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Notulen 80ste Algemene Ledenvergadering  
Voetbalvereniging Van Nispen d.d. 20 september 2012 
Aanwezig: zie presentielijst en voltallig bestuur.  
 
 

1. Opening door de voorzitter, Tino de Groot 
Tino heet de aanwezigen van harte welkom in dit 80ste Van Nispen jaar. Dit gaat nog gevierd 
worden. Hij heet in het bijzonder welkom de ereleden, wethouder H. Knapp en ambtenaar P. Bond. 
Net als voorgaande jaren gaat het Van Nispen goed, met genoeg vrijwilligers en een goede 
financiele positie. De in het vorige seizoen behaalde 13.000 euro winst voor afschrijving, is straks 
hard nodig voor ons nieuwe voetbalpark. Helaas is Van Nispen 1 vorig seizoen net geen kampioen 
geworden, maar misschien gebeurt dat dit seizoen wel. Van Nispen 2 is vorig jaar kampioen 
geworden, en ook Van Nispen 3 doet het goed. Waar we met z’n allen meer aandacht aan moeten 
besteden is het naleven van onze normen en waarden, zoals ook vermeld in onze groene 
informatiegids van dit seizoen. In het afgelopen seizoen zijn er helaas nogal wat incidenten geweest 
door het overschrijden van normen en waarden, waarbij het bestuur heeft moeten optreden. Tino 
geeft enkele voorbeelden: fout parkeren van fietsen en brommers, honden op het veld, op de 
velden spelen als het park gesloten is, vandalisme, slordig omgaan met materialen, agressie, gebrek 
aan respec. Hij roept iedereen op om zich zo goed mogelijk aan de regels te houden. Dit geldt ook 
voor het sluiten van de kantine op donderdag-avond: 00.00 uur dicht, 00.30 sleutels ingeleverd. 
Tino vraagt elkaar te corrigeren als dat nodig is.  
 
KNVB-afgevaardigde Walter Huntze komt naar voren. Hij reikt de zilveren waarderingsspeld en 

oorkonde (getekend door bondsvoorzitter Van Praag) uit aan Koos v.d. Ploeg, die al 40 jaar als 
supply manager is van het eerste elftal. Koos is al lid van verdienste van Van Nispen, en krijgt nu 
deze KNVB onderscheiding. Zijn vrouw ontvangt een boeket bloemen. Tino bedankt Koos voor zijn 
grote inzet, hoopt dat hij dit nog vele jaren zal blijven doen, en overhandigt Koos een ingelijst Van 
Nispen shirt met de opdruk Koos v.d. Ploeg 40.  
 
2. Stand van zaken nieuwbouw door wethouder Knapp 
De heer Knapp meldt welke projecten de gemeente dit jaar voor De Zilk op stapel heeft. Deze 
financieel forse projecten wil de gemeente financieren zonder lastenverzwaring voor de burgers.  
-Hoekgat 2: 34 woningen (12 sociale sector, 22 vrije sector). De bestemmingsplan procedure 
doorloopt nu de fase waarin bezwaren kunnen worden ingediend. Vaststelling kan hopelijk in 
november plaatsvinden, waarna het vergunningentraject volgt. Verwachte start bouw: rond de 
jaarwisseling, afhankelijk van voldoende (80%) verkoop. 
-Egelantier school. In oktober/november worden bij de zoutopslag noodlokalen geplaatst. In maart 
wordt de oude school gesloopt. In kwartaal 1- of 2/2014 is de nieuwe school naar verwachting klaar. 
Er zullen op die locatie dan ook 3 2-onder-1-kap woningen komen.  
-Renovatie Duinpan. Het programma van eisen wordt nu vertaald in een ontwerp. Start 

werkzaamheden: na carnaval 2013, gereed voor carnaval 2014.  
- Vernieuwing sportpark. De vergunningen moet nu op korte termijn klaar zijn, zodat in kwartaal 
1/2014 met de civiele werken gestart kan worden. Na afloop van het huidige voetbalseizoen worden 
de voetbalvelden “gedraaid”, en daarna worden de nieuwe tennisvelden aangelegd.  
Jan Duivenvoorden informeert naar de kleedkamers. Knapp antwoordt dat er nieuwe kleedkamers 
en een nieuwe voetbalkantine komen, en kunstgras velden.  
- Gelijktijdig zal de bestemming van het zoutopslag terrein gewijzigd worden om 120 woningen te 
kunnen bouwen in diverse categorieën, met daarbij eventueel een sociale werkplaats.  
Aad Witteman meent dat een sociale werkplaats niet met woningen te combineren is. Knapp licht 
toe dat het een werk- ofwel re-integratieproject betreft, en geen sociale werkplaats.  
 
Peter Geerlings benadrukt dat er voor de jaarwisseling overeenstemming moet zijn over de 
maatvoering van het voetbalpark, om de werkzaamheden goed te kunnen starten. Er is nu nog een 
discussie over 7,5 tot 8 meter. Knapp antwoordt dat er een kadastermeting is gedaan die op het 
programma van eisen is gelegd, en meent dat dat deze discussie op te lossen is. Peter vraagt om 
een toezegging. Knapp geeft die niet, hij zegt echter toe gemaakte afspraken na te komen en 
ruimte te vinden in compromissen voor wat betreft de benodigde groenstrook; hij meent dat de 
geschilpunten met elkaar besproken en opgelost kunnen worden. Peter merkt op al vanaf november 

2011 oplossingen aangedragen te hebben, waarop de gemeente tot nu toe nog niet heeft 
gereageerd. Knapp antwoordt dat hierover tussentijds wel is gesproken. De geschilpunten zullen nu 
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in de stuurgroep besproken worden, en het resultaat hiervan zal in de werkgroep worden 
teruggelegd. Knapp zegt toe dat hierover volgende maand duidelijkheid zal komen. De voorzitter 
van tennis en voetbal zitten in de stuurgroep. Peter merkt op dat hij 1,5 meter een slechte 
uitkomst zou vinden en daar niet achter kan staan; alleen bij veel meer meters ontstaat een ruim 
sportpark. Maurice v. Berkel merkt op dat we weer heel veel jaren met het nieuwe sportpark 

vooruit willen kunnen. Er ontstaat enige discussie. Knapp merkt op dat de gemeente de verplichting 
heeft om een goed plan af te leveren, en ook wil dat de betrokkenen het een goed plan vinden. 
Projectleider Pieter Bond van de gemeente licht nog toe dat nu over een ander programma van 
eisen wordt gesproken dan het oude programma van eisen. Peter Geerlings merkt op dat het nieuwe 
programma van eisen niet over de maatvoering gaat en is zeer bezorgd. Knapp herhaalt dat hij 
meent dat partijen er uit zullen komen. Dick v.d. Geest en Pieter Geerlings uiten ook hun zorgen. 
Knapp antwoordt desgevraagd geen harde toezeggingen te kunnen doen, omdat het te lopen 
bezwaar- en vergunningentraject niet voorspelbaar is. Knapp benadrukt dat achter de schermen 
veel is gebeurd, en heeft geen reden aan te nemen dat het voorgenomen traject niet gehaald 
wordt. Harry de Jong heeft zorgen over de tegenstrijdige berichtgeving van gemeente en pers over 
de zoutopslag/winkel/huizen. Knapp licht toe dat alternatief 2 gekozen is en uitgevoerd wordt.  
Knapp benadrukt dat de gemeente binnen nu en 2 weken het voorstel voetbalpark zal afronden, 
waarna het vergunningentraject gestart kan worden.  
Het programma van eisen van de Duinpan komt nog even aan de orde.  
Marcel v. Haaster merkt op dat niet gereageerd is op het door vrijwilligers ingediende plan. Knapp 
antwoordt dat wel gereageerd is, maar pas laat. Pieter Geerlings vraagt of het draaien van de 
velden voor het seizoen 2013/2014 klaar is. Knapp antwoordt dat het Van Nispen bestuur in verband 
hiermee overleg heeft met de KNVB over het competitierooster.  

Mart Meiland vraagt of bij het niet doorgaan van Hoekgat 2, het nieuwe sportpark wel doorgaat. 
Knapp antwoordt dat het sportpark in ieder geval door gaat.  
Tino de Groot bedankt Knapp voor de beantwoording van de vragen. Tino begrijpt de onvrede, 
omdat eerst sprake was van een heel ander plan (multifuctioneel centrum). Vanaf januari 2011 is 
echter de huidige opzet aan de orde gekomen. Inmiddels is daar hard aan gewerkt. Hij begrijpt de 
ongerustheid, maar spreekt vertrouwen uit in de gemeente en het woord van de heer Knapp. Tino 
gaat er van uit dat er een goede overeenstemming komt over de maatvoering, binnen nu en 2 
weken. Hij bedankt de heren Knapp en Bond voor hun komst en inbreng.  
 
3. Ingekomen stukken door de secretaris, Willy de Groot-Heemskerk 
Er is bericht van verhindering ontvangen van: Piet en Ada Otte, Trudy v.d. Berg, Jos Geerlings, 
Peter Wiegel, Ton v. Meurs, Peter Keijzers, Hans Keijzers, Otto v. Haaster.  
Geen overige ingekomen stukken.  
 
4. Notulen 79ste algemene ledenvergadering 22 september 2011 
De in het gele boekje (Jaarvergadering 20 september 2012) afgedrukte notulen betreffen een niet 
gecorrigeerde versie, waarin nog enkele namen verkeerd staan. De juiste versie staat op de Van 

Nispen site. Er zijn geen vragen over deze notulen.  
 
5. Jaarverslagen bestuur en commissies seizoen 2011/2012 
Deze positieve verslagen worden voor kennisgeving aangenomen.  
 
6. Voetbalzaken door bestuursleden voetbalzaken Ruud de Klerk en Fred Meiland 
Ruud licht de voetbalzaken senioren toe. De selectie heeft het afgelopen jaar erg goed gepresteerd, 
en Van Nispen 1 is bijna gepromoveerd. Van Nispen 2 is wel gepromoveerd. De begeleiding van de 
selectie is dit seizoen ongewijzigd, echter vanwege een iets minder goede gezondheid van de 
hoofdtrainer zijn zijn taken opgepakt door een aantal trainers. Ruud is hier erg blij mee en hoopt 
dat Stefan snel weer opknapt. Ook Van Nispen 3 is vorig seizoen gepromoveerd en speelt dit seizoen 
een stapje hoger. Senioren zaterdag hebben een redelijk goed afgelopen seizoen gedraaid. Dit 
seizoen is er een senioren elftal zaterdag bijgekomen, waarbij het oudste team bij het jongere 
team bijspringt om genoeg spelers te hebben. Zaterdag 2 en veteranen 1 kijken ondanks enkele ups 
en downs, terug op een goed verlopen vorig seizoen.  
De senioren dames hebben in het afgelopen seizoen heel goed gepresteerd. 
Fred doet verslag van de voetbalzaken junioren. Hij kijkt terug op een vruchtbaar seizoen, met een 
aantal nieuw geborenen bij Van Nispen leden. Het afgelopen seizoen zijn de mini’s 

voorjaarskampioen geworden. Ons jeugdbeleid is er op gericht om goed op sterkte in te delen zodat 
de jeugd zo veel mogelijk leert. De indeling is vorig jaar goed geweest. De A-junioren werden 
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aangevuld met 5 B-junioren en –trainer, en werden kampioen. De overige jeugd heeft het afgelopen 
seizoen ook prima gespeeld. Dit seizoen hebben alle jeugdelftallen weer trainers, soms aangevuld 
met ouders, en leiders. Het kan weer een mooi voetbaljaar worden.  
 
7. Exploitatie-overzicht 2011/2012 en begroting 2012/2013 door penningmeester Henk Jansen 

Henk geeft een toelichting op de exploitatie, begroting en balans. Hij bedankt alle betrokkenen 
voor het behaalde goede resultaat, en hoopt dat ook in de toekomst te kunnen doorzetten. Zoals 
eerder al afgesproken, wordt voorgesteld om de ledencontributie met 10 euro per spelend lid 
(senior en junior) voor het seizoen 2013/2014 te verhogen, om zo nog beter op de toekomst te 
kunnen anticiperen (BTW-verhoging, extra huurkosten, overige extra kosten). De contributie bij Van 
Nispen is in verhouding tot andere voetbalverenigingen, erg laag. De consumptieprijzen worden dit 
seizoen bevroren. De leden stemmen in met de voorgestelde contributieverhoging. De verhoging 
gaat in op 1 september 2013. 
 
8. Verslag kascommissie seizoen 2011/2012 en benoeming kascommissie 2012/2013 
De kascommissie, bestaande uit Rene Schepens, Niels Paauwe en Nick van Westerop hebben de 
jaarrekening, balans en resultatenrekening 2011/2012 goedgekeurd en stellen de leden voor om het 
bestuur voor het gevoerde beleid decharge te verlenen. De aanwezigen stemmen hiermee in.  
Rene Schepens stapt na 3 jaar uit de kascommissie. Als opvolger wordt Kristian Wiegel verwelkomd.  
 
9. Bestuursverkiezingen 
Aftredend en herkiesbaar: Ruud de Klerk 
Aftredend en herkiesbaar: Willy de Groot-Heemskerk 

Beide bestuursleden worden met luid applaus weer voor 3 jaar herbenoemd.  
 
Tino vraagt Aad Witteman naar voren te komen om de onderscheiding Lid van Verdienste Van 
Nispen in ontvangst te nemen. Aad levert als vrijwilliger grote verdiensten aan Van Nispen, o.a. als 
jeugdtrainer en radioverslaggever. Tino hoopt dat Aad nog vele jaren voor Van Nispen actief zal 
blijven.  
Een onderscheiding als Erelid Van Nispen, zou deze vergadering worden uitgereikt aan Hans 
Keijzers, jarenlang leider van het 1ste en 2de, jeugtrainer, voorzitter sponsorcommissie, en vele 
andere vrijwilligerstaken. Door ziekte is Hans verhinderd deze vergadering bij te wonen, en de 
uitreiking zal daarom op een ander moment nog volgen.  
De aanwezigen ondersteunen de onderscheidingen met luid applaus.  
 
10. Rondvraag 
a – Peter Geerlings vraagt of het mogelijk is scooters, brommers en motoren apart van fietsen te 
laten stallen. Tino wijst op de beperkte ruimte, vraagt hier met elkaar op te letten, en neemt het 
idee ter bespreking mee in het bestuur.  
b – Peter Geerlings informeert naar de stuurgroep zoals die door Knapp genoemd werd. Frank Faber, 

voorzitter van de tennisvereniging, merkt op hiervoor nog geen uitnodiging ontvangen te hebben. 
Tino meent dat Knapp de afgesproken 2 weken gegund moeten worden. Frank merkt op dat als er 
over 2 weken nog niks van de gemeente vernomen is, voetbal en tennis een brief moeten schrijven 
aan de gemeente om dan hun ongenoegen over de gang van zaken uit te spreken. Frank en Tino 
bewaken dit.  
Peter merkt op dat de stuurgroep mandaat heeft, maar vraagt of Tino het besprokene terugkoppelt 
aan het bestuur. Tino bevestigt dit nadrukkelijk. Frank merkt op dat hij mandaat heeft binnen de 
kaders die de tennis ledenvergadering heeft gesteld, t.w. een kostenneutraal plan.  
c – Bianca Geerlings vindt het niet juist dat de trainer C1/C2 niet bij de wedstrijden van C2 komt 
kijken. Fred is het hiermee eens en neemt dit met hem op.  
d – Ronald de Jong merkt op dat in het verleden voor contributie gezinskorting gold. Kan het 
bestuur dit weer overwegen? Henk Jansen wijst nog op de mogelijkheid om bij Zorg en Zekerheid 50 
euro per kind sportkorting te krijgen. Afgesproken wordt dat gezinnen bij wie de 
contributieverhoging tot problemen leidt, dit persoonlijk en vertrouwelijk kunnen aankaarten bij de 
vertrouwenspersoon van de vereniging, de heer Tino de Groot. Dit zal in het clubblad vermeld 
worden.  
e John Weijers merkt op dat de normen en waarden van Van Nispen nog niet op de site staan. Willy 
neemt actie.  
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f John Weijers vraagt hoe Van Nispen omgaat met het KNVB homobeleid. Kan dit in de normen en 
waarden worden aangevuld. Het bestuur heeft hier nog niet over nagedacht, pakt dit op en zal dit 
in de e.v. ledenvergadering terugkoppelen aan de leden.  
G – Koos v.d. Ploeg merkt op dat Van Nispen 3 zondag jl. niet op tijd uit de kleedkamer was om 
plaats te maken voor Van Nispen 1. Van Nispen 3 belooft beterschap.  

 
11. Sluiting 
Tino bedankt alle aanwezigen voor hun komst en inbreng en sluit de vergadering.  
 
Avs25.09.2012 
 
 
Goedgekeurd en ondertekend: 
 
Plaats: 
Datum: 
 
Tino de Groot, voorzitter RKVV Van Nispen                                     Willy de Groot, secretaris RKVV Van Nispen 


