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Notulen 83ste Algemene Ledenvergadering  
Voetbalvereniging Van Nispen d.d. 17 september 2015 
Aanwezig: zie presentielijst en voltallig bestuur.  
 
 
1.Opening door voorzitter Tino de Groot. Deze 83e ledenvergadering is de eerste reguliere 
ledenvergadering in onze prachtige nieuwe accommodatie, waar we nog steeds met volle teugen 
van genieten. Ondanks deze nieuwbouw is het afgelopen jaar financieel goed afgesloten, mede 
dankzij extra inkomsten (o.a. stichting, gemeente, vloerverkoop). Tino en penningmeester Henk 
Jansen hebben nu echter wel wat zorgen over de begroting van de komende 5 jaren. De afname van 
het aantal leden is zorgwekkend en de begroting is moeilijk sluitend te krijgen. Tino hoopt dat er 
snel weer tot huizenbouw in De  Zilk wordt overgegaan, zodat er meer leden voor de vereniging(en) 
kunnen bijkomen. Er is ook een lichte afname van het aantal sponsors, o.a. door de economische 
crisis. Met de kleine spaarpot die we nog hebben moeten we zorgvuldig omgaan en onze begrotingen 
in de komende 5 jaar strikt hanteren.  
 
2. Ingekomen stukken 
Er zijn geen ingekomen stukken.  
Berichten van verhindering ontvangen van: John Droog, Ronald de Jong en Dave v.d. Meer. 

 
3. Notulen van de 82ste algemene ledenvergadering d.d. 18 september 2014 (zie website) 
Redactioneel: punt 7, Pieter Geerlings moet Peter Geerlings; laatste regel, 2104 moet zijn 2014. De 
notulen worden vervolgens goedgekeurd.  
Naar aanleiding van de notulen vraagt John Weijers of er preventieve maatregelen zijn genomen 
v.w.b. normen en waarden. Tino licht toe dat de kleedkamer van de dames van binnen op slot kan, 
er nu 2 (in plaats van 1) vertrouwenspersonen zijn, en niet bekende nieuwe vrijwilligers een 
verklaring van goed gedrag moeten gaan overleggen. Overigens werkt de sociale controle in ons 
dorp goed. Het bestuur zal e.e.a. binnenkort in een protocol vastleggen, en dit via de website of 
clubblad Tikkie T’rug terugkoppelen. In ons “groene clubboekje” en op de website staan ook al onze 
gedragscodes. John benadrukt dat een goede uitvoering belangijk is. Aad v.d. Berg  merkt nog op 
dat de gedragsverklaring ingebracht kan worden op de sportlink KNVB; het bestuur pakt dit op.  
 
4. Jaarverslagen bestuur en commissies seizoen 2014/2015 (zie clubblad en website) 
Aad v.d. Berg merkt op dat de website 100 toeschouwers meldt bij de HD-cup finale op 17 mei; dit 
moeten er 1.000 zijn. Dit wordt aangepast. Er zijn geen verder vragen/opmerkingen over de 
jaarverslagen, die hierbij worden vastgesteld.  
 
5. Voetbalzaken door Ruud de Klerk en Fred Meiland 
Fred en Ruud doen verslag van het goed verlopen seizoen 2014/2015, zoals ook vermeld in het 
jaarverslag.  
Voor wat betreft het senioren voetbal, licht Fred toe dat Rene Ras ook in het seizoen 2015/2016 
weer zondag 1 traint, tot wederzijdse volle tevredenheid; we hopen op een goed seizoen!  V.w.b. 
zondag 2 is het contract van Albert v.d. Burg voor het 6e jaar verlengd, met Mike v.d. Linden als 
assistent trainer, ook naar volle tevredenheid! De technische staf van de selectie is ongewijzigd. In 
de medische staf heeft Jan Boereé na 16 jaar afscheid genomen, met als opvolger Louis Peters en 
als streven het verminderen van de vele blessures. Aad Witteman is gestopt als hersteltrainer en 
opgevolgd door Els Duivenvoorde, gespecialiseerd in herstel- en looptrainingen. Frank en Sam van 
Saase zijn in het nieuwe seizoen weer leiders van de selectie. Zaterdag 1 en 2, aangevuld met 
enkele A-junioren, zijn opgegaan in het nieuwe zondag 3. Met 2 senior elftallen er af en 2 er bij 
hebben we in het seizoen 2015/2016 weer 9 senior elftallen.  
Ruud doet verslag van de jeugd en kijkt terug op een goed jaar. Bij de zondag-selectie zijn nu 4 A 
junioren toegevoegd. Het goed opleiden van de jeugd is een grote uitdaging voor 17 jeugdtrainers 
bij 13 elftallen in het seizoen 2015/12016. In de plaats van Gert-Jan Oudshoorn is Antoon van Hal 
aangetreden. De afgelopen jaren zijn we aan andere clubs een heel aantal talentjes kwijt geraakt. 
We zien die echter ook vaak weer terugkomen in het 1e. In dit nieuwe seizoen hebben we verder 
weer goed gemotiveerde leiders. We kunnen nog wel een aantal scheidsrechters gebruiken.  
Aad v.d. Berg merkt op dat er nu per saldo 36 seniorleden minder zijn dan het vorige seizoen.  
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6. Exploitatie-overzicht 2014/2015 en begroting 2015/2016 door penningmeester Henk Jansen 
Henk licht het financieel overzicht (opbrengsten, kosten en balans), dat in de vergadering voor alle 
aanwezigen klaar ligt, zeer uitgebreid toe. Hij bedankt in het bijzonder Miranda Zuidervaart voor 
haar opzet en inzet in de grote extra opbrengst uit fondsen/stichtingvorming. Verder bedankt Henk 
alle vrijwilligers: zij worden niet betaald, omdat ze onbetaalbaar zijn! 

 
7. Verslag kascommissie seizoen 2014/2015 en benoeming kascommissie 2015/2016 
De kascommissie 2014/2015 bestaat uit Mike Bakker, Dennis Meiland en Martijn van Opzeeland. Mike 
leest het verslag van de bevindingen van de kascommissie voor: de jaarrekening en verantwoording 
van het bestuur over het seizoen 2014/2015 is nagekeken, evenals de balans per 30 juni 2015 en 
resultatenrekening2014/2015. De kascommissie gaat hiermee akkoord en verleent het bestuur 
décharge voor het gevoerde beleid. De aanwezigen bevestigen dit door applaus.  
Deze kascommissie wordt ook benoemd voor 2015/2016. Daarna volgt weer een getrapt schema van 
aftreden kascommissie.  
 
8. Contributieverhoging 
De afgelopen 3 jaar is de contributie niet gewijzigd. Gezien de huidige ledenafname, stelt het 
bestuur voor om vanaf het seizoen 2016/2017 de contributie als volgt te verhogen: senioren, A, B en 
C – 10 euro, D en F 8 euro; mini’s blijven ongewijzigd 60 euro per seizoen. Hiermee blijft Van 
Nispen de allergoedkoopste voetbalvereniging in de regio. De aanwezigen stemmen met deze 
verhoging in.  
 
9. Bestuursverkiezing 
Volgens het schema van aftreden:  
Aftredend en herkiesbaar: Willy Heemskerk en Ruud de Klerk.  
De aanwezigen stemmen onder luid applaus in met herbenoeming van Willy en  Ruud voor wederom 
3 jaar. 
 
10. Rondvraag 
Aad Witteman vraagt aandacht voor vernielingen: kapotte borden en gele doeltjes/netten, 
ballenscheppers in de sloot, peuken in dug-outs. Een en ander gebeurt tijdens en buiten de 
trainingen. Afgesproken wordt hier met elkaar alert op te zijn en betrokkenen op aan te spreken, 
inclusief leiders en scheidsrechters.  
Aad Witteman  complimenteert Ed Smit voor de verrijdbare doelen, prachtig! 

Ton van Maris stelt voor om de ballenscheppers te verlengen. John Warmerdam noemt een 
telescoopstang van 8 meter en bied deze aan. 

Willem van Duin merkt op dat het lijkt alsof een elftal dames senior van vorig jaar, niet meer komt. 
Ruud licht toe dat dit elftal wel traint, maar vrijwillig en zelfstandig omdat ze niet voor de beker 
zijn ingeschreven. Randy de Jong voegt toe dat dit team maandagavond traint. Aad v.d. Berg noemt 
een nieuwe inschrijving van een dameslid zaterdag 1.  
Roël de Jong meent dat vernielingen op het veld plaatsvinden buiten de trainingstijden door grote 
groepen jongeren uit Hillegom. Waarom is ons sportpark voor iedereen en altijd open? Tino licht toe 
dat ook de gemeente vanwege de sociale functie vasthoudt aan altijd open zijn. Toine van Eeden 
vindt dat we die sociale functie niet moeten veranderen. Tino merkt op dat we dan wel met z’n 
allen verantwoordelijk moeten willen zijn en moeten blijven corrigeren. Het bestuur neemt een en 
ander mee en gaat hiermee aan de slag.  
 
11. Sluiting 
Tino dankt de aanwezigen voor hun aanwezigheid en inbreng, en besluit de vergadering met een 
rondje van de club.  
 
Avs29.09.2015 
 
 
De Zilk, 5 november 2015 
 
 
 
 
 
Tino de Groot, voorzitter                                                                          Willy Heemskerk, secretaris 
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