
1. Opening door de voorzitter 

 
De voorzitter opent de vergadering en heet een ieder welkom. Een bijzondere vergadering want 
het is de laatste van de huidige voorzitter, Nico Beentjes. 

2. Vaststelling verslagen van de Algemene Ledenvergaderingen 6 november 2015 (zie website) 

 
Het verslag wordt goedgekeurd. Een terecht punt vanuit de ledenvergadering is dat de verslagen 
er soms niet op staan of slecht vindbaar. Het bestuur neemt dat tot zich en zal de verslagen op 
de site zetten. 

3. Jaarverslag 2015-2016 van de secretaris (zie website) 

 
Geen verdere toelichting. 

4. Financieel Jaarverslag (Rekening 2015-2016 wordt uitgereikt ter vergadering) 

 

• Toelichting balans en exploitatierekening door de penningmeester 

De penningmeester ligt een en ander toe, en er worden verder geen vragen gesteld. 

• Verslag bevindingen van de kascommissie 

Verslag van de kascommissie wordt aanvaard en er zijn verder geen opmerkingen. De 
penningmeester geeft aan dat voor de volgende kascommissie er weer een nieuw lid gezocht zal 
worden. 

• Vaststelling van de Rekening 2015-2016 en dechargeren penningmeester 

Met het vaststellen van de jaarrekening over het seizoen 2015-2016, wordt er decharge verleent 
aan de penningmeester en bestuur. 

• Voorstel onttrekking verliessaldo uit de de Algemene Reserve. 

De vergadering gaat akkoord met de verwerking van het verlies ad. € 2.643 uit de Algemene 
Reserves 

• Benoeming nieuw lid van de kascommissie 

Frank de Vries wordt vervangen door Mark Kappen. Ingmar Koot blijft lid van de kascommissie. 

5. Voorstel Begroting 2016-2017 (wordt uitgereikt ter vergadering) 

 

• Toelichting jaarplan door de penningmeester 

De begroting wordt goedgekeurd door de vergadering. 

• Voorstel voor het geven van mandaat voor eventueel verhogen van de contributie met 
maximaal 5% voor het daaropvolgende seizoen (2017-2018) 

De vergadering gaat akkoord met dit voorstel. 

6. Toelichting door de commissievoorzitters 

 



Alle commissie voorzitters lichten kort het afgelopen seizoen toe. Deze informatie wordt dankbaar 
aangenomen door de aanwezige leden. 

7. Bestuursaangelegenheden 

 

• Aftredend volgens rooster: 

Voorzitter Nico Beentjes (niet herkiesbaar), Penningmeester Frank Admiraal (herkiesbaar), 
Bestuurslid Accommodatie Ron Schneider (herkiesbaar), Willem Koot (herkiesbaar). Het bestuur 
stelt voor Frank en Ron en Willem te herbenoemen. 

De vergadering gaat akkoord met de herbenoemingen. 

• Tussentijds afgetreden: 

Secretaris Kees Rood trad in april dit jaar af als secretaris. Het uitoefenen van de functie van 
secretaris was niet verenigbaar met zijn bestuursfunctie bij de gemeente. 

• Invulling functies Voorzitter en Secretaris: 

Het bestuur heeft Mark Dingerdis bereid gevonden met ingang van dit seizoen de bestuursfunctie 
Voorzitter in te vullen. Voor de functie van secretaris is Ronald Baars bereid gevonden om de 
functie in te vullen. Het bestuur stelt voor Mark Dingerdis te benoemen in de bestuursfunctie 
‘Voorzitter’. Het bestuur stelt voor Ronald Baars te benoemen in de bestuursfunctie ‘Secretaris’. 

De nieuwe voorzitter, Mark Dingerdis, stelt zich vervolgens voor; 

Laat ik mij even voorstellen. Mark Dingerdis, getrouwd en 2 zoons, woonachtig aan de 
oosterzijweg te Limmen. Ik ben in Alkmaar geboren, maar getogen in Limmen. Ben van jongs af 
al lid van de vereniging. Jeugd selecties doorlopen en later bij de senioren Limmen 2 en Limmen 
3. Was geen briljant voetballer, maar kon wel goed tegenhouden. Tot mijn 30ste gevoetbald en 
daarna gestopt omdat we een paar jaar in het buitenland hebben gewoond. 

Bij terugkomst in Nederland een aantal andere sporten beproeft, waaronder tennis en drakenboot 
varen. Dat laatste onder andere bij het Nederlands team, Holland 22, waar ik ook een aantal 
bestuursfunctie heb vervuld. 

Maar toen mijn jongens eenmaal de leeftijd hadden om te mogen voetballen, kon ik mijn geluk 
niet op. Van alle keuzes in sport die er vandaag de dag voor de jeugd zijn, kozen mijn jongens 
voor voetbal, bij mijn club. En wat ga je dan doen. Je gaat mee, je wordt gevraagd om te helpen. 
Nu kan ik slecht mijn mond houden langs de lijn, dus als je dan wat wilt zeggen dan wel met 
kennis. Dus trainerscursussen gevolgd. En dan ben je 15 jaar verder heb je de gelegenheid 
gehad om met nagenoeg alle jeugdtrainers te mogen werken en in het weekend langs de lijn om 
te coachen. 

Dan komt de vraag of je voorzitter wilt worden. Dan wil je eigenlijk direct ja zeggen, want we 
hebben een prachtige club. Maar hoe kan je iemand vervangen die al 10 jaar voorzitter is, en 
eigenlijk alles voor elkaar is. Maar er zijn ook veranderingen die invloed hebben op de vereniging. 
Natuurlijk zijn we afhankelijk van de ontwikkelingen in de gemeente. Andere sportverenigingen 
hebben invloed op hoe wij ons moeten organiseren. Dat hebben we ook gezien, we hebben een 
grote dames afdeling, die al weer 20 jaar bestaat. We hebben nu ook een zaalvoetbal afdeling, 
die elk jaar weer groeit. We zullen ons steeds weer moeten aanpassen, waar nodig zullen we dat 
doen met hulp, zoals van de KNVB. 

We hebben een warme club. Elk team wat hier komt voetballen, komt met plezier. Alles is 
geregeld, ontvangst, de kleedkamers, de cornervlaggen staan er al, de kantine is bezet. Prachtig. 
We moeten ons wel blijven realiseren dat wat zo gewoon is, eigenlijk niet zo van zelf sprekend is. 
We moeten ons blijven realiseren dat er veel werk zit en dat het elke dag inzet kost om dingen 



gewoon te laten zijn. Dit kan omdat we een echte mensen vereniging zijn. Met de inzet van meer 
dan 350 vrijwilligers laten we dingen heel gewoon lijken maar dat is het niet. We hebben 
vrijwilligers in alle maten en soorten, papa’s en mama’s die die hun kinderen komen begeleiden, 
mensen met groene vingers, mensen met een grote mond, mensen met voetbal kennis, en 
eigenwijze mensen. Gelukkig, dat maakt de vereniging een vereniging waar je graag bij bent, en 
ik wordt graag uw voorzitter. 

  

8. Huldiging jubilarissen en clubkampioen 

 
Dit jaar zijn er 7 mensen die 25 jaar onafgebroken lid zijn en 1 lid 50 jaar. Deze jubilarissen 
worden persoonlijk uitgenodigd. Onze jubilarissen zijn Peter Boer, Emile Dekker, Gido Meier, 
Marc Valkering, Arno Veldt, Ronald Veldt en Ferry Zomerdijk, allen 25 jaar, en Cees Kuyper met 
een 50 jarig jubileum, worden allen in het zonnetje gezet. Helaas konden niet alle jubilarissen 
persoonlijk aanwezig zijn.  Limmen 6. de clubkampioen van het seizoen 2015-2016 wordt in het 
zonnetje gezet. 

9. Benoeming leden van Verdienste 

 
Ook dit jaar willen wij onze waardering uiten voor de prestaties van een aantal van onze 
vrijwilligers. Deze –vaak- stille krachten zorgen met hun organisatietalent en uitvoering van 
uiteenlopende taken en klussen, voor een professionele en verzorgde uitstraling van onze 
vereniging. De betreffende vrijwilligers hebbe een uitnodiging ontvangen en worden door de 
voorzitter voorgesteld aan de aanwezigen. Dit jaar hebben we Annemiek en Dirk Dekker, Gerard 
Tuin, Kees Rood en Antien en Gerard Dirkson mogen bedanken voor hun jarenlange inzet voor 
de vereniging. 

10. Rondvraag 

 
De heer Jan Nijman maakt het bestuur erop attent dat de KNVB spreekt over vrouwen voetbal. 
Dit zal door het bestuur worden meegenomen. 

Oud voorzitter Co Metzelaar stelt het bestuur voor ook een vice voorzitter te benoemen. Ook dit 
zal door het bestuur worden meegenomen. 

  

11. Sluiting 

 
De voorzitter bedankt alle aanwezigen en nodigt allen uit voor een drankje. 

  

Met sportieve groet, Mark Dingerdis (waarnemend) 

secretaris@vvlimmen.nl 
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