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Notulen 81ste Algemene Ledenvergadering  
Voetbalvereniging Van Nispen d.d. 19 september 2013 
Aanwezig: zie presentielijst en voltallig bestuur.  
 
 

 
1. Opening door de voorzitter, Tino de Groot 
Tino heet de aanwezigen van harte welkom bij deze 81ste ledenvergadering, in het bijzonder de 
aanwezige ereleden. Berichten van verhindering ontvangen van: Ton van Meurs, Peter Wiegel, Aad 
Witteman, Ronald de Jong en Maurice van Berkel.  
Door onverwachts archeologisch onderzoek is de aanleg van de nieuwe velden 7 a 8 weken 
vertraagd, en worden in plaats van 1 september, 1 november a.s. opgeleverd. Inmiddels vordert een 
en ander goed; het natuurgras ligt er mooi bij en 1 november kan gehaald worden. Van Nispen is erg 
blij met de tijdelijke opvang door voetbalvereniging Vogelenzang; met name door de inzet van 
Pieter Geerlings zijn goede afspraken gemaakt. Tino bedankt het bestuur van S.V. Vogelenzang voor 
hun flexibiliteit en het verrichte werk.  
Ten aanzien van normen en waarden, is Tino blij dat er het afgelopen jaar nauwelijks incidenten 
zijn geweest.  
 
2. Ingekomen stukken 
Er zijn geen ingekomen stukken.  
 
3. Notulen van de 80ste algemene ledenvergadering d.d. 20 september 2012 en de bijzondere 

algemene ledenvergadering d.d. 4 april 2013 (zie website en het boekje “ALV 19 september 
2013”) 
John Weijers merkt op dat in de rondvraag van 20 september 2012 gevraagd is een vrouwelijke 
vertrouwenspersoon aan te stellen. Dat is gebeurd en is Willy de Groot-Heemskerk geworden. Dit 
had in het jaarverslag opgenomen moeten worden. De andere vertrouwenspersoon is Tino de Groot.  
Er zijn geen verdere opmerkingen. Beide notulen worden vastgesteld.  
 
4. Nieuwbouw sportpark 
Fred Meiland verwijst naar de toelichting zoals gegeven in de bijzondere algemene 
ledenvergadering van 4 april jl.  Inmiddels is de gemeente akkoord gegaan met het vergroten van 
ons sportpark met 7 a 8 meter over de gehele breedte, met de veld-inrichting (veld 1 natuurgras, 
veld 2 en 3 kunstgras), groenplan en aankleding van het park. De definitieve tekening van de nieuwe 
kantine hangt aan het raam hier; de gemeente gaat nu na of een turn key of een casco oplevering 
het best is. Een aantal zaken wordt nog verder uitgewerkt (entree, entreeplein, inrichting kantine 
en kleedkamers). Er is nog veel werk te doen. We krijgen kunstgras met kurkvulling, zoals in de 
algemene ledenvergadering als voorwaarde werd gesteld: iets duurder maar passend in de begroting 
aldus de penningmeester, en als eerste in Nederland! De opleverdatum van de 3 velden is 1 

november a.s. Het trainingsveld blijft tot dan zonder verlichting in gebruik. Verwacht wordt dat de 
nieuwe kantine in kwartaal 1/2015 wordt opgeleverd. 
 
5. Jaarverslagen bestuur en commissies seizoen 2012/2013 (zie website en het boekje “ALV 19 
september 2013”) 
Theo van Gijlswijk mist in het jaarverslag de vermelding dat Aad Witteman lid van verdienste is 
geworden, en Koos v.d. Ploeg de zilveren KNVB speld heeft ontvangen en Hans Keijzers is benoemd 
tot erelid. Verder zou hij graag iets meer over de jeugd vermeld willen hebben behalve alleen het 
noemen van de kampioenen.  
De verslagen worden voor kennisgeving aangenomen.  
 
6. Voetbalzaken door Ruud de Klerk en Fred Meiland 
Ruud licht de voetbalzaken senioren toe. Er is een goed seizoen 2011/2012 gedraaid, waarbij het 1e 
elftal tweede in de competitie is geworden en naar de derde klasse is gepromoveerd. Het 2e elftal is 
derde geworden. Veteranen 2 zijn afgetekend kampioen geworden. Ook de overige senioren 
elftallen hebben een goed seizoen achter de rug. Dit seizoen is voor alle senioren elftallen de 
begeleiding onveranderd, selectie met Stephan Spruijt en Albert vd Burg. Goed voor de club! Dit 
seizoen hebben we zondag 1;2;3, zaterdag 1;2, veteranen 1;2, dames1. Ruud is blij met deze 

aanwas en de voor onze club relatief veel senioren elftallen! 
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Fred doet verslag van de voetbalzaken junioren. De jeugd staat er goed voor, met veel kampioenen 
vorig jaar. Ook de ontwikkeling van de spelers en toekomstige doorstroming ziet er positief uit. Alle 
trainers, nu ook Marco Pijnacker en Jan vd Linden, zijn gediplomeerd. Tegenvaller is de 
terugtrekking van een aantal A junioren in verband met langdurige blessures. Dit is met B junioren 
aangevuld, en heeft geleid tot diverse verschuivingen in de diverse elftallen. Alle elftallen zijn nu 

compleet, met voldoende (30) leiders en (12) trainers. Ook hieruit blijkt de grote betrokkenheid van 
onze vrijwilligers. De aanwas in de E, F en mini’s loopt helaas iets terug. Door de aanwas van dames 
en meisjes blijft het totale ledenaantal hetzelfde. Wellicht dat later C en D 1 elftal moeten 
worden, maar dat is nu nog niet aan de orde. Voor de meisjes is er een A, B, D en E team. Bijzonder 
is de (familie-)inzet van Rene, Margie en Wim Zonneveld en Frank, Marijke en Sam van Saase. Fred 
gaat met vertrouwen dit nieuwe jeugdseizoen in.  
 
7. Vaststellen Normen en Waarden 
In onze ledenvergadering van 20 september 2012 heeft John Weijers gevraagd om onze normen en 
waarden op de Van Nispen site te zetten. Dat is inmiddels gebeurd. Tino wijst nog op de voor wat 
het betreft het homobeleid aangevulde passages. John Weijers spreekt de hoop uit op een goede 
uitvoerig. Tino bevestigt dat respect en sportiviteit onze sleutelwoorden zijn; hij is trots op het 
vrijwel incidentloos verlopen afgelopen seizoen.  
 
8. Tuchtcommissie 
Om het naleven van onze normen en waarden te kunnen handhaven, is de tuchtcommissie ingericht. 
Als een lid een incident opmerkt, kan hij/zij dat binnen 1 dag per telefoon op per mail melden aan 
de secretaris: Willy de Groot-Heemskerk. Haar telefoonnummer, emailadres en het 

meldingsformulier komen op de site. De secretaris stelt de TC op de hoogte van de melding, die 
direct op maandagavond hoor en wederhoor toepassen. Dit met 3 leden van de TC. Het bestuur 
neemt het uiteindelijke besluit over een eventuele sanctie.  
Benaderd en bereid gevonden om plaats te nemen in de tuchtcommissie zijn: Mike Bakker, Guus 
Dinjens, Paul Jansen, Ton van Meurs, Ada Otte, Frank van Saase.  
Bert Verhoeven benadrukt dat een en ander met grote discretie moet gebeuren. Tino bevestigt dit. 
Coby Pompe vraagt in geval van sancties (niet spelen) de wedstrijdsecretarissen in te lichten.  
Tino spreekt af dat in de volgende ledenvergadering de tuchtcommissie geëvalueerd zal worden. 
 
9. Exploitatie-overzicht 2012/2013 en begroting 2013/2014 door penningmeester Henk Jansen 
Henk licht toe dat rondom onze nieuwbouw de gemeente de procedure voor de oprichting van een 
stichting heeft gestart, waarmee op diverse posten (kleding, ballen, handschoenen, doelen, netten, 
deel energie- en onderhoudskosten, trekker, sleepnet) 21% belastingvoordeel behaald wordt. De 
statuten van deze stichting zijn inmiddels opgesteld en goedgekeurd. Voorzitter van de stichting 
wordt Peter Geerlings, penningmeester wordt Denise Boelee, en een secretaris wordt nog gezocht. 
Geïnteresseerden kunnen zich aanmelden bij het bestuur. Daarna kan de stichting starten.  
Henk gaat vervolgens in op de opbrengsten / kosten 2012/2013, begroting 2013/2014 en balans. 

Hierin is de opbrengst van de stichting in de begroting 2013/2014, o.a. bij de kosten voetbal, terug 
te vinden. Henk beantwoordt diverse vragen. Denise licht nog enkele vragen rondom de stichting 
toe. Onze winstderving vanwege verminderde kantine-opbrengst is bij de gemeente ingediend, en in 
de begroting is hiervoor een vergoeding ingecalculeerd.  
Jos Geerlings vraagt of de subsidies goed zijn ingeschat; Henk antwoordt dat deze schriftelijk door 
de gemeente zijn bevestigd. Tino licht de subsidie opbouw nog toe.  
Jos Smit informeert naar de huur aan Vogelenzang. Henk antwoordt dat de gemeentes dit onderling 
regelen. 
Henk Jansen, Ruud de Klerk en Denise Boelee houden nu contact met de gemeente over de 
stichting. 
Henk bedankt alle vrijwilligers voor hun inzet voor Van Nispen en dit resultaat.  
 
10. Verslag kascommissie seizoen 2012/2013 en benoeming kascommissie 2013/2014 
De kascommissie 2012/2013, bestaande uit Nick van Westerop, Niels Paauwe en Kristian Wiegel 
hebben de jaarrekening 2012/2013, de balans per 30.6.2013 en de resultatenrekening 2012/2013 
akkoord bevonden en stellen de leden voor om het bestuur voor het gevoerde beleid decharge te 
verlenen. De aanwezigen stemmen hiermee in.  
Als kascommissie 2013/2014 worden benoemd: Nick van Westerop, Mike Bakker en Dennis Meiland. 

 
11. Bestuursverkiezing 
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Aftredend en herkiesbaar: Tino de Groot 
Henk vraagt als plaatsvervangend voorzitter om Tino weer jaar als voorzitter te benoemen, in zijn 
dan zevende periode van 3 jaar. De aanwezigen stemmen hiermee onder luid applaus in. Tino 
bedankt hen en zal dit weer met veel plezier zo goed mogelijk doen.  
Aftredend en herkiesbaar: Freek Ruigrok 

De aanwezigen stemmen onder luid applaus in met een achtste periode van 3 jaar voor Freek.  
Verkiesbaar als bestuurslid Algemene Zaken: Pieter Geerlings. 
Pieter is in het verleden secretaris van het bestuur geweest. In verband met studie is hij hiermee 
gestopt. Nu heeft hij weer tijd en zin om in het bestuur te stappen, om zich met name met de 
nieuwbouw bezig te houden. De aanwezigen stemmen met luid applaus in.  
 
12. Rondvraag 
a – Hans Keijzers bedankt het bestuur voor hun grote inzet in het afgelopen jaar. Applaus van de 
aanwezigen! 
b – Mike v.d. Linden vindt de kwaliteit van de koffie slecht en vraagt om andere koffie in te kopen. 
Sonja Verloop bevestigt dat dit geluid al eerder ook door haar en anderen is afgegeven. Het bestuur 
pakt dit op. 
c – Trudy v.d. Berg vraagt de jaarvergadering in het vervolg 2 weken later te houden, zodat de 
stukken eerder / op tijd klaar zijn. Het bestuur neemt dit mee.  
d – Bert Verhoeven merkt op dat een deel van de opgeslagen tribuneplanken door vandalisme kapot 
zijn. Hij vraagt iedereen een oogje in het zeil te houden.  
 
13. Sluiting 

Tino bedankt alle aanwezigen voor hun komst en inbreng en sluit de vergadering af met een rondje 
voor de zaal.  
 
Avs23.09.2012 
 
 
 
Datum: 
 
Plaats: 
 
Handtekening voorzitter:                                                             Handtekening secretaris: 
 
 
 
 
 
 
 
 
Tino de Groot                                                                               Willy de Groot-Heemskerk 


