
Notulen 89
ste

Algemene Ledenvergadering

Voetbalvereniging Van Nispen d.d. 16 september 2021

Aanwezig: zie presentielijsten en voltallig bestuur.

De agenda en bijlagen staan op de website en ter vergadering compleet in boekjes voor de

aanwezigen.

1.Opening door voorzitter Peter Geerlings

Peter heet de aanwezigen welkom, in het bijzonder de ereleden en leden van verdiensten.

Zoals ook weergegeven in het jaarverslag op de website gaat Peter in op het afgelopen jaar, met

beperkt voetbal en alle corona maatregelen die het bestuur veel werk hebben bezorgd. Hij hoopt op

een corona vrij seizoen 2021/2022, waarbij we volgende week starten met het scannen van

corona-QR codes.

In het afgelopen seizoen is een nieuw scorebord aangeschaft en is het hoofdveld op de schop

gegaan, waarbij de slechte plek voor de tribune hopelijk voorgoed weg is.

22 oktober 2022 bestaat van Nispen 90 jaar en hier is een jubileumcommissie voor opgericht, met

Tino de Groot als voorzitter.

Peter staat vervolgens stil een aantal overleden Van Nispianen in het afgelopen jaar: Koos v.d. Wiel,

John van Saase, Hans Keijzers en Frans Caspers.

Blije berichten zijn de geboorte van een dochter voor bestuurslid Rick van Koppen en een zoon voor

Roxy Taskin notuliste van de bestuursvergaderingen.

De huidige verhouding van onze club is met 100 jeugd- en 200 seniorleden niet ideaal. Financieel

staan we er wel goed voor. Zorgelijk is dat het vinden van vrijwilligers steeds moeilijker wordt. Een

aantal zeer trouwe vrijwilligers is gestopt (o.a.Ria Verlaan, Trees van Gijlswijk, Ad vd Slot) en Peter

roept de aanwezigen op om anderen te motiveren een stukje vrijwilligerswerk voor onze club op te

pakken.

Peter bedankt de leden en sponsors voor de in het afgelopen moeilijke seizoen betaalde contributie

en bijdragen, de vrijwilligers voor het verrichte werk en hoopt dat het nieuwe seizoen een écht en

mooi voetbalseizoen wordt.

2. Ingekomen stukken

Er zijn geen ingekomen stukken.

Berichten van verhindering ontvangen van: Fred Meiland, Ton van Meurs, Ada Otte, Freek Ruigrok,

Frank van Saase, John Weijers.

3. Notulen van de 88
ste

algemene ledenvergadering d.d. 17 september 2020

Er zijn geen opmerkingen of vragen en de notulen worden hiermee vastgesteld.

4. Jaarverslagen bestuur en commissies seizoen 2020/2021

Er zijn geen verdere vragen/opmerkingen over de jaarverslagen, die hierbij worden vastgesteld.

5. Voetbalzaken door bestuursleden Ruud de Klerk en Tom van Hal

Tom kijkt terug op het jeugdseizoen 2020/2021, zoals ook in het jaarverslag aangegeven. Hij noemt

het nieuwe team JO19 en JO12. Ondanks dat er geen wedstrijden waren door corona, zijn de

vrijwilligers met trainingen en voetbal op zaterdag doorgegaan. Aan het eind van het seizoen is toch

nog de KNVB regio-cup gespeeld en tussentijds zijn er diverse andere jeugdactiviteiten geweest.

Het aantal jeugdleden is slechts iets afgenomen.

Omdat een aantal mini’s naar JO8 door zijn, is dit seizoen de opstart lastig. Sommige teams zaten

krap in spelers, maar iedereen voetbalt nu.

Tino de Groot vraagt of het aantal jeugdleden stabiliseert of terugloopt. Tom antwoordt dat er ca. 5

minder jeugdleden zijn dan vorig seizoen, nog niet dramatisch; bij de oudere jeugd is dit lastiger.

Tino meent dat een team JO23 ambitieus is. Tom antwoordt dat de KVNB JO23 heeft opgericht om

JO19 geleidelijker naar de senioren te kunnen overzetten.

Aad v.d. Berg vraagt hoe de situatie MO19 is: zijn er veel vertrokken? Tom bevestigt dat daar helaas

wat uitschrijvingen zijn en dat qua werving goed rondgekeken wordt. Aad stelt voor om vrouwen uit

1 en 2 bij MO19 te laten meespelen. Tom antwoordt dat 2 of 3 spelers erbij zelfs niet genoeg is en

dat flink gelobbyd wordt om meer MO19 binnen te halen.
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Ruud gaat in op het seniorenseizoen 2020/2021, ook vermeld in het jaarverslag op de website. In

het nu gestarte seizoen is een team JO23 gestart, een ambitieuze groep die mogelijk aansluiting kan

vinden bij de selectie.  Er zijn helaas veel afzeggingen voor zaterdag 1 en 2, waar de spelers

blijkbaar nog niet gewend zijn aan die dag; Ruud hoopt dat ieder zich aan de zaterdag zal verbinden

en roept hen daartoe op.

Tino de Groot vindt het zorgelijk dat zelfs na een jaar nauwelijks voetballen op zaterdag, dit

seizoen start met te weinig aanwezige spelers op zaterdag. Ruud hoopt dat het zaterdag ritme snel

went en dat er bereidheid is om indien nodig iets anders voor je medespelers af te zeggen om zo

aanwezig te kunnen zijn. Ruud gaat hierover de komende weken in gesprek met zaterdag 1 en 2.

Tino merkt op dat deze teams zelf van zondag naar zaterdag wilden en zich daaraan moeten

verbinden.

6. Facilitaire Zaken door bestuurslid Glenn Nederstigt

Glenn licht toe dat er afgelopen seizoen behoorlijk wat schades zijn ontstaan,

voornamelijk in de avonduren. Hij gaat in op het geweldige werk van de

veldonderhoudsploeg, die onder andere het jaarlijks onderhoud aan het kunstgrasveld doen

en hebben geassisteerd bij het ophangen van het scorebord. Hierdoor kunnen wij als club

een hoop kosten besparen.

Peter Geerlings meldt dat de kantine nu van 2 naar 3 dagen per week aan BSO de

Palmboom verhuurd wordt. Hij vraagt de aanwezigen met terugwerkende kracht om

toestemming, omdat dit zo staat beschreven in de statuten. Er wordt gevraagd of dit onze

activiteiten door de weeks in de weg zit; Dat is niet het geval, de BSO zit inmiddels als

ruim 1 jaar in onze kantine. De aanwezigen leden gaan akkoord. Meiland Fysiotherapie

huurt op de vrijdagen de fysioruimte. Volgens de statuten moeten ook hier de leden mee

akkoord gaan, hiermee stemmen de aanwezigen leden in.

Vanuit de BSO de Palmboom is de vraag gekomen of er mogelijkheden zijn om de huidige

Sport BSO uit te breiden op het terrein van Van Nispen. Dit bevindt zich nog in een zeer

pril stadium en samen met de BSO onderzoeken wij de mogelijkheden. Peter antwoordt dat

bij eventuele medewerking van onze kant er een vergunning nodig is. De aanwezigen gaan

akkoord met deze onderzoeksfase. Wanneer er een duidelijk plan is zal dit kenbaar worden

gemaakt bij de leden en bespreekbaar middels een buitengewone algemene

ledenvergadering.

 

Jeffrey v.d. Geest vraagt of de sproei-installatie voor een selectie-wedstrijd aan kan.

Glenn licht toe dat de app nog steeds niet goed werkt vanwege gebrekkig internetsignaal;

hij is hier nog steeds volop mee bezig.

7. Sponsorcommissie door bestuurslid Rick van Koppen

Rick licht het jaarverslag (website) toe. Slechts 3 sponsoren hebben vanwege corona beperkingen

afgehaakt: grote waardering voor alle sponsors die ons bleven steunen! De vorig jaar nog niet

uitgedeelde veilingitems (wedstrijden, diners etc.) volgen nog. Dit seizoen hopen we veiling en

narrowcasting te kunnen doorpakken.

Jos Smit vraagt aandacht voor Sjaak Geerlings van Flexjob als sponsor van het nieuwe scorebord. De

officiële ingebruikname van het scorebord volgt nog.

8. Normen en Waarden commissie door secretaris Willy Heemskerk

Willy doet verslag van het afgelopen seizoen. Nieuw was de digitale nieuwsbrief, die ook op de site

geplaatst is. Verder is een nieuw bord gemaakt met gedragsregels, dat bij ons hoofdveld komt te

hangen; het oude bord gaat naar het tweede veld. Willy benoemt nog eens de gedragsregels van

onze vereniging (kernwaarden en gedragscodes, zie ook de website) voor voetballers, toeschouwers

en vrijwilligers.

Besloten is een corona-toezichthouder in te huren, alleen als dat nodig is. Bestuursleden of

vrijwilligers moeten niet als handhavers hoeven op te treden. De afgelopen weken is een en ander
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hierin goed verlopen. Tom van Maris meent dat dit een verantwoordelijkheid van ieder zelf is en

vraagt dit nog eens op de website te benadrukken.

9. Exploitatie-overzicht 2020/2021 en begroting 2021/2022 door penningmeester Henk Jansen

Henk gaat in op de cijfers en toelichting zoals in het boekje ter vergadering weergegeven.

Er worden dugouts voor het mini-veld onderzocht. Tino licht toe dat de jubileumcommissie 90 jaar

van Nispen, 8 activiteiten plant, waarvan de meeste kostenneutraal zijn.

10. Verslag kascontrolecommissie seizoen 2020/2021 en benoeming kascontrolecommissie

2021/2022

De kascontrole commissie 2020/2021 bestond uit Ton en Niels van Meurs en Dick Verhoeven. Omdat

Niels geen lid meer is, is hij uit deze commissie gestapt. Ton en Dick zijn vanavond beiden

verhinderd en hebben een mondelinge volmacht aan Tino de Groot gegeven.

Tino leest hun verslag voor:

“De jaarrekening en verantwoording van het bestuur over het seizoen 2020/2021 is nagekeken,

evenals de balans per 30 juni 2021 en resultatenrekening 2020/2021. De kascontrolecommissie gaat

hiermee akkoord en verleent het bestuur décharge voor het gevoerde beleid.”

Het bestuur, en met name de penningmeester, krijgen complimenten voor het goede resultaat,

ondanks het corona jaar!

De aanwezigen bevestigen dit met een flink applaus.

De kascommissie 2021/22 is nog niet benoemd.

11. Bestuursverkiezing

-    Aftredend en herkiesbaar: Ruud de Klerk

Ruud, al 18 jaar bestuurslid, wordt onder luid applaus van de aanwezigen weer 3 jaar als bestuurslid

herbenoemd.

-    Aftredend en herkiesbaar: Rick van Koppen

Rick, 3 jaar bestuurslid, wordt onder luid applaus van de aanwezigen weer 3 jaar als bestuurslid

herbenoemd.

- Aftredend en niet herkiesbaar: Tom van Hal

Tom heeft vorig jaar aangegeven deze functie nog 1 jaar op te pakken en treedt nu af. Glenn kijkt

terug op een mooie periode van 4 jaar, waarbij Tom zich altijd uitgebreid voorbereidde op de

vergaderingen en andere activiteiten. Tom blijft actief vrijwilliger bij Van Nispen. Glenn bedankt

Tom namens het bestuur met een bloemetje en kadootje.

- Aftredend en niet herkiesbaar: Willy Heemskerk

Willy stopt na 13 jaar als secretaris. Tino de Groot, die 12 jaar met haar heeft samengewerkt, doet

namens het bestuur een afscheidswoordje, waarin hij terugkijkt op haar positieve en enthousiaste

inbreng in deze mannenwereld en het vele werk dat zij voor de club gedaan heeft. Willy heeft met

name ook het fundament gelegd voor de normen en waarden commissie en het inzetten van

gastheer of gastvrouw.  Tino en Peter Geerlings bedanken haar voor 13 jaar verdiensten. Willy wordt

benoemd tot lid van verdienste en ontvangt de bijbehorende speld en oorkonde onder luid applaus

van de aanwezigen. Ook haar partner Bill en kinderen Stephan, Jeroen en Nicole zijn aanwezig.

Willy kijkt in haar dankwoordje terug op 13 jaar “rood/geel hart” en de vele veranderingen. Wat

niet veranderd is, is de menselijke inbreng en daar is Van Nispen en De Zilk goed in. Willy heeft zich

in die 13 jaren ontwikkeld als bestuurslid, met leermeester Tino, en leren omgaan met andere

gedachtegangen: leren besturen. Zij bedankt alle bestuurs- en commissieleden en vrijwilligers, die

met elkaar onze gastvrije, hartelijke, recht door zee en dynamische vereniging vormen. Ze wenst

allen veel succes in hun verdere activiteiten en blijft zeker nog een steentje bijdragen. Ten slotte

bedankt ze haar thuisfront voor de ruimte die ze haar geboden hebben.

- Voordragen en benoemen nieuwe secretaris: Pien Warmerdam

Pien wordt met luid applaus benoemd tot secretaris.

- Voordragen en benoemen bestuurslid voetbalzaken jeugd: Mark Mosselman

Mark, nieuw bij van Nispen, stelt zich voor. Hij is oktober jl. met zijn gezin in De Zilk komen wonen.

Zijn zoon voetbalt bij Van Nispen en Mark wil graag aan de vereniging bijdragen. Mark wordt met

luid applaus benoemd tot bestuurslid voetbalzaken jeugd.
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12. Rondvraag

Hier wordt geen gebruikt van gemaakt.

13. Sluiting

Peter bedankt alle aanwezigen voor hun komst en inbreng en sluit de vergadering.

AvS 25

25-9-2021
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