
Notulen Algemene Ledenvergadering donderdag 1 oktober 2009 

 

1. Voorzitter Tino de Groot opent de vergadering en heet in het bijzonder de ereleden en leden van 

verdienste welkom. De verschillende jaarverslagen heeft iedereen in het clubblad kunnen lezen. 

Hieruit bleek telkens weer dat de vereniging niets is zonder de vele vrijwilligers. De voorzitter kan ze 

niet allemaal noemen vanavond, maar wil wel de sponsorcommissie een pluim geven voor al het 

werk dat zij verzetten. Ook de activiteitencommissie krijgt complimenten van de voorzitter. 

 

2. Net als vorig jaar gaat dit punt op de agenda over de nieuwbouwplannen voor de voetbal en de 

tennis. Van de plannen die vorig jaar voorgelegd werden, is nog niets gerealiseerd, maar het bestuur 

is wel regelmatig in gesprek met de gemeente hierover. Het bestuur heeft de gemeente een aantal 

opties voorgelegd voor de nieuwbouw van de tennis en de voetbal. Vorige week zijn zij tot een 

optimaal plan gekomen. In dit plan krijgt onder andere de tennis vijf banen en wordt het 

trainingsveld voor de voetbal behouden. Dit plan stuitte op twee punten van bezwaar van de 

gemeente. In het plan worden de voetbalvelden gedraaid, waardoor deze een stukje in het duin 

komen te liggen. Dit valt buiten de contouren en daarom mag daar niet gebouwd worden. Ten 

tweede is dit natuurgebied en daarom valt dit onder het ministerie van landbouw en visserij. Omdat 

het natuurgebied is, mag er niets op gebouwd worden. 

De voorzitter heeft later in de week een nieuw plan gemaakt, samen met wethouder Morssink. Ook 

in dit plan passen vijf tennisbanen en een trainingsveld voor de voetbal. Dit plan wordt de komende 

weken bekeken en beoordeeld. Ondertussen probeert de wethouder ook een goed woordje te doen 

bij het ministerie voor het eerste plan. 

 

Vragenronde: 

 

Aad Witteman: achter het sportpark ligt een stuk land van Van Haaster. Deze is waarschijnlijk bereid 

dit te verkopen.  

Dit neemt het bestuur mee in de overwegingen. 

 

Mart Meiland: Denken jullie dat jullie de komende jaren genoeg hebben aan twee velden op de 

zaterdag? Er komen steeds meer spelers, moet er niet nog een veld bij? 

Het bestuur heeft hier al over nagedacht. Zoals het er nu uit ziet, zijn twee velden genoeg. In de 

toekomst moeten er misschien dingen veranderen, maar de voorzitter verwacht niet dat er meer dan 

twee velden nodig zijn. 

 

Peter Geerlings: Heeft het bestuur overwogen alles te laten zoals het nu is en alleen een 

kunstgrasveld neer te leggen? 

Ja hier heeft het bestuur aan gedacht, maar dit betekent wel dat een groot deel van de kosten op de 

vereniging zelf neerkomt. Maar deze optie bestaat nog wel degelijk. 

 

Mike van der Linden: Bepalen de leden of er een kunstgrasveld komt? 

Tegen die tijd mogen de leden er over stemmen. De voorzitter hoopt van harte dat het bestuur op de 

steun van de leden kan rekenen voor een kunstgrasveld. Maar dit is op dit moment nog niet aan de 

orde. 

 

3. Er zijn geen ingekomen stukken.  

 

4. Er zijn geen opmerkingen over de notulen van vorig jaar. 

 

5. De verschillende jaarverslagen hebben in het clubblad gestaan. Theo van Gijlswijk wil even 

opmerken dat in het jaarverslag van de sponsorcommissie staat dat het Tikkie T’rug belangeloos 



gedrukt wordt door Druno en Dekker. Echter, alles wat niet in kleur is, wordt door de vrijwilligers 

gedrukt. Wil van der Werve mag hier wel even genoemd worden. 

 

Aad van den Berg merkt nog op dat in het jaarverslag staat dat Henk Floris afscheid genomen heeft in 

2009, dit moet 2008 zijn. 

Daarnaast zegt hij dat er staat dat Mark Freudenberg en Rob Hulsebosch gestopt zijn, maar hier weet 

Aad niets van af. Ze zijn in ieder geval nog lid. 

 

6. De commissie technische zaken (vroeger voetbalzaken) bespreekt vorig seizoen. Fred Meiland 

noemt de kampioenen. Bijzonder noemt hij het kampioenschap van de B1. Het komt niet zo vaak 

voor dat deze leeftijdscategorie kampioen wordt. De F1 is vorig seizoen voor de vierde keer op rij 

kampioen geworden.  

 

Ook dit jaar is er weer een open oefendag gehouden, om de E- en F-pupillen wat aan elkaar te laten 

wennen. Deze dag zat, wat organisatie betreft, wat beter in elkaar dan vorige keer en was erg 

geslaagd. De indeling is kort na deze dag bekend gemaakt. Fred heeft hierover een stukje in het 

clubblad geschreven, om uit te leggen hoe deze indeling tot stand is gekomen. Hij krijgt namelijk 

nogal eens te maken met ontevreden ouders en wilde daarom de beslissingen toelichten. 

Voor wat betreft de trainers en leiders: ieder team heeft deze.  

 

Fred wil Coby Pompe een compliment geven voor al het werk dat zij verzet op de zaterdag voor de 

jeugd. Zij krijgt af en toe heel wat voor haar kiezen en lost dit altijd prima op. 

 

Ruud de Klerk bespreekt de senioren. Hij wil beginnen met het eerste elftal. Dit is vorig jaar geëindigd 

op de zesde plaats. Geen slechte prestatie voor een nieuw, jong elftal.  

Het tweede elftal is helaas weer gedegradeerd naar de vierde klasse, maar dit was wel te 

verwachten. Ook dit was een vrij nieuw team en de derde klasse was net iets te zwaar. 

De Zondag 3 heeft meer jonge spelers gekregen. Ook dit team zal de komende jaren blijven bestaan. 

De dames doen het ook steeds beter, hebben afgelopen zondag zelfs met 9-0 gewonnen.  

Op zaterdag is er een veteranenelftal gekomen, zij zijn vorig seizoen kampioen geworden. 

Ook bij de Zaterdag 3 waren er geen problemen en zij hebben een goed seizoen gedraaid. 

Aan het eind van vorig seizoen was er een aantal jonge jongens dat graag op zaterdag wilde spelen. 

Het bestuur heeft hier meerdere keren over gepraat en uiteindelijk groen licht gegeven. Het bestuur 

vindt het jammer dat er steeds meer spelers op zaterdag willen gaan spelen. 

De scheidsrechters hebben vorig jaar een cursus gekregen. Tom van Maris coördineert de 

jeugdscheidsrechters dit jaar. 

Rick Rusman is vanaf dit seizoen de nieuwe materiaalman. Hier is het bestuur erg blij mee. 

 

Mart Meiland vraagt of je, als je uit de jeugd komt, zelf mag kiezen of je op zaterdag of zondag gaat 

voetballen. Vroeger was de regel dat je onder je 30e niet op zaterdag mocht spelen. In principe blijft 

deze regel gehandhaafd. Een senior onder de 30 jaar, moet nog steeds bij het bestuur aanvragen om 

op zaterdag te spelen. 

De voorzitter wil hieraan toevoegen dat het bestuur probeert om jonge, talentvolle voetballers te 

motiveren op zondag te blijven voetballen. 

 

Bert Verhoeven zegt dat er voor spelers die niet voor de selectie in aanmerking komen voor de 

selectie, verder ook geen plaats is op zondag. Hij zegt dat het derde een opstapje naar de selectie zou 

moeten zijn en de andere spelers zouden in het vierde elftal moeten spelen. Het probleem is echter 

al jaren dat er net niet genoeg spelers zijn voor vier elftallen. Maar zodra deze mogelijkheid zich 

voordoet, komen er zeker vier elftallen op zondag. 

 



7. Penningmeester Henk Jansen heeft een aantal balansen en exploitaties op tafel gelegd, zodat ze 

door iedereen ingekeken kunnen worden. Hij licht deze toe. 

Bepaalde consumptieprijzen zijn drie weken geleden iets verhoogd. Hierdoor zal de omzet van de 

kantine aan het eind van dit seizoen hoger zijn dan vorig seizoen. 

De energiekosten zijn te laag begroot, maar er was geen rekening gehouden met een bijbetaling van 

2100 euro.  

 

Ada Otte vraagt waarom de koffieprijs niet verhoogd is, want deze is heel erg laag. Henk zegt dat er 

maar een paar dingen verhoogd zijn, in verband met de crisis. Mocht het nodig zijn, dan wordt 

bijvoorbeeld de koffie alsnog duurder. 

Voor wat betreft de energiekosten: vaak staat er onnodig licht aan. De penningmeester vraagt alle 

leden hier zelf op te letten. 

Bert Verhoeven stelt voor om een tijdschakelaar op de lichten te zetten. Het bestuur neemt deze tip 

ter harte. 

 

De Penningmeester wil nog even terug komen op de contributie. Van Nispen zit met de contributie 

aan de ondergrens, vergeleken met de verenigingen in de buurt. Onder druk van de begroting 

verzoekt de penningmeester de leden akkoord te gaan met een contributie verhoging, volgend 

seizoen. Deze verhoging zal tien euro per spelend lid zijn. Peter Geerlings stelt voor om dan de koffie 

inderdaad te verhogen. 

De mening van de leden is verdeeld. Niet iedereen is voor een verhoging van de contributie. De 

penningmeester merkt op dat de overige consumpties dan ook in prijs omhoog kunnen gaan. 

Jos Geerlings merkt op dat Van Nispen een gezonde vereniging is en vraagt of er wel meer geld bij 

moet.  

Er wordt gestemd over de contributieverhoging. Na telling is de meerderheid voor. 

Nog steeds zijn verschillende leden van mening dat het meer zoden aan de dijk zet om de 

consumptieprijzen te verhogen.  

 

Willem Zandbergen vraagt nog iets over de reiskostenvergoeding van de spelers. Zojuist werd er 

gezegd dat spelers zichzelf aanmelden. Waarom zouden ze dan een vergoeding krijgen? Een aantal 

jaar geleden was deze vergoeding om een paar spelers over de streep te trekken. Nu is dit nog steeds 

de regel voor spelers die verder dan een bepaalde afstand moeten reizen. 

 

De voorzitter wil nog terugkomen op de contributieverhoging. De algemene ledenvergadering gaat 

akkoord met een contributieverhoging van tien euro per spelend lid, vanaf het seizoen 2010-2011. 

 

De kascontrolecommissie, bestaande uit Marco van der Linden (voorzitter), Coen van der Geest en 

Aad Clemens heeft niets gevonden dat niet klopt. 

Marco is aftredend, dus moet er een nieuw lid aangesteld worden voor drie jaar. De voorzitter vraagt 

wie deze taak op zich wil nemen. Eigenlijk wordt er naar twee personen gezocht, want Coen van der 

Geest, die vorig jaar aangesteld is, heeft aangegeven dit niet meer te willen doen. Niels Pauwe en 

René Schepens bieden zich aan om volgend jaar toe te treden tot de kascontrolecommissie. 

 

9. De bestuursverkiezing: 

Willy de Groot is vorig jaar voor Pieter Geerlings in de plaats gekomen als secretaris. Omdat Pieter dit 

jaar aftredend zou zijn, is Willy dit nu. Zij wordt herkozen voor drie jaar. 

Ruud de Klerk is aftredend en herkiesbaar. Ook hij wordt herkozen. 

Freek Ruigrok heeft de taak van Aad van der Slot in het bestuur over genomen. De voorzitter vraagt 

toestemming om hem vanavond voor de komende drie jaar te benoemen als bestuurslid algemene 

zaken. 

 



10. Rondvraag: 

Bianca Smit: Zou het bestuur zich op zaterdag bij de jeugdwedstrijden wat meer kunnen laten zien? 

Mijn kinderen hebben bijvoorbeeld geen idee wie de bestuursleden zijn. 

Het bestuur zal proberen vaker aanwezig te zijn. 

 

Bert Verhoeven: De winter is in aantocht en dit brengt het probleem van de kou vanuit de 

rookruimte met zich mee. Kan er geen klapdeur komen in plaats van de schuifpui? 

Dit idee zal besproken worden. 

 

De voorzitter sluit de vergadering met het gebruikelijke eerste rondje van de penningmeester. 


