
Notulen 85e Algemene Ledenvergadering    
Voetbalvereniging Van Nispen d.d. 14 september 2017   
Aanwezig: zie presentielijsten en voltallig bestuur.        
 
1.Opening door voorzitter Tino de Groot   
Tino heet alle aanwezigen van harte welkom en in het bijzonder de leden van verdienste en ereleden.   
Zondag 22 oktober bestaat voetbalvereniging Van Nispen 85 jaar;  hier zal heel bescheiden aandacht aan 
worden besteed.    
De recent opgerichte van Nispen supportersvereniging  “De Harde Kern” is een aanwinst voor onze vereniging 
en heeft al zo’n 40 leden;  Tino roept iedereen op om voor 10 euro per jaar lid te worden.  Van Nispen heeft 
meer dan 200 vrijwilligers,  die elk hun steentje bijdragen en allemaal belangrijk zijn.  Dit jaar wil de vereniging 
twee er van bijzonder benoemen.   De eerste is André Korfage , die als vrijwilliger al meer dan 15 jaar vele 
technische reparaties  uitvoert en ons daarmee veel geld bespaart. Tino bedankt hem namens het bestuur en 
overhandigt  hem de speld van verdienste en oorkonde. We hopen nog op vele jaren inzet van André. De 
tweede  huldiging is voor Lars Opdam. Lars heeft 18 jaar het jeugdkamp begeleid en geleid! Ook 
Lars  ontvangt de spel en oorkonde. Beiden zullen worden aangevuld op het bord van verdienste.     
 
2. Ingekomen stukken   
Er zijn geen ingekomen stukken.   
Berichten van verhindering ontvangen van:  Ton van Meurs en Trudy v.d. Berg.     
 
3. Notulen van de 84e algemene ledenvergadering d.d. 15 september 2016  (zie website)  
worden ongewijzigd vastgesteld.  Er zijn geen vragen of opmerkingen.  De vragen uit de rondvraag 
zijn opgepakt en beantwoord.      
 
4. Jaarverslagen bestuur en commissies seizoen 2016/2017 (zie clubblad en website)   
Er zijn geen vragen/opmerkingen over de jaarverslagen,  die hierbij worden vastgesteld.  Roy Opdam heeft 
besloten na acht jaar te stoppen als voorzitter van de sponsorcommissie;  Rick van Koppen volgt hem op.  Tino 
wenst Rick veel succes toe in deze belangrijke taak.       
 
5. Voetbalzaken door Ruud de Klerk en Fred Meiland  
Fred doet verslag van de jeugd in het afgelopen seizoen.  Een rustig verlopen seizoen,  zonder kampioenen,  
maar met een goede indeling en vele leerkansen.  Bijzonder was dat voor de eerste keer een F-pupil de 
penaltybokaal heeft gewonnen,  te weten Damon Geerlings.   Het voetbalplan voor dit nieuwe seizoen is goed 
doorgenomen, iets ingekort en verduidelijkt, en  staat in Tikkie T’rug en op de website. Er is ook een 
trainingsoverleg vastgelegd, met enthousiaste  inbreng van Robert Okhuysen, die zijn kennis ook heeft 
gedeeld met de jeugdtrainers. Trainers  kunnen tegen relatief lage kosten gebruik maken van een KNVB 
trainers-app (meer informatie bij  Robert). Met het voetbalplan, trainersoverleg en alle enthousiaste trainers 
kan de jeugd ook dit  seizoen maximaal goed opgeleid worden. We zien dat ook jeugd uit andere dorpen bij 
Van Nispen  komt voetballen.  Fred meldt vervolgens dat rondom het eerste veld als proef een webcam 
geplaatst zal worden, waarbij de selectie zal testen of het terugkijken van de training haalbaar en leerzaam 
is.  Ten slotte bedankt Fred het bestuur,  en in het bijzonder Ruud,  voor 12 jaar constructieve en gezellige 
samenwerking.   Ruud gaat in op het senioren voetbal. De resultaten van de zondagselectie waren het 
afgelopen jaar  wisselvallig, maar al met al was het een redelijk goed seizoen. Een heel aantal
jeugdspelers  promoveerden naar de selectie, die daarmee flink verjongd is. Zondag vrouwen 1 speelde na 
een  lastige start, een steeds beter seizoen. De Zilk en Vogelenzang hebben een zondag 4 
combinatie  gemaakt, waarbij om en om in De Zilk of Vogelenzang gespeeld wordt. Zaterdag 1 werd 
kampioen;  dit team past goed bij onze club; dit seizoen gaan zij naar de 3e klasse en in 2 teams spelen. De 
2  zaterdag vrouwenteams zijn gezelligheidsteams, die vriendschappelijk spelen. Veteranen 1 en 2  spelen in 
aparte poules. Ruud heeft vertrouwen in een mooi nieuw seizoen voor de senioren.   Ruud meldt nog de start 
van de arbitrage commissie.  Het valt niet mee om scheidsrechters te vinden.  Bij een spelregelavond door 
Stefan de Groot een aantal weken geleden,  waren ca. 70 leden aanwezig.  Stefan,  Marco v.d. Star,  Thimo 
Deden en Ruud vormen het scheidsrechtersteam en stellen in elke Tikkie T’rug een kennisvraag.   
Tino bedankt Fred en Ruud voor hun inzet voor de spelers van onze club.      
 
 



 
6. Exploitatieoverzicht 2016/2017 en begroting 2017/2018 door penningmeester Henk Jansen.  
Henk licht het financieel overzicht  (opbrengsten, kosten en balans), dat in de vergadering voor 
alle  aanwezigen klaar ligt, uitgebreid toe. Het seizoen is afgesloten met een minimaal verlies van 1.450  euro. 
Dankzij speurwerk van Peter Geerlings heeft de stichting ruim 4.000 euro energiekosten  teruggeboekt. De 
begroting 2017/2018 moet leiden tot een winst van 9.500 euro en 5.500 euro  afschrijving; dit is nodig om 
onze financiële buffer weer enigszins op te bouwen, zodat er een  spaarpotje ontstaat voor onverwachte 
zaken. Tino bedankt Henk voor zijn inspanningen.    
 
7. Verslag kascontrolecommissie seizoen 2016/2017 en benoeming kascontrolecommissie  2017/2018   
De kascontrole commissie 2016/2017 bestaat uit Tom van Maris, Dennis Meiland en Martijn van  Opzeeland. 
Tom leest het verslag van de bevindingen van de kascontrolecommissie voor: de  jaarrekening en 
verantwoording van het bestuur over het seizoen 2016/2017 is nagekeken, evenals  de balans per 30 juni 
2017 en resultatenrekening2016/2017. De kascontrolecommissie gaat hiermee  akkoord en verleent het 
bestuur decharge voor het gevoerde beleid. De aanwezigen bevestigen dit  door luid applaus.    
Dennis stopt als lid van de kascontrolecommissie.  Niels van Meurs volgt hem op en vormt met Martijn en 
Tom de kascontrolecommissie voor 2017/2018.      
 
8. Commissie Normen en Waarden door secretaris Willy Heemskerk   
Vanuit de algemene jaarvergaderingen van de laatste jaren kwam de vraag van meerdere leden of  er wat 
gedaan gaat worden aan de VOG (verklaring omtrent gedrag) binnen onze club. Het bestuur  heeft dit 
opgepakt en al snel werd duidelijk dat de nadruk niet zozeer ligt op het invoeren van een  VOG, maar meer bij 
respect voor elkaar, normen en waarden binnen Van Nispen. Dit heeft  geresulteerd in het opzetten van een 
Commissie Normen en Waarden, waarin diverse pijlers kunnen  worden ondergebracht. Bijvoorbeeld: 
informatieavonden voor spelers, ouders, trainers,  aanvoerders, vrijwilligers en de technische staf. Deze avond 
zijn bedoeld om ouders, spelers en staf  te laten beseffen dat voetbal een prachtige sport is, waarbij echter 
ook regels en een positieve  houding naar elkaar van wezenlijk belang zijn. Ook de Tuchtcommissie kan in de 
Commissie Normen  en Waarden worden ondergebracht; wanneer er ondanks alles toch iets gebeurt op het 
veld dat niet  door de beugel kan, kan deze ingeschakeld worden. Vervolgens kan de 
vertrouwenscontactpersoon  in de Commissie worden ondergebracht; er is dan altijd iemand die benaderd 
kan worden als daar  aanleiding toe is.    
Nu moet eerst begonnen worden met het bekijken en bijwerken van de verouderde statuten Normen  en 
Waarden. Als dat klaar is, kan de VOG langzaamaan ingevoerd worden, met begeleiding van een  KNVB-
deskundige. De VOG wordt ingevoerd voor het bestuur, alle vrijwilligers en leden die  betrokken zijn bij de 
jeugdspelers van Van Nispen. Vanuit de regio worden gestaag initiatieven  genomen vanuit de N&W. Denk 
aan het handen schudden bij start en eind van de wedstrijden van  jeugd en senioren. Een groot aantal 
verenigingen sluiten zich aan bij dit VVSB initiatief.   Het bestuur werkt nu aan het samenstellen van de 
commissie.  Bereid om hierin zitting te nemen zijn:  Lenneke de Groot (voorzitter),  Ton van Meurs 
(secretaris),   Carla van Meurs,  Willy Heemskerk, Ada Otte,  Guus Dinjens en Frank van Saase.  Leon 
Nederstigt is vertrouwenscontactpersoon.   Het bestuur zal jullie op de hoogte houden van verdere 
vorderingen en is er van overtuigd dat deze commissie een toegevoegde waarde is voor het voetbal in de 
breedste zin van het woord.  Het spelletje,  maar ook alles er omheen,  waarmee voetbal de mooiste sport is 
die bestaat.    
Bert Verhoeven vraagt Leon als vertrouwenscontactpersoon voor te stellen,  zodat jeugd,  ouders en anderen 
weten wie hij is.  Tino pakt deze goede tip op.    
John Weijers vraagt om goede voortgang van een en ander.      
 
9. Bestuursverkiezing     
Aftredend en herkiesbaar:  Henk Jansen Henk wordt onder luid applaus van de aanwezigen weer drie jaar als 
penningmeester herbenoemd.    
 Aftredend en niet herkiesbaar:  Fred Meiland Fred neemt na 12 jaar afscheid als bestuurslid om meer tijd 
voor zijn jonge gezin te hebben.  Tino benadrukt dat Fred in de roerige jaren van oude naar nieuwe 
accommodatie een hoofdrol heeft gespeeld:  hij zorgde voor tekeningen en architect overleg,  in 
samenwerking met Pieter Geerlings.  Het bestuur is hem daar zeer dankbaar voor.  In de 
bestuursvergaderingen was Fred positief kritisch en vasthoudend.  Het bestuur zal hem missen en bedankt 
hem voor zijn grote inzet en alle uren.  Fred wordt vervolgens toegesproken door de heer  Werkers van de 



KNVB, die uitgebreid ingaat op  zijn verdiensten: trouw Van Nispiaan, lid en medeoprichter sponsorcommissie 
van 1995-2005,  bestuurslid voetbalzaken van 2005 tot heden, vrijwilliger, jeugdleider, 450 gespeelde 
wedstrijden,  speler eerste elftal, erelid in 2002, kundig bouwpastoor, keihard onderhandelaar, ontwerper 
huidige  Van Nispen logo, 12 jaar jeugdkampleider. De KNVB heeft besloten tot het toekennen van de  zilveren 
waarderingsspeld, die de heer Werkers uitreikt aan Fred, met de daarbij behorende  oorkonde. Tino 
overhandigt Fred nog namens van Van Nispen een sauna bon ter waarde van 250  euro.     
Voorgedragen en te benoemen nieuw bestuurslid voetbalzaken:  Tom van Hal   
Tom wordt met luid applaus benoemd tot nieuw bestuurslid voetbalzaken.      
 
10. Rondvraag   
Hans Keijzers bedankt het bestuur namens vele leden,  voor de inzet in de afgelopen jaren.    
Jos Smit vraagt iets te doen aan de geluidsinstallatie,  die te ingewikkeld  is en daardoor niet goed werkt.   
Tino neemt dit mee. 
 
11. Sluiting Tino dankt de aanwezigen voor hun aanwezigheid en inbreng en sluit de vergadering.      
 
Avs17.09.2017   
 


