
Notulen 79  ste   Algemene Ledenvergadering   
Voetbalvereniging Van Nispen d.d. 22 september 2011
Aanwezig: zie presentielijst en voltallig bestuur. 

1. Opening door de voorzitter, Tino de Groot
Tino heet de aanwezigen welkom in deze 79ste algemene ledenvergadering. Een bijzonder welkom 
aan de ereleden Ronald de Jong, Aad en Trudy v.d. Berg, Freek Ruigrok, Theo v. Gijlswijk en Fred 
Meiland.  In verband met verhindering van bestuursnotuliste Roxy Taskin, maakt Ans van Saase 
vanavond het verslag. 
Tino is trots op Van Nispen, waar de financiën en organisatie goed op orde zijn, zoals uit deze 
vergadering zal blijken. Bij de verhuizing naar de nieuwbouw is er 27.000 euro beschikbaar om te 
besteden, een prachtige financiële prestatie. 
Het onderbrengen van jeugd en senioren in het bestuur, blijkt prima te werken. Bestuursleden Ruud 
de Klerk en Fred Meiland behartigen voetbalzaken, en Freek Ruigrok algemene zaken. 
Het eerste elftal beschikt over 16 a 17 goede gelijkwaardige spelers, waarmee prima sportieve 
resultaten kunnen worden gehaald. De start van het eerste was dit seizoen dan ook goed. Ook voor 
de lagere senior-elftallen is een en ander prima geregeld. Bij de junioren liggen sommige dingen 
wat lastiger, maar zijn goed opgelost. Het aantal (gediplomeerde) trainers is uitgebreid.
Tino gaat vervolgens in op de geplande nieuwbouw en geeft aan de hand van een tekening op het 
projectiescherm een uitgebreide toelichting. Een en ander is begin juli ook al in de regionale pers 
bekend gemaakt. Het bestuur is erg blij met het nu voorliggende, concrete plan. Aan de uiterste 
noordkant komt een nieuw tennispark met 5 banen en eigen kantine. Het aangrenzende nieuwe 
voetbalcomplex heeft bovenin een trainingsveld (waarschijnlijk kunstgras), twee (t.o.v. de huidige 
velden gekantelde)velden (hoofdveld: natuurgras, andere veld kunstgras), nieuwe accommodatie (1 
of 2 hoog), pannaveldje. Recht komend vanuit het Breeland, komt een nieuwe supermarkt naast 
onze nieuwbouw. Bij de huidige tennisvelden wordt nieuwbouw gerealiseerd. De Duinpan wordt 
grondig opgeknapt. John en Ed de Groot gaan een eigen bouwplan Hoekgat 2 realiseren (32 
woningen per 1 februari). De basisschool wordt nieuw gebouwd op de plek waar de school nu ook 
staat. Tino verwacht dat van noord naar zuid gebouwd gaat worden, en het sportpark dus als eerste 
aan de beurt komt. Hij verwacht ook dat de gemeente de volledige kosten draagt (uit de opbrengst 
van de nieuwe woningen), met uitzondering van de inrichting, wat onze post is. Over een en ander 
is ook goed overleg met de tennisclub; zij hebben hun park in eigendom en houden in februari, of 
indien nodig eerder, hun ledenvergadering; ze weten echter goed genoeg wat er onder de leden 
leeft om te weten dat met de plannen ingestemd wordt. Tino merkt nog op dat woningbouw ook 
gaat leiden tot de hoog nodige aanwas van nieuwe voetballeden. De plannen zullen ook nog aan de 
omwonenden worden voorgelegd, die er niet op achteruit lijken te gaan. 
Eind november volgt er een verdere tijdsplanning en wordt bekend wanneer er met wat gestart 
wordt. Dan zal het bestuur de leden in een extra algemene ledenvergadering verder informeren en 
kunnen details besproken worden, zoals natuur-/kunstgras, plaats tribune, aantal kleedkamers). 

2. Ingekomen stukken door de secretaris, Willy de Groot
Berichten van verhindering van: Jos Geerlings, Peter Keijzers, John Droog, Piet en Ada Otte, Wil v.d. 
Werve. Geen overige ingekomen stukken. 

3. Notulen 78  ste   algemene ledenvergadering 16 september 2010  
 Redactioneel, punt 1, 2e alinea, ons 80-jarig bestaan is in 2012, en niet in 2011. Het verslag wordt 
hierna vastgesteld.
(punt 2.2.1) Peter Wiegel heeft gevraagd de winterstop of uitval vanwege slecht weer, voor de 
jeugd te benutten voor theorie training. Hans Keijzers vraagt wat hierin de stand van zaken is. Tino 
licht toe hiertoe een afspraak kon worden gemaakt met scheidsrechter Pieter Vink voor het eerste 
weekend in januari, wat echter nog in de kerstvakantie bleek te vallen. Afgesproken is dit dat het 
bestuur dit in het komend seizoen vroegtijdig zal oppakken, zodat ouders en kinderen hiermee 
rekening kunnen houden. 
(punt 4) Het vervallen van de vaardigheidstrainingen is niet gecommuniceerd, terwijl dit wel 
afgesproken was. Tino verwijst naar agendapunt 5, voetbalzaken, op deze agenda. 
(punt 9c) Aad v.d. Berg merkt op dat het vermeend wangedrag van spelers van de selectie, slechts 
een aantal spelers betrof. Tino licht toe dat de hele groep verantwoordelijk is gesteld en gestrafd 
is. Dit is in Tikkie T’rug gecommuniceerd. 



4. Jaarverslagen bestuur en commissies seizoen 2010/2011
Deze zijn vermeld in Tikkie T’rug en op internet. Hierover zijn geen vragen. 
Tino staat nogmaals stil bij het overlijden van Nel Beelen-Pennings en Henk Floris in het afgelopen 
seizoen. 

5. Voetbalzaken door bestuursleden voetbalzaken Ruud de Klerk en Fred Meiland
Ruud licht het afgelopen seizoen 2010/2011 toe. Van Nispen 1 heeft een teleurstellend seizoen 
achter de rug, met name thuis erg weinig punten gehaald en veel uitgevallen wedstrijden, maar wel 
een gewonnen laatste wedstrijd. Van Nispen 2 is na een redelijk seizoen in de middenmoot 
geeindigd; trainers Stefan Spruijt en Albert v.d. Burg doen goed werk. 
Zaterdag 1 en 2 senioren zijn vorig jaar gefuseerd lopen goed. De seniorenelftallen komen 3 x per 
jaar bij elkaar in een aanvoerders / leiders vergadering. Ook bij de jeugdelftallen vergaderen 
trainers en leiders 3 x per jaar: begin, half en eind seizoen. 
Ruud licht toe dat de vaardigheidstrainingen vanwege te weinig animo, zijn gestopt. 
In het nieuwe seizoen 2011/2012 is besloten om voetbalzaken te verdelen tussen Ruud en Fred 
Meiland. Fred houdt zich bezig met trainers, leiders en technisch beleid, bij jeugd en senioren. 
Ruud is assistent scheidsrechter, doet de vergaderingen en activiteiten (b.v. oefendagen), velden en 
materialen, en is aanspreekpunt voor de ouders.
Fred doet verslag van het seizoen 2011/2012. De jeugd is goed ingedeeld. Doordat een aantal A-
junioren naar de selectie is gegaan, zijn de A-junioren aangevuld met een aantal B-junioren. Bij de 
C-3 en D3-elftallen is een klein overschot, echter te weinig om twee elftallen te vormen. Dit wordt 
door goede leiders met een goede wissel-verdeling opgelost. Direct na de vakantie is begonnen met 
7 goed verlopen KNVB bekerwedstrijden voor alle jeugd-elftallen. Dit jaar zijn er, in tegenstelling 
tot eerdere seizoenen, voldoende trainers voor de jeugd: WillemJan Groenewoud A en C, GertJan 
Oudshoorn. B en D, Rob Mossel C, Marco Pijnacker E, Bob Langeveld en Ed de Groot F, Trudy v.d. 
Berg en Peter v. Eeden de mini’s. Er is dit seizoen ook een meisjes E elftal, naast meisjes B en C. 
De senioren recreatie draait goed, en heeft 2 leiders. Rob Ypey traint dames senioren. Stefan Spruijt 
en Albert v.d. Burg trainen de selectie. 
Kortom, de voortekenen voor het seizoen 2011/2012 zijn goed, aldus Fred. 
Bert Verhoeven meent dat keeperstrainer John Droog meer terugkoppeling en ondersteuning van de 
zaterdagleiders moet krijgen. Fred zal kleine groepjes leiders en trainers bij elkaar halen om terug 
te koppelen aan John Droogh.

6. Exploitatie-overzicht 2010/2011 en begroting 2011/2012 door penningmeester Henk Jansen.
Alle aanwezigen ontvangen een schriftelijke toelichting op het exploitatie-overzicht van het seizoen 
2010/2011 en de begroting van het seizoen 2011/2012 (ook als bijlage bij dit verslag gevoegd). Henk 
licht de toelichting en bijlagen zeer duidelijk toe. Het seizoen 2010/2011 is financieel heel goed 
verlopen. Dat levert een bijna blanco balans op voor de nieuwbouw. We moeten wel goed zuinig 
blijven. Henk complimenteert alle medewerkers en vrijwilligers van de vereniging met het bereikte 
financiële resultaat. 
Aad v.d. Berg mist een reservering voor het 80-jarig jubileum. Henk licht toe dat dit volgend jaar 
opgenomen wordt, en minder groot gevierd wordt dan 75 jaar. 
Aad v.d. Berg informeert naar het trainers salaris, dat vorig jaar 4.000 euro lager uitviel dan 
begroot. Henk licht toe dat dit vrijwilligers kosten betreft. Het trainers salaris is overigens inclusief 
af te dragen loonbelasting. 
Hans Keijzers vraagt bij de dupliceermachine van Tikkie T’rug niet te zuinig met cartridges te zijn, 
zodat de advertenties goed helder blijven. 
Tino merkt nog op dat van alle voetbalverenigingen in de regio, van Nispen de laagste contributie 
heeft; een financieel zo gezonde vereniging, is dan een extra compliment aan de penningmeester. 

7. Verslag kascommissie seizoen 2010/2011 en benoeming kascommissie 2011/2012
De kascommissie 2010/20911 bestaat uit Rene Schepens, Niels Paauwe en voorzitter Nick van 
Westerop. Nick leest het verslag van de kascommissie voor: de kascommissie heeft de jaarrekening 
en verantwoording van het bestuur over 2010/2011 onderzocht, evenals de balans per 30-6-2011 en 
de resultatenrekening 2010/2011, en heeft alle stukken akkoord bevonden. De kascommissie stelt 
voor het bestuur decharge te verlenen voor het gevoerde beleid. De aanwezigen ondersteunen dit 
met applaus. De kascommissie is bereid in dezelfde samenstelling seizoen 2011/2012 te 
controleren. 

8. Bestuursverkiezingen



- Aftredend en herkiesbaar: Henk Jansen
Tino vraagt de vergadering om Henk Jansen weer voor 3 jaar tot penningmeester te benoemen. Dit 
gebeurt met luid applaus. Henk bedankt de vergadering voor het vertrouwen. 
- Aftredend en herkiesbaar: Fred Meiland. 
Tino vraagt de vergadering vervolgens om Fred Meiland weer voor 3 jaar tot bestuurslid te 
benoemen. Ook dit gebeurt met luid applaus, en Fred bedankt de vergadering voor het vertrouwen. 
Tino bedankt het voltallige bestuur voor de prettige manier waarop in zeer goede samenwerking 
heel veel werk wordt verzet.

9. Rondvraag
9a – Bert Verhoeven bedankt het bestuur voor de prima manier waarop zij voor Van Nispen 
functioneren: goed werk! Tino merkt dat bestuursleden slechts enkele vrijwilligers zijn, dat elke 
vrijwilliger belangrijk is, en bedankt die dan ook allemaal. 
9b – Hans Keijzers merkt op dat de huidige website verouderd is en niet alle informatie actueel is. 
Fred licht toe dat Stefan de Groot en Marc Stet bezig zijn met een nieuwe website, die eind oktober 
klaar is. Er wordt nu met de commissies gesproken over het actueel houden en aanspreekpunt zijn 
van ieders onderdeel van de website. 
9c – Hans Keijzers wijst op de nieuwe bouwlocatie over het spoor (voorheen Berbee) en vraagt hier 
t.z.t. campagne te voeren voor het werven Van van Nispen leden. Het bestuur neemt dit mee.
9d – Hans Keijzers deelt mee dat Theo Beelen en Gerard Willemse nieuwe trainingspakken en 
voetbaltassen schenken aan de dames teams. 
9e – Tom van Maris doet een oproep voor scheidsrechters bij de jeugd. Geinteresseerden kunnen 
zich bij hem melden. Het tekort is zo groot, dat bijna wedstrijden afgezegd moeten worden.
9f – Pieter Geerlings vraagt om volgend jaar exploitatieoverzicht en begroting, op scherm te 
projecteren, zodat bespaard kan worden op papier. Het bestuur neemt dit mee. 
9g – Tino meldt dat de nieuwe Spar eigenaar een plan met de sponsorcommissie bespreekt om een 
klein percentage van bij van Nispen ingeleverde kassabonnen van zijn supermarkt groter dan 15 
euro, in de clubkas te storten. De aktie start in oktober. Binnenkort verschijnt een flyer. Theo v. 
Gijlswijk merkt op dat dit niet meer in Tikkie T’rug van 1 oktober vermeld kan worden. 

10. Sluiting
Tino bedankt alle aanwezigen voor hun komst en inbreng en sluit de vergadering. 

Avs25.09.2011
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