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Notulen 82ste Algemene Ledenvergadering  
Voetbalvereniging Van Nispen d.d. 18 september 2014 
Aanwezig: zie presentielijst en voltallig bestuur.  
 
 
1.Opening door voorzitter Tino de Groot, met speciaal welkom aan Jan Duivenvoorde en John 
Weijers. Tino blikt terug op een roerig jaar. Door de herinrichting van ons nieuwe voetbalpark, 
speelden we in september/oktober 2013 in Vogelenzang onze thuiswedstrijden. Een en ander is 
mede door ons grote korps vrijwilligers prima verlopen. Tino complimenteert alle vrijwilligers voor 
hun inzet. Hij wijst er op dat ook de bestuursleden vrijwilligers zijn, en bedankt hen voor de inzet 
tijdens het afgelopen heftige jaar, met o.a. veel onderhandelingen met voetbalvereniging 
Vogelenzang en de gemeente. We hebben nu eigen, mooie velden. Tino hoopt nog lange tijd deel te 
kunnen uitmaken van dit bestuur, in deze goede sfeer, en in wisselwerking met de vele vrijwilligers. 
 
2. Ingekomen stukken 
Er zijn geen ingekomen stukken.  
Berichten van verhindering ontvangen van: Trudy en Aad v.d. Berg, Bianca Geerlings, Hans Keyzers 
en Ronald de Jong. 
 
3. Notulen van de 81ste algemene ledenvergadering d.d. 109 september 2013 (zie website) 
Deze notulen worden ongewijzigd goedgekeurd.  
 
4. Jaarverslagen bestuur en commissies seizoen 2013/2014 (zie clubbald en website) 
Tino memoreert het overlijden van Geert Pebesma. Geert heeft veel voor Van Nispen betekend. Het 
nieuwe panna veldje is naar hem vernoemd.  
 
5. Voetbalzaken door Ruud de Klerk en Fred Meiland 
Fred en Ruud doen verslag van het goed verlopen seizoen 2013/2014, zoals ook vermeld in het 
jaarverslag. Het aantal niet-Zilkse leden wordt steeds groter. Van Nispen staat bekend om goede 
sfeer en gezelligheid. Voor de selectie is René Ras aangesteld als nieuwe trainer, met Mike v.d. 
Linden als hulptrainer. Albert v.d. Burg en Aad Witteman zijn ook trainers van de selectie.  
Vorig jaar hadden we 5 meisjesteams en 1 zondag-vrouwenteam. Het nieuwe vrouwen zaterdag-1 
team bestaat ook uit vrouwen uit Noordwijk, Noordwijkerhout en Lisse. Dit jaar traint Winny van 
Eeden het meisjes E-team, en is er nog een nieuwe vrouwenteam gestart.  
Ruud Heemskerk bedankt namens de MA1-meiden Van Nispen voor het warme bad waarin zij terecht 
gekomen zijn.  
 
6. Tuchtcommissie 
Zoals vermeld in het jaarverslag zal tijdens deze vergadering de tuchtcommissie geëvalueerd 
worden. Tino de Groot is vanuit het bestuur verantwoordelijk voor de tuchtcommissie en geeft een 
toelichting. In de statuten op de website zijn de regels van de tuchtcommissie vastgelegd. De 
commissie bestaat uit 7 leden, en bij elke zaak zijn 3 leden aanwezig. Afgelopen seizoen zijn er 2 
zaken geweest. Geconcludeerd is dat de communicatie beter kan: van bestuur naar tuchtcommissie, 
en andersom. Als de tuchtcommissie advies geeft moet het bestuur dat bekrachtigen, en bij 
afwijkingen dit terugkoppelen aan de tuchtcommissie. In de statuten moet toegevoegd worden als 
sprake is van een jeugdspeler, ook de ouder(s) geïnformeerd moeten worden. De leden van de 
tuchtcommissie moeten niet door anderen dan het bestuur aangesproken worden op uitgebracht 
advies; ook de tuchtcommissie bestaat uit vrijwilligers, die integer hun werk doen; wie het niet 
eens is met een advies/uitspraak,kan naar het bestuur gaan. Verder komt er naast de secretaris als 
eerste aanspreekpunt, nog een tweede aanspreekpunt.  
De aanwezigen stemmen met deze voorstellen in.  
 
7. Voortgang nieuwbouw 
Peter en Fred begeleiden de nieuwbouw. De contouren van het nieuwe complex worden nu duidelijk 
zichtbaar. Het park is bijna af. Pieter en Fred hebben ook goede inbreng gehad van kerngebruikers 
van de club. De architect komt volgende week met het inrichtingsplan en een opleverdatum. Het 
gebouw wordt turn-key opgeleverd. Daarna kan verhuisd worden. 
Sjors Meiland vraagt of er nog andere ballenvangers (richting tennis) komen. Dit is niet het geval. 
Bert Verhoeven vraagt of de entree bij de oplevering ook helemaal klaar is. Fred bevestigt dit. 
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Jan Duivenvoorden informeert naar de betonnen sloottalud. Fred licht toe dat vanaf deze kant een 
natuurlijke oeverkant gemaakt wordt. Tino voegt toe dat er goed gekeken zal worden naar 
verantwoordelijkheid; op niet-speeldagen worden de hekken gesloten.  
 
Extra agendapunt: 
7a. Sponsoractie voor de aanschaf van nieuwe inventaris 
Jos Smit licht toe dat door symbolische verkoop van m2’s van de nieuwe kantine, tot extra 
inkomsten voor de aanschaf van nieuwe inventaris gekomen kan worden. Daar is nu niet genoeg geld 
voor. Met o.a. Pien Warmerdam, nieuw lid van de sponsorcommissie, is tot dit idee gekomen. 1 m2 
nieuwe kantine kost 50 euro. Via een lotingsysteem wordt achteraf bepaald wie welke m2 gekocht 
heeft. Jos deelt brieven uit waarop de sponsoractie wordt toegelicht en waarop kan worden 
ingeschreven voor 1 of meer m2’s. De namen van de kopers komen in de nieuwe kantine te hangen.  
Tino bedankt Jos voor zijn enthousiaste toelichting en hoopt dat dit goede plan slaagt en leidt tot 
nieuw kantinemeubilair.  
 
8. Exploitatie-overzicht 2013/2014 en begroting 2014/2015 door penningmeester Henk Jansen 
Henk licht het financieel overzicht toe. Het afgelopen seizoen is druk en bewogen geweest, en er is 
gestart met de stichting; dit moet nog even wennen. Er is veel overleg geweest met gemeente en 
bouwcommissie. De gemeente heeft besloten eenmalig 15.000 euro subsidie bij te dragen ter 
compensatie van het verlies van 15.135 euro. De inkoop kantine moet zijn 36.875 (en niet 38.625, 
zoals vermeld in het overzicht).  
In de begroting 2014/2015 zijn de verkoopprijzen van bier en fris met 10 tot 15% verhoogd; dit is al 
zo’n 12 jaar niet meer gebeurd, en ook nodig omdat nu 11,5% btw (ca. 80.000 euro begrote omzet) 
moet worden afgedragen. De nieuwe prijzen staan in Tikkie T’rug.  
In overleg met de sponsorcommissie heeft het bestuur besloten om het budget voor de overige 
senioren&vrouwen te schrappen, alsmede de E,-en F teams, en aan alle andere elftallen 100 euro 
budget per jaar te geven. Tevens is er gekort op de selectie. 
Henk benadrukt het eigen gebruik in de kantine goed bij te houden. 
Toine van Eeden vraagt hoe lang de afspraken met de gemeente gelden. Henk antwoordt dat deze 
afspraken 10 jaar ongewijzigd blijven.  
Henk licht toe dat er nog veel wensen zijn: nieuwe geluidinstallatie, computer, inventaris 
bestuurskamer, zonwering, inrichting terras etc. 
De post diverse opbrengsten bedraagt 13.000 euro, en de post fondsenverwerving 8.000 euro. 
Miranda Zuidervaart wil dat oppakken en heeft alle brieven en aanvragen verstuurd.  
Van het J.C. Ruigrokfonds is een gift van 2.500 euro ontvangen.  
Verder heeft het bestuur als idee, als er niet voldoende geld is om alle plannen te realiseren, over 
te gaan tot het uitgeven van obligaties van 50 euro per stuk, waarvan er elk jaar een deel uitgeloot 
worden. Er moet nog worden nagegaan of dit mogelijk is. Zodra hierover meer bekend is, volgt 
bericht in Tikkie T’rug.  
Henk bedankt ten slotte alle betrokkenen voor het bereiken van dit goede financiële resultaat 
2013/2014.  
 
9. Verslag kascommissie seizoen 2013/2014 en benoeming kascommissie 2014/2015 
Dennis Meiland, Nick van Westerop en Mike Bakker hebben als kascommissie 2013/2014 de 
jaarrekening 2013/2014, de balans per 30.6.2014 en de resultatenrekening 2013/2014 akkoord 
bevonden en stellen de leden voor om het bestuur voor het gevoerde beleid decharge te verlenen. 
De aanwezigen stemmen hiermee in.  
Nick van Westerop is na 3 jaar aftredend uit de kascommissie. Martijn van Opzeeland is bereid 
gevonden hem op te volgen.  
Als kascommissie 2014/2015 worden benoemd: Mike Bakker, Dennis Meiland en Martijn van 
Opzeeland. 
 
10. Bestuursverkiezing 
Volgens het schema van aftreden:  
Aftredend en herkiesbaar: Henk Jansen  
Aftredend en herkiesbaar: Fred Meiland  
De aanwezigen stemmen onder applaus in met herbenoeming van Henk en Fred voor wederom 3 
jaar. 
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Tino herhaalt blij te zijn met alle vrijwilligers. Hij is ook blij met de bemanning van de kantine op 
donderdag-avond, echter benadrukt met klem dat geld en sleutel uiterlijk 00.30 uur bij Sonja in de 
brievenbus afgeleverd moet zijn! Dat betekent om 00.00 uur laatste ronde. Dit is ook in Tikkie T’rug 
vermeld. Als dit nu niet nageleefd wordt, is het bestuur gedwongen maatregelen te nemen.  
 
11. Rondvraag 
Ada Otte vindt het jammer dat er in het afgelopen seizoen niet meer ruchtbaarheid is gegeven aan 
de opening van het pannaveldje en de tribune. Tino licht toe dat er soms sprake moet zijn van een 
verrassing, maar zal in de toekomst rekening houden met het geven meer publiciteit.  
John Weijers vraagt of er gebruik gemaakt wordt van de twee van Nispen vertrouwenspersonen. 
Tino antwoordt dit het afgelopen seizoen niet, maar de jaren ervoor wel het geval is geweest. John 
vraagt of er preventieve maatregelen worden genomen als het gaat om b.v. kleedkamers. Tino 
meldt dat dit nog niet gebeurd is, maar dat het bestuur wel een protocol wil gaan opstellen.  
 
12. Sluiting 
Tino dankt de aanwezigen voor hun aanwezigheid en inbreng, en besluit de vergadering met een 
rondje van de club.  
 
Avs26.09.2104 


