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Notulen 84ste Algemene Ledenvergadering  
Voetbalvereniging Van Nispen d.d. 15 september 2016 
Aanwezig: zie presentielijst en voltallig bestuur.  
 
1.Opening door voorzitter Tino de Groot 
In deze 84e ledenvergadering kijkt Tino terug op het eerste seizoen in onze nieuwe accommodatie, 
die zeer goed bevalt. Het aantal spelers en vrijwilligers neemt gestaag toe, we zijn een gezonde 
vereniging. Er zijn wel zorgen over de financiën. In tegenstelling tot een kleine winst in voorgaande 
jaren, is er nu voor het eerst een verlies: 8.000 euro. Bij een lastig rond gekregen begroting, zijn er 
toch meer uitgaven geweest. Het bestuur houdt zich nu bezig met het weer sluitend krijgen van de 
begroting in de komende 5 jaren door meer opbrengsten en/of minder uitgaven. Op dit moment 
bestaat het idee om geleidelijk te stoppen met het papieren clubblad (nu 560 stuks per 2 weken), 
dat 2.500 euro per jaar kost en heel veel vrijwilligerswerk. De meerderheid van de aanwezigen 
blijkt geen moeite te hebben met een digitaal clubblad. Het bestuur zal dit nader onderzoeken, ook 
bij meer leden, sponsors en donateurs.  
Het bestuur verhoogt liever niet de kantine prijzen. Wel is een contributieverhoging (senioren, A, B 
en C – 10 euro, D en F 8 euro ingevoerd, waarmee van Nispen nog steeds een van de laagste 
contributies heft.  
Roy Obdam informeert naar het sponsorbeleid. Tino meldt dat onze sponsorprijzen al 14 jaar niet 
verhoogd zijn; wellicht biedt dat ruimte.  
Tino besluit zijn inleiding dat het bestuur dit seizoen met een kleine positief saldo wil afsluiten.  
 
2. Ingekomen stukken 
Er zijn geen ingekomen stukken.  
Berichten van verhindering ontvangen van: Hans Keijzers, Coby Pompe, Sonja Verloop, Ronald de 
Jong en Aad Witteman.  
 
3. Notulen van de 83ste algemene ledenvergadering d.d. 17 september 2015 (zie website) worden 
ongewijzigd vastgesteld. Er zijn geen vragen of opmerkingen.  
 
4. Jaarverslagen bestuur en commissies seizoen 2015/2016 (zie clubblad en website) 
Er zijn geen verder vragen/opmerkingen over de jaarverslagen, die hierbij worden vastgesteld.  
 
5. Voetbalzaken door Ruud de Klerk en Fred Meiland 
Fred doet verslag van de jeugd in het afgelopen seizoen. Elk elftal heeft goed gedraaid, met 
voldoende trainers en leiders. Door enkele late afzeggingen bij de start van het seizoen, ontstonden 
er bij de B junioren personele problemen; hopelijk gebeurt dat dit seizoen niet. Gedurende het 
seizoen werden MA1, B1 en C2 kampioen, complimenten! De KAVB heeft als naamswijzigingen 
ingevoerd: MO19 (meisjes onder 19), JO19 (jongens onder 19), MO17, JO17. Bij de jeugd zijn net als 
vorig jaar weer 13 teams, met 2E, 2F en wellicht weer mini’s. De nieuwbouw geeft hopelijk weer 
verdere uitbreiding. Alle 13 teams hebben voldoende leiders en trainers, waarvan 7 trainers er ook 
op zaterdag bij zijn. Ook nu weer na de start van de competitie afmeldingen, een vijftal, wat 
problemen gaf bij de C junioren. Trudy v.d. Berg is definitief gestopt bij de mini’s. Rob Ypey is 
terug en traint de mini’s, F, C en zondag. Nieuw dit jaar: jeugdcoördinator Albert v.d. Burg, als 
verbinding tussen leiders, trainers, ouders en bestuursleden; dit werkt goed! Fred hoopt op een 
prima seizoen met veel plezier en kampioenen.  
Ruud gaat in op het senioren voetbal. Voor de selectie is de begeleiding en staf ongewijzigd; na een 
zesde eindplaats vorig jaar, is de start nu erg goed. Zondag 2, met trainer Samir Krupic, is 
veelbelovend. Rob Ypey traint het derde, en het vierde speelt leuke wedstrijden. Nieuw dit jaar: 
zaterdag 1a, met daarin Noordwijkers. Zaterdag 2 heeft spelers uit Noordwijkerhout, Noordwijk en 
De Zilk. Dames zondag 1 draait lekker, de 2 elftallen zaterdag vrouwen hebben wisselend succes. 
Dan is er nog veteranen 1 en 2.  
Aantal spelende leden dit seizoen: 328, tegen 320 vorig seizoen.  
 
6. Exploitatie-overzicht 2015/2016 en begroting 2016/2017 door penningmeester Henk Jansen 
Henk licht het financieel overzicht  (opbrengsten, kosten en balans), dat in de vergadering voor alle 
aanwezigen klaar ligt, uitgebreid toe. Met 209.705 euro opbrengsten en 217.882 uitgaven, 
resulteert een verlies van 8.177,- euro. Henk neemt alle posten door.  Extreem hoge energiekosten 
hebben gezorgd voor een tegenvaller van 11.00 euro. Het is snikheet in de kantine, ecotax moet 
terugbetaald worden, bouwstroom was buitengewoon hoog. Er is nu contact met gemeente, 
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Stichting, 3 energie aanbieders en installateur, om een en ander op te lossen. Wellicht kan Denise 
Boelé hierbij helpen. Het bestuur zal de leden op de hoogte houden.  
Tino merkt op dat het incasseren en beheer van de gelden een enorme klus is, waarvoor hij Henk 
Jansen en ook Aad v.d. Berg (ledenadministratie) bedankt.  
 
7. Verslag kascontrolecommissie seizoen 2015/2016 en benoeming kascontrolecommissie 
2016/2017 
De kascontrole commissie 2015/2016 bestaat uit Mike Bakker, Dennis Meiland en Martijn van 
Opzeeland. Mike leest het verslag van de bevindingen van de kascontrolecommissie voor: de 
jaarrekening en verantwoording van het bestuur over het seizoen 2015/2016 is nagekeken, evenals 
de balans per 30 juni 2016 en resultatenrekening2015/2016. De kascontrolecommissie gaat hiermee 
akkoord en verleent het bestuur decharge voor het gevoerde beleid. De aanwezigen bevestigen dit 
door luid applaus.  
Mike stopt nu na 3 jaar als lid van de kascontrolecommissie. Tom van Maris volgt hem op en vormt 
met Dennis en Martijn de kascontrolecommissie voor 2016/2017.  
 
8. Bestuursverkiezing 
Volgens het schema van aftreden:  
Aftredend en niet herkiesbaar: Pieter Geerlings en Freek Ruigrok 
Pieter is, met een onderbreking vanwege zijn studie, 16 jaar bestuurslid geweest en heeft met 
name ook een grote rol gespeeld rondom de nieuwbouw. Tino bedankt hem voor de grote inzet al 
die jaren, en overhandigt een bloemetje en klein cadeautje. 
Freek is 30 jaar bestuurslid geweest, minus 6 jaar toen hij voor zijn zieke moeder zorgde. Het 
bestuur zal zijn humor en directe meningen missen. Freek blijft actief als voorzitter van de 
activiteiten commissie, kaartcommissie en alarmbeheer, kortom hij blijft een “spil”. Ook Freek 
ontvangt een boeket bloemen en cadeautje.  
Aftredend en herkiesbaar: Tino de Groot 
Tino wordt onder luid applaus van de aanwezigen voor 3 jaar herbenoemd als voorzitter. Hij 
bedankt allen voor het in hem gestelde vertrouwen. 
Voorgedragen en te benoemen nieuw bestuurslid facilitaire zaken: Glenn Nederstigt 
De aanwezigen benoemen Glenn met luid applaus, waarna Glenn achter de bestuurstafel plaats 
neemt. Het bestuur hoopt dat hiermee de verjonging binnen het bestuur wordt doorgezet en wenst 
Glenn veel succes toe.  
 
Tino heet nog John Weijers, oud-voorzitter, speciaal welkom. John is een trouwe bezoeker van onze 
jaarvergaderingen. Dat laatste geldt ook voor onze ereleden Trudy v.d. Berg, Theo v. Gijlswijk, Wil 
v.d. Werve en Aad  Witteman.  
 
9. Rondvraag 
Ruben Meiland vindt het jammer dat Zilkers soms naar andere clubs gaan om te voetballen. Tino 
merkt op dat spelers zich bij andere clubs moeten kunnen verbeteren (talent moet op avontuur 
kunnen gaan) en dat ze altijd terug komen met meer bagage. Ruben meent dat we afmeldingen 
beter moeten proberen te reguleren. Het bestuur is tegen het inhouden van de hele contributie bij 
te late afmelding. Het 56 dagen stornorecht maakt dat ook niet mogelijk. Het bestuur zal op 
aandringen van de aanwezigen nadenken over het tegengaan van (te late) afmeldingen. Dick v.d. 
Geest merkt op dat het goed is om met de betreffende spelers in gesprek te gaan.  
Andy Otte merkt op dat bij (voorgenomen) vertrek naar andere clubs, het belangrijk is de 
achterliggende reden na te gaan. Kan het bijvoorbeeld onze trainers liggen? Fred antwoordt dat 
andere clubs meer niveaumogelijkheden hebben. Met name te laat opzeggen is een probleem. We 
moeten onze voelsprieten zo veel en vroeg mogelijk uitzetten, zodat we hier tijdig op kunnen 
inspelen en communiceren. Het bestuur neemt dit mee.  
John Weijers informeert of het bestuur al verder heeft nagedacht over invoering van een verklaring 
van goed gedrag voor alle vrijwilligers. Tino antwoord dat wel een protocol is gemaakt, sloten op 
de kleedkamers, vertrouwenspersonen en tuchtcommissie zijn ingesteld. Het bestuur meent dat de 
sociale controle hier goed is. Een deel van de aanwezigen meent dat toch een verklaring van goed 
gedrag voor alle vrijwilligers gewensts is en dat je hierin geen risico mag lopen: een veilige situatie 
voor iedereen. Kost een verklaring 27,50 euro of niks? Het bestuur zal e.e.a. meenemen en 
heroverwegen. 
Bert Verhoeven geeft nieuw bestuurslid Glenn als tip mee een “winkeltje” om hem heen te bouwen: 
een netwerk dat je helpt en waarmee je gericht kan werken.  



 

3 

 

Dick v.d. Geest vraagt om een enquête welk bier in de kantine: Amstel of Heineken. Het bestuur 
neemt dit mee.  
 
10. Sluiting 
Tino dankt de aanwezigen voor hun aanwezigheid en inbreng, en besluit de vergadering met een 
rondje van de club.  
 
Avs19.09.2016  


