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Notulen 86ste Algemene Ledenvergadering  
Voetbalvereniging Van Nispen d.d. 20 september 2018 
Aanwezig: zie presentielijsten en voltallig bestuur.  
 
De agenda en bijlagen zijn enkele weken geleden geplaatst op de website en liggen ter vergadering 
in boekjes klaar.  
 
1.Opening door voorzitter Tino de Groot 
Tino heet alle aanwezigen van harte welkom in deze 86ste jaarvergadering. Hij benadrukt het belang 
van voldoende vrijwilligers en meldt dat vorige week op een oproep voor nieuwe vrijwilligers geen 
enkele reactie ontvangen is. Het bestuur wil met een 5-jarig masterplan komen tot verjonging en 
aanwas van vertrekkende bestuursleden, commissieleden en vrijwilligers. Tino roept de aanwezigen 
op om mee te helpen met het werven van een nieuwe wedstrijdsecretaris in de komende weken; dit 
vrijwilligerswerk kan ook vanaf huis gebeuren. Ook zoeken we nog barmedewerkers, met name voor 
de zaterdagochtend, en kantine schoonmakers.  
Tino bedankt met een mooi boeket bloemen Greet Hulsebosch, die na 25 jaar in de 
maandagmiddag schoonmaakploeg stopt met dit werk. Vervolgens haalt hij Sonja Verloop-de Groot 
naar voren. Sonja beheert al 40 jaar onze kantine, stuurt de schoonmaakploeg aan, organiseert 
klaverjasavonden en steekt ontelbare uren vrijwilligerswerk in Van Nispen. Sonja is al lid van 
verdienste. Mede in aanwezigheid van haar kinderen en kleinkinderen, benoemt Tino haar tot 
erelid, met bijbehorende speld, oorkonde en bloemen. Sonja is terecht de Queen of de Kantin(e).  
 
2. Ingekomen stukken 
Er zijn geen ingekomen stukken.  
Berichten van verhindering ontvangen van: René v.d. Linden en Fred Meiland.  
 
3. Notulen van de 85ste algemene ledenvergadering d.d. 14 september 2017  
Hans Keijzers, redactioneel, punt 5, Voetbalzaken: “Zaterdag 1 werd kampioen; dit team past goed 
bij onze club; dit seizoen gaan zij naar de 3e klasse.” Vervallen: “en in 2 teams spelen”. Het verslag 
wordt verder vastgesteld.  
Hans Keijzers vraagt of de webcam proef, zoals benoemd in dit verslag, al is uitgevoerd. Tino en 
Tom van Hal lichten toe dat in het kader van de nieuwe privacy wet vertraging is opgelopen maar 
dat nu een KNVB - project gestart is: VoetbalTv. Van Nispen heeft over 2 weken een afspraak om te 
bespreken hoe dit hier verder vorm kan krijgen voor selectie en jeugdteams. Met de webcam 
opnames kunnen wedstrijden teruggekeken en geanalyseerd worden met als doel spelverbetering.  
 
4. Jaarverslagen bestuur en commissies seizoen 2017/2018 
Er zijn geen verdere vragen/opmerkingen over de jaarverslagen, die hierbij worden vastgesteld. 
 
5. Voetbalzaken door bestuursleden Ruud de Klerk en Tom van Hal 
Ruud (senioren) licht toe dat we dit seizoen met hetzelfde aantal seniorenteams spelen als vorig 
seizoen. Het vrouwenteam zondag is een combinatieteam met Hillegom. De zondagselectie bestaat 
uit het mooie aantal van 38 spelers; de nieuwe trainer Roy Schulpzand zorgt voor nieuwe dynamiek. 
Ons eerste elftal heeft een zware opgave; van de huidige 60 teams in de 3e klasse gaan er volgend 
jaar 30 naar de 4e klasse. Ook ons zaterdag seniorenteam speelt in de 3e klasse. Het korps 
scheidsrechters is goed op orde, met Stefan de Groot als boegbeeld; de selectie zal dit seizoen alle 
vrouwenteams op zaterdag scheidsrechteren.  
Tom (junioren) heeft vanaf dit seizoen het stokje overgenomen van Fred Meiland en licht het vorig 
en a.s. seizoen van onze 9 jeugdteams toe. We hebben prima trainers en leiders, maar er zijn nog 
enkele vacatures in het vrijwilligerskorps. Gertjan Oudshoorn is onze nieuwe technisch coördinator. 
Tom heeft veel vertrouwen in een kwalitatief hoogwaardige jeugdafdeling en goede doorstroom en 
kijkt uit naar een mooi nieuw seizoen 2018/19.  
 
6. Voortgang Normen en Waarden commissie door secretaris Willy Heemskerk 
Willy geeft een uitgebreide uitleg van het statuut Normen en Waarden, dat bijna klaar is. Carla en 
Ton van Meurs, Lenneke de Groot, Leon Nederstigt, Marca Steenis en Willy Heemskerk vormen de 
Waarden en Normen commissie, ondersteund door Jozef Kindt, KVBN-afgevaardigde. Leon en Marca 
zijn de vertrouwenspersonen, staan altijd klaar, horen aan en verwijzen door; zij zullen zich t.z.t. 
uitgebreider voorstellen. De commissie wordt ook zichtbaar op de website. In het statuut staan de 
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gedragsregels, evenals in het document gedragscode RKVV Van Nispen. Willy licht de taakstelling 
van de commissie toe: advies, acties ter hantering normen en waarden, bevorderen goed en sportief 
verenigingsklimaat, invoeren VOG (verklaring omtrent gedrag) jeugdvoetbal, uitvoeren procedure 
conflicten en incidenten, sancties. 
Het bestuur heeft het statuut goedgekeurd en de ALV geeft bij deze ook haar akkoord. Het statuut 
kan hiermee vanaf morgen in werking treden.  
John Weijers merkt op dat al eerder gestart zou worden met het invoeren van VOG’s. Tino licht toe 
dat dit veel omvattender bleek te zijn en dat nu doorgepakt kan worden zodat dit volgend jaar 
effectief is. De commissie Normen en Waarden (inclusief KVNB - afgevaardigde) komt nu elke 6 
weken bij elkaar, zodat goede voortgang gegarandeerd is.  
 
7. Facilitaire zaken / website / nieuwsbrief door bestuurslid Glenn Nederstigt 
Glenn licht toe dat mede dankzij onze vrijwilligers en het onderlinge goede contact onze geweldige 
locatie goed op orde is, en vraagt bijzonderheden aan hem te melden.  
Voor het loslaten van Tikkie T’rug, de overstap naar de digitale nieuwsbrief en website, is intensief 
werk verricht door Marc Stet, Rick van Koppen en Glenn. De website moet de centrale plaats voor 
onze leden worden, en voor de update is inbreng en hulp welkom; laat van je horen!  
Hans Keijzers vraagt hoeveel reacties voor de digitale nieuwsbrief gestemd hebben. Glenn 
antwoordt dat dit 80% is. Hans merkt op dat we door het vervallen van Tikkie T’rug een aantal 
adverteerders, en dus inkomsten, missen. Glenn licht toe dat van de betreffende 28 adverteerders 
een aantal al hadden opgezegd en de andere worden benaderd voor adverteren via Narrow-Casting. 
De sponsorcommissie is hiermee bezig. De jaarkosten van Tikkie T’rug (€ 6.000,-) compenseren 
e.e.a. voor een deel. Tino merkt nog op dat v.w.b. advertenties een aanzienlijk bedrag in 2018/19 
niet begroot is (begroot: 350 euro), zodat tijd ontstaat om deze inkomsten terug te werven.  
 
8. Exploitatie-overzicht 2017/2018 en begroting 2018/2019 door penningmeester Henk Jansen 
Henk licht het financieel- overzicht (Verlies en Winst rekening vorig seizoen, begroting seizoen 2018 
– 2019 en de balans) uitgebreid toe. 
Seizoen 2017/18 is afgesloten met een winst van € 3.000,- (2016/17: verlies € 1.450,-).  
De verschillen t.o.v. de begroting 2017/18 zijn minimaal. Contributies/donaties waren iets lager 
dan begroot, altijd lastig in te schatten. De huisvestingskosten lagen iets hoger door forse 
gemeentelijke heffingen, waarvoor in 2018/19 € 1.500,- extra begroot is.  
A.s. zondag opent supportersvereniging De Harde Kern een (verbouwde) keet, waarin elke wedstrijd 
merchandise verkocht gaat worden ten bate van de clubkas.  
Henk merkt nog op dat zoals ook in het jaarverslag aangegeven, de kantineprijzen en contributies in 
het seizoen 2018/19 ongewijzigd blijven. Wel wil het bestuur, i.v.m. een mogelijke leden 
terugloop, de contributies van het seizoen 2019/2020 verhogen met € 10,- per spelend lid. Hiermee 
houdt Van Nispen nog steeds de laagste contributies in de wijde omstreken.  
Henk vertrouwt op een sportief en financieel succesvol nieuw seizoen.  
 
9. Verslag kascontrolecommissie seizoen 2017/2018 en benoeming kascontrolecommissie 
2018/2019 
De kascontrole commissie 2017/2018 bestaat uit Tom van Maris, Martijn van Opzeeland en Niels van 
Meurs. Martijn leest het verslag van de bevindingen van de kascontrolecommissie voor: de 
jaarrekening en verantwoording van het bestuur over het seizoen 2017/2018 is nagekeken, evenals 
de balans per 30 juni 2018 en resultatenrekening 2017/2018. De kascontrolecommissie gaat hiermee 
akkoord en verleent het bestuur décharge voor het gevoerde beleid. De aanwezigen bevestigen dit 
door luid applaus.  
Martijn stopt als lid van de kascontrolecommissie. Dick Verhoeven volgt hem op en vormt met Niels 
en Tom de kascontrolecommissie voor 2018/2019.  
 
10. Bestuursverkiezing 
Aftredend en herkiesbaar: Willy Heemskerk en Ruud de Klerk 

Willy en Ruud wordt onder luid applaus van de aanwezigen weer 3 jaar als bestuurslid (resp. 
secretaris en voetbalzaken senioren) herbenoemd. 

Voorgedragen en te benoemen nieuw bestuurslid: Rick van Koppen 
Tino is blij dat Rick na een (vorig) jaar als voorzitter van de sponsorcommissie, nu in het 
bestuur wil stappen en dit hopelijk vele jaren zal doen. Rick wordt met luid applaus 
benoemd tot nieuw bestuurslid. 
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11. Rondvraag 
Aad Witteman vraagt aandacht voor het achterlaten van sigarettenpeuken in kleedkamers, dug-outs 
en op de velden. Hij vraagt om antirook stickers in de kleedkamers en in de dug-outs op te hangen. 
Tino merkt op dat in kleedkamers en dug-outs niet gerookt mag worden, en peuken buiten door de 
rokers opgeruimd moeten worden; hij vraagt elkaar hierin te corrigeren. Ook zal in de 
eerstvolgende nieuwsbrieven hierop geattendeerd worden. 

Aad merkt vervolgens op dat hij bij de uitwedstrijden niet meer meegaat als verslaggever; hij blijft 
dit wel doen bij de thuiswedstrijden, maar na 16 jaar zou hij het goed vinden als ook hiervoor een 
opvolger gezocht wordt.  
Peter Geerlings complimenteert de vrijwilligers die tijdens deze droge zomer de velden zo goed 
hebben onderhouden en 7 dagen per week water hebben gegeven. Dankzij dit werk hoeven de 
velden nog maar 2x per jaar tegen kosten onderhouden te worden, wat jaarlijks een besparing van  
€ 3.000,- oplevert.  
Dick Verhoeven merkt op dat de selectie dit seizoen met 2 toernooien meedoet. Dit is in het begin 
van het seizoen erg druk. Wellicht kan e.e.a. volgend jaar vooraf met trainers en selectie overlegd 
worden. Ruud neemt dit mee.  
 
12. Sluiting 
Tino deelt mee dat hij volgend jaar, na 24 jaar in het bestuur te hebben gezeten (2 jaar 
penningmeester en 22 voorzitter) aftredend en niet meer herkiesbaar is. Hij heeft een 
plaatsvervanger gevonden in de persoon van Peter Geerlings en hoopt dat de Algemene 
Ledenvergadering volgend jaar instemt met deze voorzitterswisseling.  
Tino dankt de aanwezigen voor hun aanwezigheid en inbreng en sluit de vergadering.  
 
AvS23.09.2018 


