
Notulen Algemene Ledenvergadering donderdag 18 september 2008

1. Voorzitter Tino de Groot opent deze ‘bijzondere vergadering’. Hij heet iedereen welkom, in het 
bijzonder de ereleden, de leden van verdienste en de tennisleden. 
Vandaag zal wethouder Bas de Haas aanwezig zijn om de plannen met betrekking tot het sportpark 
toe te lichten. Deze hebben de afgelopen tijd behoorlijk wat tumult veroorzaakt. De gemeente is al 
zes jaar bezig met het plan zoutopslag, maar de plannen die vandaag gepresenteerd worden, hebben 
daar niets mee te maken.
Tino omschrijft het plan zoutopslag als ‘plan A’ en waar we vanavond over gaan praten als ‘plan B’. Er 
komt vanavond geen kant en klare bouwtekening, maar informatie in een presentatie en daarna is er 
alle ruimte voor vragen.

2. Wethouder De Haas neemt het woord. Hij praat over het ‘Grote verband’. Drie onderdelen van de 
bouwplannen vallen of staan met het zoutdepot. Tijdens de nieuwjaarsreceptie heeft hij een beetje 
gepraat met het bestuur van Van Nispen en toen kwam naar voren dat een kunstgrasveld wenselijk 
is. Gekeken naar het aantal leden zijn twee velden genoeg als er kunstgras is.
Het plan van twee voetbalvelden, nieuwe tennisbanen en een nieuwe kantine en kleedruimtes kan 
bekostigd worden uit de woningbouw. Hiervoor is wel de medewerking van de tennis nodig. Die 
zitten nu in principe goed, en hebben geen directe behoefte aan vernieuwing of verandering. De 
tennis heeft toegezegd mee te willen werken.
Ook binnen de gemeente is hierover gepraat en er is overleg geweest met Platform De Zilk. In juni 
bleek dat het plan dat er nu is een goed plan is.
De gemeente zoekt nu draagvlak voor het geheel. Er moeten geen dingen gebeuren die haaks op 
elkaar staan. 
Tot slot doet De Haas een oproep voor ideeën en/of opmerkingen.

Vragenronde:
- Jan Duyvenvoorden: Komen er honderd huizen op het stuk van de zoutopslag?

Nee, maar de financiering komt wel rond met de huizen die er gebouwd worden.
Heeft de voetbal dan geen derde veld nodig? Meer huizen betekent meer inwoners en dus 
misschien wel meer leden.
Een derde veld kan niet. Dat kan ook nu niet. Er is nooit behoefte geweest aan een derde 
veld.

- John Droog: Het veld wordt aangetast door trainingen. Dat gebeurt dan dus ook met het 
grasveld.
Er komen nieuwe trainingsschema’s. Er is eventueel tussen de velden ruimte voor keepers. 
Maar dit zijn allemaal details.

- Leo Stikkelbroek: Komt er ook sociale woningbouw?
Daar kan De Haas nu geen uitspraken over doen.

- Kees Hoogkamer: De duurdere woningbouw gaan nu het sportpark financieren. Gaat dat 
niet ten koste van sociale woningbouw? Moet het niet 40 of 50% zijn?
30% is gewenst, dat wordt altijd gehaald.

- Mike van der Linden: Hoeveel van deze 30% komt er in De Zilk?
Dat kan De Haas nu niet zeggen
Nu wordt het trainingsveld veel gebruikt door spelende kinderen. Als er straks geen 
trainingsveld meer is, blijven er dan niet veel mensen thuis?
Ook dit zijn details die nog uitgewerkt moeten worden.

- Ed Keijzers: Alles moet in het belang zijn van De Zilk. Hoe lang duurt het traject zoutopslag 
nog? Als het bijvoorbeeld twee jaar is, is het dan niet efficiënter om alles in één keer te 
doen? En is het niet mogelijk om een klein trainingsveld te behouden?
De termijn kan niet genoemd worden. Dit is volledig afhankelijk van de provincie. Daar is dit 
geen prioriteit. De gemeente probeert dit wel een prioriteit te maken bij de provincie.



- Peter Nederstigt: Kan het zout niet gewoon een eind verderop opgeslagen worden?
Daar is ook aan gedacht, maar dat werkt niet zo makkelijk. Het wordt niet toegestaan door 
de provincie.

- Peter Geerlings: Nog even over het trainingsveld; afgelopen zaterdag waren we met de F1 
bij Rijnsburgse Boys. Ook daar is geen trainingsveld, dan zit je met die kinderen twintig 
minuten langs het veld te wachten. Dat is echt niets en dus is een trainingsveld belangrijk 
voor de vereniging.

- Hans Keijzers: Is er een mogelijkheid om nu oplossingen aan te dragen?
Daar is het nu de gelegenheid niet voor.

- Bart Poolman: Mogen leden hun mening over de plannen geven?
Ja, later in bijvoorbeeld een enquete. 

- Piet Otte: Om hoeveel huizen gaat het in totaal en zijn twee velden dan wel genoeg?
Het gaat om ongeveer 180 uizen. In de NOC*NSF-norm zit nog rek. Maar ook nu kan er geen 
derde veld gemaakt worden.

- Mischa Oostenrijk: Hangt het alleen van de tennis af?
Nee, het moet financieel neutraal gaan.

- Paul van Haaster: Ik heb het idee dat voetbalvereniging Van Nispen een achtergesteld 
kindje is. Nieuwe dingen moeten toch door de gemeente betaald kunnen worden?
De gemeente legt wel geld bij. Bijvoorbeeld bij de renovatie en de portocabins.

Hiermee is de discussie voor nu gesloten. Later wordt hierover verder gepraat en kunnen de leden 
hun mening geven.

3. Er zijn geen ingekomen stukken. Het secretariaat heeft een aantal afmeldingen voor de ALV 
ontvangen.

4. De secretaris biedt zijn excuses aan de leden aan, wegens het zoek raken van de notulen van vorig 
jaar. Deze stonden al vroeg op de website, maar in de zomer is er nieuwe software gekomen en 
daarbij zijn de notulen verdwenen. 

5. Het jaarverslag heeft in het clubblad gestaan. Geen van de aanwezigen heeft hier op- of 
aanmerkingen over.

6. De commissie voetbalzaken bespreekt het vorige seizoen. Er waren vier kampioenen. Drie hiervan 
waren bijzonder. De F1 was najaarskampioen en aan het eind van het jaar waren zij weer de beste. 
De MJ1 waren de eerste meisjeskampioen. 
Ook het kampioenschap van de D1 was bijzonder. Zij begonnen met een D1 en D2. Later werd dit één 
elftal van 19 spelers. Met elkaar hebben zij het toch voor elkaar gekregen om als een goed team te 
functioneren en kampioen te worden.

Van Nispen doet mee in de BSM Linneaushof competitie voor mini’s. Dit is voor jongens die te jong 
zijn voor de F-pupillen. In deze competitie doen clubs mee die binnen tien kilometer van Hillegom 
liggen.

De ouderavond van de E- en F-pupillen is niet doorgegaan. Voor de start van de minicompetitie 
worden alle ouders uitgenodigd.

Er is bijna altijd onrust bij het indelen van de jeugdelftallen. Dit jaar is daarom op 6 september een 
open oefendag georganiseerd om de kinderen beter in te kunnen delen. Dit was een succes.

De commissievoetbalzaken is verder nog op zoek naar een leider voor de D2 en de F3.



Wat betreft de senioren: Vorig jaar was er een sterke selectie, maar met wisselende resultaten. Het 
tweede elftal begon zonder vaste coach, maar er is wel promotie bereikt. 
De overige senioren kennen hun ups en downs.

Er zijn nu nieuwe trainers voor de selectie. 

De zaterdag 2 is een veteranenelftal.

7. Op de beamer is een overzicht van de financiën geprojecteerd. Penningmeester Henk Jansen licht 
dit toe.

De kascontrolecommissie, bestaande uit Aad Clemens, Hans Keijzers (voorzitter) en Marco van der 
Linden heeft niets gevonden dat niet klopt.
Hans is aftredend, dus moet er een nieuw lid aangesteld worden voor drie jaar. Dit wordt Coen van 
der Geest.

9. De bestuursverkiezing:
- Henk Jansen is aftredend en herkiesbaar. De leden kiezen hem opnieuw als penningmeester.
- Fred Meiland is aftredend en herkiesbaar. Ook hij wordt opnieuw gekozen.
- Aad van der Slot is aftredend en niet herkiesbaar. Tot het eind van het seizoen blijft hij als 
bestuurslid aan. In april neemt hij afscheid. Er is nog geen vervanger voor zijn functie.
- Pieter Geerlings is aftredend en niet herkiesbaar. Hij wordt vanavond tot lid van verdienste 
benoemd. Als zijn vervanger wordt Willy de Groot aangedragen. De leden gaan hiermee akkoord.

10. Rondvraag:
- Aad v.d. Berg: Er zou ooit een cursus voor jeugdscheidsrechters komen, komt die nog?
Hier wordt aangewerkt. De KNVB heeft een hele uitgebreide cursus. De vereniging zou dit liever in 
een paar avonden doen.
- Peter Geerlings: Wordt de besluitvorming over de bouwplannen aan de leden voorgelegd?
Tegen die tijd wordt dat georganiseerd. Vanavond was ter informatie.
- Coen van der Geest: Gaan de leden over de plannen beslissen of staat het bestuur daar boven. 
Wie heeft het laatste woord namens Van Nispen?
Alles wordt overlegd en het bestuur zal luisteren naar de leden.
- Freek Ruigrok: Ik wil het bestuur bedanken voor de inzet.

Hiermee is de vergadering afgesloten.


