
Notulen 78ste Algemene Ledenvergadering  
Voetbalvereniging Van Nispen d.d. 16 september 2010 
Aanwezig: zie presentielijst en bestuur.  
 
1. Opening door de voorzitter, Tino de Groot 
Voorzitter Tino de Groot heet de aanwezigen van harte welkom. De kracht van onze vereniging is de 
grote saamhorigheid en gezelligheid. Commercialisering van club leidt vaak tot minder 
betrokkenheid, en dat is bij Van Nispen niet aan de orde. Ook bij ons geldt echter een goed 
resultaat. Tino meent dat we beschikken over een sterke organisatie die een en ander kan 
(uit)dragen. Het bestuur functioneert goed en behartigt alle bestuurstaken prima. 
Het bestuur is al voorzichtig bezig met activiteiten rondom het 80-jarig bestaan van onze vereniging 
in 2011.  
Tino licht toe dat in de commissie ruimtelijke ordening van de gemeente gisteravond de 
nieuwbouwplannen van ons voetbal- en tennispark kritisch besproken zijn. Tino citeert wethouder 
Morssink: “ik ga er vanuit dat Van Nispen bij aanvang van het seizoen 2011/2012 op kunstgras 
speelt”. Er zijn wel enkele wijzigingen in het plan, en wethouder Morssink zal binnenkort een 
afspraak maken met tennis- en voetbalbestuur ter verdere toelichting. Ook de voorwaarden worden 
dan nader besproken. Na akkoord van onze kant, kan met de uitvoering van de gestart worden. Tino 
zegt toe dat zodra er een concreet nieuwbouwplan is, er een extra algemene ledenvergadering 
ingelast zal worden, zodat ieder indien gewenst zijn stem kan laten horen.  
 
2. Ingekomen stukken door de secretaris, Willy de Groot 
2.1 - Verhinderingen: Henk Floris, Jan Duivenvoorde, Ronald de Jong, Peter Wiegel, Trudy v.d. Berg. 
2.2 – Ingekomen stukken 
2.2.1 – Mail Peter Wiegel, waarin hij vraagt de winterstop of uitval vanwege slecht weer en/of 
onbespeelbare velden, te benutten voor theorie training aan de jeugd. Tino vindt dit een goed 
idee en neemt dit mee in de bestuursvergadering van 7 oktober a.s. In het normale programma van 
de 8 tot 10-jarigen is hier weinig tijd voor.  
2.2.2 – Brief Jos Geerlings, waarin hij vraagt geen alcohol meer toe te staan in de kleedkamers. De 
procedure op en rond het veld is door de KNVB duidelijk omschreven. Tino bevestigt dat we 
voortdurend alert zijn op het niet nuttigen van alcohol langs de lijn. Bij signalering hiervan, 
corrigeren we direct. Het gebeurt vrijwel niet. In de kleedkamers is alcohol wel toegestaan, mits de 
spelers 16 jaar of ouder zijn. Eén van de charmes van voetbal is een biertje na afloop in de 
kleedkamer (niet op het veld). De verantwoordelijkheid ligt bij de spelers zelf.  
 
3. Notulen algemene ledenvergadering 1 oktober 2009 
Hans Keijzers informeert n.a.v. het verslag naar de positie van de nieuwe velden en het gebruik van 
de natuurgrond tussen de N206 en ons terrein. Tino licht toe dat met de grondeigenaar hiervan, de 
gemeente Amsterdam, onderhandeld wordt of we toch een gedeelte van die grond mogen 
gebruiken. Dit zal in de nieuwe plannen bekeken worden.  
 
4. Jaarverslagen bestuur en commissies seizoen 2009-2010 
Deze zijn vermeld in Tikkie T’rug en op internet.  
Willy meldt dat verzuimd is kampioen D1 te melden. Excuses hiervoor. Dit zal t.b.v. het archief 
aangepast worden.  
Aad Witteman vraagt waarom de vaardigheidstesten vervallen. Kinderen die er wél aan mee willen 
doen, moeten toch gelegenheid krijgen? Ruud licht toe dat het al jaren niet lukt om meer 
deelnemers te krijgen. Misschien moet er een andere opzet bedacht worden. Mart Meiland stelt 
voor om het meedoen aan de vaardigheidstesten verplicht te stellen tijdens de trainingsavonden. 
Ruud vindt dit een goed idee. Het bestuur neemt dit voorstel mee, zal het besluit heroverwegen, en 
de uitkomst hiervan communiceren.  
 
5. Voetbalzaken door bestuurslid voetbalzaken Ruud de Klerk 
Ruud licht een viertal punten uit het vorig seizoen toe.  
- Het eerste elftal heeft na een aanvankelijk redelijk goede start, met lang nog kans op een 
nacompetitieplaats, helaas in de laatste serie wedstrijden veel verloren. Het Anton-Wijsman-effect 
heeft hier helaas niet gewerkt.  
- Het dames- en meisjesvoetbal geeft met inmiddels 50 leden een positieve inbreng en een goede 
aanvulling voor onze club. De prestaties worden steeds beter. 



- Na twee achtereenvolgende promoties, is het veteranen elftal nu in de 1e klasse. Het wordt een 
spannend nieuw seizoen voor hen.  
- Bij de jeugd zijn vorig jaar een aantal teams kampioen geworden, met als uitspringer de A1 die 
een sterk seizoen speelde en promoveerde naar de 2e klasse. Er is veel talent en de verwachtingen 
zijn hoog.  
De voorbereidingen voor het nieuwe seizoen 2010-2011 zijn vorig jaar december al gestart en 
hebben geresulteerd in het redelijk snel vinden van hoofdtrainer Stefan Spruit. De overige trainers 
zijn pas kort geleden rond gekomen, met als laatste aanwinst Albert v.d. Burg. Er moeten nog 
trainers worden gevonden voor de E en F jongens en meisjes. Het vinden van leiders voor dit 
seizoen liep een stuk vlotter, de meeste leiders van vorig jaar doen het dit seizoen weer, zodat we 
een ervaren groep leiders hebben.  
De indeling van de jeugd is elk jaar een lastige klus, maar uiteindelijk lijkt iedereen het nu in 
zijn/haar team naar de zin te hebben. 
Jeugdleiders en –trainers hebben er zin in en een goede start gemaakt. 
Ruud voorspelt een gezellig en sportief nieuw seizoen.  
 
6. Exploitatie-overzicht 2009-2010 en begroting 2010-2011 door penningmeester Henk Jansen 
Alle aanwezigen ontvangen een schriftelijke toelichting met bijlagen (ook als bijlage bij dit verslag 
gevoegd). Henk licht de toelichting en bijlagen zeer duidelijk toe. De aanwezigen hebben geen 
vragen. Henk complimenteert alle medewerkers en vrijwilligers van de vereniging met het bereikte 
financiële resultaat.  
 
7. Verslag kascommissie seizoen 2009-2010 en benoeming kascommissie 2010-2011 
De kascommissie 2009-2010 bestaat uit Rene Schepens, Aad Clemens en Niels Bauer. Rene Schepens 
doet kort verslag van de positieve bevindingen van de kascommissie, die de cijfers akkoord heeft 
bevonden en daarmee het bestuur decharge verleent voor het gevoerde beleid. De aanwezigen 
ondersteunen dit met applaus.  
Aftredend kascommissie lid Aad Clemens wordt bedankt voor zijn inzet hierin in de afgelopen 3 
jaar. Als nieuw lid van de kascommissie wordt Nick van Westerop verwelkomd.  
 
8. Bestuursverkiezingen 
- Aftredend en herkiesbaar: Tino de Groot 
Vicevoorzitter Henk Jansen stelt de vergadering voor Tino (na 15 jaar) weer voor 3 jaar als 
voorzitter te benoemen. Dit gebeurt met luid applaus. Tino bedankt de vergadering voor het 
vertrouwen en zal de belangen van Van Nispen weer zo goed mogelijk behartigen.  
- Aftredend en herkiesbaar: Freek Ruigrok.  
In de jaarvergadering van vorig jaar is Freek per abuis benoemd voor 3 jaar. Dit had 1 jaar moeten 
zijn, omdat hij Aad Witteman opvolgde die de 3 jaar nog niet had volgemaakt. Freek heeft nu na 1 
jaar de 3 jaar van zijn voorganger volgemaakt, en kan vanavond voor 3 jaar herkozen worden als 
bestuurslid algemene zaken (nu al 19 jaar!). De vergadering herkiest Freek met luid applaus bij 
acclamatie.  
 
8.1 – Lid van verdienste (niet op de agenda vermeld) 
Tino wil graag vanavond een bijzondere vrijwilliger eren, te weten Peter Keijzers. Peter is al 25 
jaar elftalleider, een enthousiast uitspringend vrijwilliger, en een echte Van Nispiaan. Ondanks 
getob met zijn gezondheid de laatste weken, is Peter vanavond aanwezig. Tino vraagt hem naar 
voren te komen. Peter is altijd paraat voor Van Nispen en heeft zijn zaakjes in orde. Jeugd of 
senioren, Peter vervulde zijn taken voortreffelijk en altijd met een vrolijke noot. Tino hoopt dat 
zijn gezondheid hem snel weer toelaat zijn rol als elftalleider op te pakken. Het bestuur en de 
leden van Van Nispen wil Peter onderscheiden als lid van verdienste. Tino overhandigt Peter de 
bijbehorende speld en oorkonde, en leest de oorkonde voor. Peter bedankt het bestuur en de 
aanwezigen voor deze onderscheiding. Deze 25 jaar zijn snel voorbijgegaan, en Peter heeft mooie 
dingen meegemaakt. Zodra hij weer kan, wil hij graag weer doorgaan bij Van Nispen.  
 
9. Rondvraag 
9a – Bert Verhoeven vraagt of de A1 rugnummers op de shirtjes kan krijgen. Dat is voor de 
scheidsrechters makkelijker. Tino antwoordt dat dit niet verplicht is in die klasse, alleen in het 
eerste elftal. Het is echter een kleine moeite om rugnummers op de shirtjes te laten plaatsen, en 
de kosten vallen wel mee. Het bestuur zal dit bespreken.  



9b – John Weijers vraagt namens Koos v.d. Wiel of er op de dugout van de gasten, een bord 
“Gasten” kan komen. Op de dugout van Van Nispen hangt een bord “Van Nispen”. Koos heeft dit al 
meermalen gevraagd. Freek licht toe dat dit toevallig zo is omdat dat bord over was. Een bord 
“Gasten” maken is geen probleem. Freek verzorgt dit.  
9c – Coen Langeslag informeert naar het vermeend wangedrag van de selectie tijdens een 
weekendje weg van de club deze zomer. Tino licht toe dat het bestuur zich over deze ernstige zaak 
gebogen heeft. Ruud meldt dat niet voor de eerste keer sprake is van wangedrag. Dat is des temeer 
zorgelijk, omdat de naam Van Nispen hieraan verbonden is. Het bestuur zoekt nog uit wat er precies 
gebeurd is en gaat dan met de selectie in overleg over sancties en vervolg. Coen benadrukt dat 
sponsors geen geld geven voor wangedrag. Hij heeft zijn donateurschap in afwachting van deze zaak 
nog niet betaald. Tino zegt hem toe hem te informeren over het vervolg.  
9d - Jos Geerlings waarschuwt voor liquide middelen. Kan de gemeente die laten aanwenden voor 
de nieuwbouw? Kunnen we hierdoor subsidie mislopen? Henk licht toe dat de toegezegde subsidie 
niet gekort kan worden, en dat geen sprake is van liquide middelen maar van een reservering voor 
de nieuwbouw, te weten in inboedel en inventaris e.d.  Harry de Jong merkt op dit anders 
meegemaakt te hebben. Henk zal zich hierover na de vergadering door Harry laten inlichten.  
9e – Hans Keijzers wijst op de overheidsbezuinigingen op eerder toegezegde subsidies voor 
verenigingen. Houdt Van Nispen hier rekening mee? Henk bevestigt dit. Tino voegt toe dat het nu 
begrote subsidiebedrag correct is, maar dat in de komende 4 jaar 5 tot 10% minder subsidie gegeven 
zal worden.  
 
10. Sluiting 
Tino bedankt de aanwezigen voor hun inbreng en kritische opmerkingen. Iedereen krijgt een rondje 
van de penningmeester, aldus Tino, die vervolgens de vergadering sluit.  
 
Avs20.10.2010 


