerard Dirkson een zwaar ongeval waardoor hij 4 vingers van zijn 
rechterhand gedeeltelijk moet missen. Het gemis van deze 2 personen die veel deden  was en is 
echt een aderlating voor de commissie. Daar bovenop ging ikzelf nog werken in Noorwegen en 
kon dus maar 1 weekend per maand in de kantine actief zijn. Het werd er niet gemakkelijker op. 

Positief is dat we ons er samen doorheen hebben geslagen en hulp uit verschillende hoeken 
kregen aangeboden. De kantine bezetting heeft er niet onder geleden. Positief is ook dat Gerard 



Dirkson inmiddels weer actief is en dat we Ron Zomerdijk (al in 2012) en Thijs Nijman als nieuwe 
commissieleden hebben kunnen verwelkomen. 

De inkomsten van de kantine waren lager het afgelopen jaar en de kosten werden hoger. 
Vandaar dat we enkele prijzen hebben moeten verhogen dit seizoen. Met Amstel is flink 
onderhandeld en zij blijven voorlopig onze leverancier. Door de onderhandelingen blijft de 
bierprijs voorlopig ook op €1,50.  Voor de andere zaken zijn we nog steeds in onderhandeling 
met verschillende leveranciers, we zijn in de afrondende fase. Ook moeten we opnieuw gaan 
bekijken wat we allemaal gratis weggeven en gaan bepalen hoe daar mee om te gaan. 

Het klaverjassen werd elk jaar minder bezocht. Daarom is het afgelopen seizoen naast 
klaverjassen de mogelijkheid om te komen KEEZEN. Hierdoor is het totaal aantal tafels weer iets 
gestegen. . Morgenavond is trouwens de eerste KEEZ en klaverjas avond  aanvang 20.00 uur. 

De omzet is al jaren licht dalende en zal ook het komend seizoen onder druk komen te staan. 
Gelukkig is het Familie en stratentoernooi dit jaar wel weer met Hemelvaartsdag maar vanaf 
januari wordt de leeftijd om alcohol te mogen nuttigen 18 jaar. Hoe de overheid dat wil 
handhaven is mij een raadsel maar het komt er wel aan. Om de omzet te verhogen heeft Amstel 
enkele voorstellen gedaan en zullen wij als vereniging en daarmee bedoel ik iedereen (kantine 
commissie, bestuur supportersvereniging) goed moeten nadenken om dit weer op het oude 
niveau te proberen te krijgen. 

Limmen heeft als één van de weinige clubs in Noord-Holland een kantine met alleen vrijwilligers. 
Niemand wordt verplicht zoals bij andere clubs.  Het regelen van deze vrijwilligers is naar mijn 
mening de lastigste taak binnen onze club. Het aantal vrijwilligers dat bereid is om een ochtend of 
middag achter de bar te staan neemt af. Het gaat nog steeds maar makkelijker wordt het niet en 
vrijwilligers zijn daarom nog steeds welkom. 

Al met al niet een heel positief verhaal maar ondanks dat heeft de kantinecommissie er weer zin 
in en denken wij een beter resultaat neer te kunnen zetten dan vorig jaar. 

Ik wil eindigen met de vraag om allemaal je email adres op te schrijven voor de wekelijkse 
nieuwsbrief die ik schrijf. 

Groeten en een dorstig seizoen toegewenst vanuit een (vandaag 17.00 uur) zonnig Noorwegen 

  

[Accommodatiecommissie]: Ron Schneider begint zijn toelichting met de complimenten van 
bezoekers. Veel en heel fijn om te horen. Toch gaat dat niet vanzelf en kost het onderhoud 
steeds meer moeite en geld. Vaste lasten word en hoger, extra uitgaven dienden zich aan: 
hekwerk kleedkamers, nieuwe bron voor het veld aan de Hogeweg. Komend jaar veel klein 
onderhoud, maar vooral lagere uitgaven door zelfwerkzaamheid en sponsoring van materialen. 
 
[Commerciële Commissie]: Marc Valkering is zelf niet aanwezig. Kees leest voor: 

De sponsorcommissie bestaat inmiddels uit drie mensen: Voorzitter Marc Valkering en 
commissieleden Sjoerd van der Locht en Ad Hoek. 

• In maart 2014 zullen we zoals iedereen gewend is weer de jaarlijkse sponsoravond 
organiseren en achter de schermen zijn we al in gesprek met een aansprekende gast voor 
deze avond. 

• Er zijn en er volgen in de aankomende tijd veel sponsorcontacten, ook i.v.m. met beëindigen 
van De Uithaal. Zo wordt er gewerkt aan een professioneler uitstraling van de digitale versie 
van de Uithaal, onder meer door kleuren versies van de advertentie plaatsen. 

• We zien een lichte daling in de sponsorinkomsten maar zijn over het algemeen niet 
ontevreden. Uiteraard zijn we altijd op zoek naar nieuwe sponsors want met bijna 15%, zijn zij 
toch een belangrijke bron van inkomsten voor de club. 

• De tarieven voor sponsoring zijn na jaren gelijk te zijn gebleven, met ingang van dit seizoen 
licht verhoogd. Net als de contributie zijn we met onze sponsortarieven nog steeds goedkoper 
dan omliggende verenigingen. 



• Een van de speerpunten van de commerciële commissie is het werven van nieuwe 
inkomsten.  Bij de ingang kunt u drie groene afvalcontainers zien staan: het concept ECO 
Supporter. De idee daarachter is dat de leden van v.v. Limmen daarin hun plastic flessen, 
kleding, papier, frituurvet en klein huishoudelijke apparatuur inleveren. Een deel van de 
opbrengst daarvan is voor de vereniging. Op basis van de vulling tot nu toe, moet een 
jaaropbrengst tussen de 4 en € 5 .000,-  haalbaar zijn. 

• De Vriendenloterij is al bekend bij een aantal van onze leden. Binnenkort starten we met een 
nieuwe actie om leden te werven. Vorig seizoen droeg de Vriendenloterij een bedrag van € 
2600,- af aan de v.v. Limmen. 

• De laatste ontwikkeling die ik wil noemen is de installatie van een derde scherm in de kantine. 
Niet voor voetbal, maar alleen voor Narrow Casting. Op dat scherm zullen reclames van de 
sponsors, uitslagen van wedstrijden en indelingen van kleedkamers te zien zijn. 

  
[Evenementencommissie]: Jan Nijman meldt dat hij ondanks de tegenvallende resultaten nog 
steeds optimistisch is over de opzet en beheersbaarheid van het FST. Veel werk is verzet voor 
de diverse activiteiten: BBQ’s, vrijwilligersavond, kerstattentie etc. Een aantal van deze 
activiteiten zal door de bezuinigingen het komende seizoen niet terug komen. 

[Technische Commissie]: Jan Nijman staat stil bij het afgelopen seizoen. De TC heeft inmiddels 
een dames- en herenafdeling. Onder leiding van Aad Beljaars is de damesselectie 
gepromoveerd. De herenselectie is vorig seizoen begonnen onder een nieuwe trainer, Everard 
Luijckx en eindigde op de 5e plaats in de poule. Het 2e presteerde matig en er is afscheid 
genomen van de assistent-trainer. Technisch en financieel liep het redelijk. 

 [Wedstrijdsecretariaat]: Peter van Kessel is inmiddels 35 jaar verbonden aan de v.v. Limmen. 
Het wedstrijdsecretariaat loopt op rolletjes. Vanuit zijn taken is dan ook geen toelichting nodig. 
 

8.   Bestuursaangelegenheden  
 
De volgende bestuursleden zijn reglementair aftredend: 

-    Voorzitter Nico Beentjes (herkiesbaar). 

-    Penningmeester Piet Schouten (herkiesbaar en benoembaar in de functie van vicevoorzitter). 

-    Voorzitter Accommodatiecommissie Ron Schneider (herkiesbaar) 

-    Wedstrijdsecretaris Peter van Kessel (niet herkiesbaar) 

Er hebben zich geen tegenkandidaten gemeld. De aftredende bestuursleden Nico Beentjes, Piet 
Schouten en Ron Schneider worden bij acclamatie herkozen. 

 De post ‘Wedstrijdsecretariaat’ keert niet terug in het Hoofdbestuur. Het wedstrijdsecretariaat 
voor de senioren blijft verzorgd door Peter van Kessel. De bestuurlijke aandacht daarvoor wordt 
binnen het bestuur opgevangen 

 Vacature Penningmeester: 

Door de benoeming van Piet Schouten tot vicevoorzitter komt de functie van penningmeester 
vacant. Het bestuur stelt voor Frank Admiraal te benoemen in de functie van penningmeester.  
Er hebben zich geen tegenkandidaten gemeld. Frank wordt bij acclamatie gekozen 

Openstelling nieuwe bestuursfunctie `Materialen’: 

Het materialenbeheer vormt een belangrijk deel van de bedrijfsvoering: reden om daar 
permanente aandacht aan te besteden. Het bestuur stelt daarom een bestuursfunctie open en 
heeft Willem Koot bereid gevonden deze in te vullen. Het bestuur stelt voor Willem Koot te 
benoemen  in de bestuursfunctie ‘Materialen’. Er hebben zich geen tegenkandidaten gemeld. 
Willem wordt bij acclamatie gekozen 



 
9.     Huldiging jubilarissen en clubkampioen 

Dit jaar zijn er 12 leden die 25 jaar onafgebroken lid zijn. Hans Bus, Pierre Commandeur, 
Brendan Dekker, Erik Driessen, Robert Koot, William Liefting, Willem Rijnders, Joost Rotteveel, 
Barry Veldt, Patrick Vermast en Vincent Zijderveld nemen felicitaties, bloemen en een cadeaubon 
in ontvangst. 

Pieter Buur houdt de cadeaubon tegoed. De jubilarissen persoonlijk toegesproken en 
gefeliciteerd door de voorzitter. 

Vier leden zijn zelfs 50 jaar onafgebroken lid van de vereniging: Jan Hageman, Johan Kerssens, 
Jaap Metselaar (vooral geprezen om zijn vele bijdragen aan onderhoud van de gebouwen en 
sponsoring vanuit het rokershok) en Piet Winder (tot z’n 68e gevoetbald). Zij nemen bloemen en 
de gouden waarderingsspeld in ontvangst. De jubilarissen persoonlijk toegesproken en 
gefeliciteerd door de voorzitter. 

 Verder is de vereniging opnieuw een 60-jarig lid rijker: Jan Dekker. Jan neemt de bloemen en de 
oorkonde van de voorzitter in ontvangst. 

 Joost Rotteveel, aanvoerder van clubkampioen Limmen 8, neemt de felicitaties en de bloemen 
in ontvangst. Joost bedankt de club voor de goede verzorging en hoopt volgend jaar weer te 
winnen. 
 
10.   Benoeming Leden van Verdienste en Erelid 

Dit jaar staan we stil bij de veranderingen rond de Uithaal. Met de kerst zal de laatste Uithaal op 
papier verschijnen. Aan het einde van het afgelopen seizoen stopten Tineke Duin (16 jr) en Lia 
Koot (23jr) met hun distributietaken. Beide dames krijgen bloemen. Lia Koot wordt benoemd 
tot Lid van Verdienste en ontvangt daarbij de oorkonde en de zilveren verenigingsspeld. Tineke 
was reeds Lid van Verdienste. 

Fred Terluin en Theo Hes zijn meerdere dagen in de week wekelijks terug te vinden op 
Dampegheest; in de terreindienst en de schoonmaakploeg; voor uiteenlopende klussen. Beiden 
worden benoemd tot Lid van Verdienste vanwege hun 40-jarige inzet voor de vereniging en 
ontvangen daarbij de oorkonde en de zilveren verenigingsspeld. Theo kon niet aanwezig zijn en 
houdt zijn onderscheidingstekens tegoed. 

Peter van Kessel, inmiddels afgetreden als lid van het hoofdbestuur verricht al meer dan 35 jaar 
in meerdere ondersteunende en bestuursfuncties zijn diensten voor de vereniging. Voor zijn inzet 
wordt hij benoemd tot Erelid. Hij ontvangt daarbij de oorkonde en de gouden verenigingsspeld. 
Een bijzonder koppel, samen met zijn Coby, die eerder ook werd benoemd tot erelid. 

11.  Rondvraag 

[Siem Admiraal] wil aandacht voor actualiteit en zorgvuldigheid van de website. Willem Koot 
antwoordt dat contact is met de webmasters over regelmatige actualisering. De secretaris  geeft 
aan dat het actueel houden van de website in zijn huidige vorm steeds meer moeite kost. 
Inmiddels is onderzoek gaande naar vernieuwing van de website. 

[Wouter Koot] vraagt aandacht voor de communicatie op de site over schoonmaakdiensten. Door 
onduidelijkheden daarover heeft het 1e een aantal beurten ten onrechte niet ingevuld. 

[Willem Bloedjes] spreekt zijn zorgen uit over het omgaan met materialen. Na afloop van 
trainingen worden niet alle ballen teruggebracht (ballen in de bosjes) of gebruikte doelen 
teruggeplaatst. Hij vraagt meer aandacht van trainers. Het gaat immers om dure materialen. 

[Rick Seignette] vraagt aandacht voor de verlichting op het trainingsveld: is al 3 weken kapot. 
Ron Schneider antwoord dat dit bekend is en dat afspraken zijn gemaakt om de lamp/armatuur 
de komende week te repareren.. 

 
12.     Sluiting 



Niets meer aan de orde zijnde, sluit de voorzitter de vergadering om 22.30u. 
 

Vastgesteld in concept in de vergadering van het Dagelijks Bestuur, d.d. 7 november 2013 

N.P.F. (Nico) Beentjes, voorzitter 

C.P.M. (Kees) Rood, secretaris 

 


