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Notulen 90ste Algemene Ledenvergadering  
Voetbalvereniging Van Nispen d.d. 15 september 2022 
 
Aanwezig: bestuursleden Peter Geerlings (voorzittter), Pien Warmerdam (secretaris), Ruud de Klerk, Mark 
Mosselman, Glenn Nederstigt, Rick van Koppen en een volle kantine selectie, leden, vrijwilligers en 
ereleden. Henk Jansen (penningmeester) is wegens ziekte afwezig. Vanaf deze vergadering werken we niet 
meer met presentielijsten, omdat dit niet verplicht noch nuttig is.  
 
De agenda en bijlagen staan op de website en ter vergadering compleet in boekjes voor de aanwezigen. 
Trudy en Theo hebben de boekjes op het laatste moment nog in orde gemaakt, waarvoor dank.  
 
1. Opening door voorzitter Peter Geerlings, zie website ‘2021-2022, terug naar normaal?’ 
Peter heet de aanwezigen welkom, in het bijzonder de ereleden en leden van verdiensten.   
Zoals ook terug te vinden op de website, gaat Peter in op het afgelopen jaar en kijkt vooruit naar het a.s. 
seizoen, met veel activiteiten rondom ons 90-jarig bestaan. Peter staat stil bij een aantal (oud-
)leden/vrijwilligers en supporters die het afgelopen jaar zijn overleden.  
Roxy Taskin is na 11 jaar gestopt met het notuleren van de bestuursvergaderingen. Marieke Roeleveld volgt 
haar op, het bestuur is hier erg blij mee! 
 
2. Ingekomen stukken 
Er zijn geen ingekomen stukken.  
Berichten van verhindering ontvangen van: Stefan de  Groot, Leo van Maris, Piet en Ada Otte, Jos Smit, 
Koos van der Ploeg, KNVB-ambassadeur (zie agendapunt 12).  
 
3. Notulen van de 89ste algemene ledenvergadering d.d. 16 september 2021 
Er zijn geen opmerkingen of vragen en de notulen worden hiermee vastgesteld.  
Peter meldt dat de vraag van BSO om een stukje terrein bij ons te huren voor uitbreiding van hun 
sportactiviteiten (zie punt 6 van de notulen), door hen is ingetrokken.  
 
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 Mark Mosselman, zie jaarverslag website 
 
Ruud (Voetbalzaken Senioren) gaat in op het vorige en aankomende seizoen. Het verloop onder de senioren 
is groot. De huidige teams zijn inmiddels weer goed gevuld, wat ook de benodigde flexibiliteit biedt. Ruud 
kijkt uit naar een goed seizoen en wenst de spelers veel succes in de sterke poule. 
 
Mark (Voetbalzaken Jeugd) doet verslag van een turbulent afgelopen seizoen. Nieuwe aanwas tussen 13 en 
senioren laat nog even op zich wachten, maar in de jeugd onder 13 is de aanwas groeiend en we 
ondernemen veel activiteiten om dat te stimuleren. De training van (op dit moment al 15!) mini’s op 
zondag, gaat weer naar woensdagmiddag. Mark hoopt in februari weer een JO7 te kunnen starten. Hij ziet 
de komende jaren met veel vertrouwen tegemoet.  
 
6. Facilitaire Zaken door bestuurslid Glenn Nederstigt 
Glenn licht de facilitaire zaken van het afgelopen seizoen toe, zie het jaarverslag op de website. Hij 
bedankt Aad Witteman en André Korfage voor hun nooit aflatende inzet.  
Jeff en Jelle (selectie) vragen of sproeien voor de wedstrijd nu mogelijk is; zij kunnen dit nu regelen met 
Aad.  
Tino informeert naar de geluidsinstallatie. Glenn licht toe dat deze niet kapot is en dat hij met Nico op 
zoek gaat naar een gebruikersvriendelijke vervanging.  
Trudy merkt op dat het Van Nispen bord Sportlaan/Zilkerduinweg een verkeerde tijd vermeldt. Glenn zal 
dit aanpassen.  
 
7. Sponsorcommissie door bestuurslid Rick van Koppen 
Rick licht het jaarverslag (zie website) toe. De sponsorbedragen blijven ongewijzigd. Rick bedankt de leden 
van de sponsorcommissie voor hun grote inzet en het mooie resultaat.  
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8. Normen en Waarden commissie door secretaris Pien Warmerdam 
Er zijn het afgelopen jaar geen bijzonderheden geweest, zie het jaarverslag (website). De VOG’s 
(Verklaringen Omtrent Gedrag) zijn (op 2 na) allemaal weer ontvangen. Pien is met Leon en Marleen naar 
een bijeenkomst geweest over sociale veiligheid binnen verenigingen. Van Nispen voert hierin een prima, 
vooruitstrevend beleid, o.a. door de commissie Normen en Waarden, contactpersonen en gedragsregels op 
de website. Leon en Marleen zullen een opleiding volgen om zich hierin nog verder te verdiepen.  
 
9. Exploitatie-overzicht 2021/2022 en begroting 2022/2023 door Rick van Koppen 
In verband met ziekte van Henk Jansen heeft er geen controle plaatsgevonden door de 
kascontrolecommissie. Dit volgt in de loop van het jaar, waarna in een ingelaste jaarvergadering décharge 
kan worden gegeven. 
Rick licht de cijfers toe, zoals vermeld op de website. Redactioneel: de kolommen begroting 19/20 en 
werkelijk 19/20 moeten zijn begroting 21/22 en werkelijk 21/22. De overige cijfers kloppen. 
De kosten sportpark waren aanzienlijk lager doordat de gemeente vanwege corona de huur heeft laten 
vervallen. V.w.b. energiekosten hebben we tot maart 2023 een nog gunstig vast contract en zonnepanelen; 
voor de periode vanaf maart 2023 hebben we de kosten huisvesting iets verhoogd. 
De gemeente heeft de subsidie 22/23 verhoogd naar € 36.000,- vanwege het onderhoud dat wij zelf plegen; 
Rick bedankt de veldcommissie voor hun werk en deze opbrengst! 
Diverse opbrengsten is iets lager begroot vanwege de jubileumkosten dit seizoen.  
Het afgelopen seizoen is een winst van € 18.436,- gehaald, door de voorzichtige corona begroting en 
meevallers (huur gemeente en subsidie overheid). 
Met onderaan de balans een buffer van € 130.000,- aan liquide middelen (spaar en kas) zijn we trots op 
onze sterkte financiële positie.  
De contributie en consumptieprijzen blijven dit seizoen ongewijzigd. Dit wordt met applaus door de 
aanwezigen ontvangen. 
 
10. Verslag kascontrolecommissie seizoen 2021/2022 en benoeming kascontrolecommissie 2022/2023 
Zoals hier boven vermeld heeft nog geen kascontrole kunnen plaatsvinden. Décharge volgt later in een 
ingelaste jaarvergadering.  
Rick licht toe dat vorig jaar de kascontrolecommissie nog niet benoemd is. Voor de kascontrole 2021/2022 
stelt Rick voor: Ton van Meurs, Tom van Hal en Jeffrey v.d. Geest. Voor de kascontrole 2022/2023: Jeffrey 
v.d. Geest, Tom van Hal, Sanne van Haaster. De aanwezigen stemmen met applaus in. 
 
11. Bestuursverkiezing 
      -    Aftredend en niet herkiesbaar: Glenn Nederstigt, bestuurslid Facilitaire Zaken 
Glenn stopt na 6 jaar als bestuurslid. Hij stroomt door naar de sponsorcommissie. Peter bedankt Glenn voor 
zijn professionele en vrolijke inzet en bedankt hem met een mooie kadobon. Glenn kijkt terug op 6 mooie 
voetbaljaren met hulp van heel veel mensen waarop hij kon terugvallen. 
Nico Meiland is aanwezig en bereid om de taak van Glenn over te nemen. Hij wordt met luid applaus van 
de aanwezigen benoemd en neemt de strop(das) van Glenn over.  
      -    Aftredend en herkiesbaar: Peter Geerlings, voorzitter 
Peter wordt, na zijn eerste termijn van 3 jaar, met groot applaus van de aanwezigen were voor 3 jaar 
herbenoemd.  
 
12. Officiële felicitatie van de KNVB ter ere van het 90-jarig jubileum 
Vanmiddag heeft de KNVB afgevaardigde helaas afgezegd.  
 
13. Rondvraag 
Stefan Spruijt complimenteert de club met de goed verzorgde trainingtenues en bedankt Trudy voor het 
regelen. 
Peter meldt nog dat Tom van Hal onze website beheert. Berichten/wijzigingen kan je aan hem mailen, hij 
verwerkt die dan. 
 
14. Sluiting 
Peter bedankt alle aanwezigen voor hun komst en inbreng, in het bijzonder de jubileumcommissie voor al 
hun extra werk, en sluit de vergadering. 
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