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Algemene ledenvergadering d.d. 31 oktober 2019 seizoen 2019-2020 

Vergadering:  Algemene ledenvergadering vv Old Forward 

Datum:    Donderdag 31 oktober 2019 

Tijd:    21:00 – 22:00 uur 

Aanwezig:  36 Leden 

Voorzitter:   Bennie van ‘t Klooster 

Notulist:    Jeroen de Vries 

 

1. Opening. 

Bennie heet iedereen van harte welkom en opent de vergadering om 21:00 uur.  

Allereerst het openingswoord namens Bennie:     
“Terugkijkend op het afgelopen seizoen zien we dat er het een en ander is veranderd. We stonden op een punt dat er  veel 
moest gebeuren. Vele personen gingen hun taken neerleggen binnen de vereniging. We stonden voor een uitdaging om 
een nieuw jeugdbestuur, nieuwe trainer voor dames, nieuwe trainer voor de selectie, nieuwe voorzitter en penningmeester 
en nieuwe bestuursleden, en trainers en leiders voor de jeugd te vinden. Op een gegeven moment hadden we een nieuwe 
trainer voor de selectie en even later weer niet.  
We moesten er voor waken om vooral niet in paniek te geraken en de juiste stappen te ondernemen in de juiste volgorde. 
Ik moet zeggen dat dit mijn inziens perfect is gelopen. We konden er naar buiten toe niet teveel  over zeggen tijdens het 
proces omdat we met veel mensen in gesprek waren en er lange tijd niets zeker was. 
De laatste jaren zaten we in een negatieve sfeer en vele zaken liepen niet lekker. Dan gaat deze cultuur verder door naar 
alle geledingen binnen de vereniging.  
Er is spontaan een groepje van wijze mannen ontstaan die bij elkaar zijn gaan zitten en die dit heel goed hebben ingezien. 
Ze  hebben een plan  bedacht wat er moest veranderen binnen de club. Dus alleen maar positief kijken naar de toekomst. 
Er moest weer plezier komen binnen alle geledingen van  Old Forward. Daarbij zijn ze gaan kijken welke mensen ze daar 
voor nodig hebben. Na vele gesprekken met deze verschillende mensen hebben ze het voor elkaar gekregen om op iedere 
positie de juiste mensen te positioneren en enthousiast te krijgen. 
 Als ik nu op het veld loop hoor ik al veel positieve reacties en mensen zijn enthousiast.  
Ik wil even de namen van deze wijze mannen noemen en ze bedanken. Rene Flobbe, Marinus Baas, Alfred Oostindie, Jan 
Puper en Alko Krans. 
Zoals ook afgelopen jaar kregen we weer te weinig regen. Dankzij onze vrijwilligers zijn de sproeiers weer op tijd opgestart 
en hebben ze de velden mooi groen gehouden. Complimenten daar weer voor. Ook ligt het er rondom de velden weer 
strak bij. De vrijwilligersploeg /onderhoudsploeg zorgt er het hele jaar voor dat alles er perfect uitziet. De velden vlak, 
tegels schoon, boswallen gesnoeid, sloten schoon en zelf alles strak in de verf.  
Ook een woord van dank voor de dames en heren die ervoor zorgen dat de kleding weer elke week gewassen wordt. Ook 
de mensen die de kleedkamers en kantine schoonhouden.  
Daarnaast ook de commissies die andere zaken regelen zoals,  toernooien, activiteiten en sponsoring moeten we 
bedanken. 
De gebouwen zijn nu super voor elkaar, de velden liggen er goed bij, de trainers zijn op hun plaats, de leiders 
gemobiliseerd, kleding op maat, ballen hard, scheidsrechters hebben de fluit gereed, kantine goed ingericht…… dus 
We gaan er weer voor!” 

 

2. Notulen Algemene Ledenvergadering oktober 2018. 

Aanvulling op de notulen: De actie van de Jumbo spaaractie heeft €368 opgebracht en komt geheel ten goede 
aan de vereniging.  
Er zijn geen verdere opmerkingen of aanvullingen op de notulen en zijn daarmee vast gesteld.  

 

3. Mededelingen en ingekomen stukken. 

Er zijn geen ingekomen stukken 
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4. Jaarverslag jeugdcoördinator. 

René Flobbe bedankt de afgetreden jeugdbestuursleden en geeft uitleg hoe het nieuwe jeugdbestuur de 
zaken aan zal pakken. 
Het nieuwe jeugdbestuur bestaat uit onderstaande mensen met ieder een eigen takenpakket:  

- Tjaart Jager (Communicatie KNVB, behandelen mailverkeer, meedenken algemene zaken)  
- Bjorn Mulder (Scheidsrechter coördinator, indeling velden en kleedkamers bij Old Forward en Trainer 

JO16) 
- René Flobbe (Voorzitter, algemene zaken, wedstrijdzaken, verbinding met bestuur OF, trainer/leider 

JO9 en 8, materiaal) 
Het jeugdbestuur vanuit Wapserveen bestaat voor het laatste seizoen uit:  

- Onno Doorten (Algemene zaken Wapserveen, zaalcompetitie, leider JO16) 
- Roeland Sol (Scheidsrechter coördinator, wedstrijdzaken Wapserveen)  

Ina Broertjes is de wedstrijdsecretaris.  
Op de websites van Old Forward en Wapserveen staan de contact gegevens van alle jeugdbestuursleden en 
wedstrijdsecretaris.  
Visie: De jeugd is  en heeft de toekomst, wanneer de motivatie er club breed niet meer is zal er eerst bij jeugd 
te rade gaan om hier een positieve impuls te zoeken. Dat wil zeggen dat wanneer de senioren in een negatieve 
spiraal zit er bij de jeugd geïnvesteerd zal gaan worden. Dat geld ook voor vrijwilligers.  
Jeugdtrainers zullen een vergoeding krijgen voor de trainingen en wedstrijdleiding welke ze verzorgen, dit 
omdat er vrijwel geen vrijwilligers meer te vinden zijn en wij zo mensen langer aan de club kunnen binden.  

 

5. Jaarverslag penningmeester. 

Een kort overzicht van het financiële jaar:  
- Kosten: 1.400 euro gestegen tov vorig jaar maar 2.900 euro lagere kosten dan gepland. 
- Inkomsten: 3.800 euro lager dan vorig jaar wel nagenoeg gelijk aan de verwachting 
- Resultaat: Kosten zijn op zich prima en vallen lager uit dan vorig jaar, echter de inkomsten zijn ook 

lager wat vooral door lagere kantine inkomsten komt. Dit laat een negatief resultaat zien van €4598 
waar ook de afschrijvingen in mee genomen zijn.  

Diverse aandachtspunten:  
- Club van 50: Er zullen doelen worden gesteld voor het inzetten van het geld vanuit de club van 50 en 

hier zal beter over gecommuniceerd gaan worden.  
- Verbouwing kleedkamers: Goedgekeurde tussentijdse verantwoording verbouwing kleedkamers door 

Gemeente (max 31.000 obv 1/3 regeling) en St Bercoop (max 25.000 obv 20% regeling). Afrekening 
laatste deel van de verbouwing te verantwoorden in november. Onderzoek naar extra subsidie 
mogelijkheden waardoor mogelijk lagere kosten dan eerder begroot.. Mogelijk nog meer subsidie 
potjes waardoor het inkorten van de liquide middelen miniem is. Een positief financieel resultaat voor 
de verbouwing van de kleedkamers welke nu weer jaren mee kunnen.  

Vraag uit de zaal: Er is door Old Forward bijna geen aandacht geschonken aan de Rabo club support actie, 
waardoor er wederom heel weinig opbrengsten voor Old Forward zijn gegenereerd. Dit is erg jammer omdat 
met weinig moeite veel geld te innen is. Volgend jaar wordt er meer reclame gemaakt en zet het bestuur zich 
in om hier meer inkomsten uit te winnen.   
Komend seizoen:  
Groot onderhoud: Trainingsveld is inmiddels opnieuw  geprofileerd en ingezaaid  
Vergoedingen jeugdtrainers: extra kosten als vergoeding voor de diensten van jeugdtrainers.  
 

6. Verslag kascommissie. 

Herald Bovenkamp en Roelof Oosterloo hebben als lid van Old forward de boekhouding van de 
penningmeester gecontroleerd en geen bijzonderheden in de boekhouding gevonden 
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7. Decharge en verkiezing lid kascommissie. 
 

- Decharge: Herald Bovenkamp  
- Verkiezing volgende controle: Gideon Perton 

 

8. Financieel beleid. 

Voorstellen: 
Om het financiële resultaat te verbeteren worden er een drietal aanvullende maatregelen voorgesteld door 
het bestuur waar goedkeuring voor wordt gevraagd aan de leden: 
1 Contributieverhoging verhogen met €10.50 voor senioren en €10 voor de jeugd, waarbij deze er als volgt uit 
komen te zien: 
  

Type lid Contributie € 
Spelend lid senioren 140,50 

Spelend lid junioren 80 

Club van 50 50 

Steunend lid (KNVB lid) 40 

Donateur 25 

 
2 Andere toewijzing cv50 inkomsten: vaste verdeling van de doelen van het geld. 40% feest 125 jaar, 20% 
jeugd 40% vrij te besteden doel gekozen door cv50, bijv. dug-outs.  
3 verlaging dotatie GOH naar €1000.  
Jeugdvergoedingen: 
4 Om de club toekomstwaardig te maken en leden te binden aan de vereniging wordt er een beleid opgesteld 
waarbij jeugdtrainers een vergoeding krijgen voor gedane arbeid ten behoeve van het opleiden van 
jeugdspelers.  
Kantine prijzen: 
De prijzen in de kantine worden dit jaar niet verhoogd.  
Stemming: 

1. Contributieverhoging: aangenomen 
2. Verdeling club van 50: opbrengsten: aangenomen 
3. Dotatie GOH verlaging: aangenomen 
4. Verstrekking jeugdvergoedingen: aangenomen 

 

9. Bestuursverkiezing. 

Bennie bedankt de aftredende bestuursleden en Jan Puper in het bijzonder wie vorig jaar door afwezigheid 
geen bon in ontvangst heeft kunnen nemen  
 
Aftredend en niet herkiesbaar: 

- Gideon Perton stopt in zijn functie als senioren coördinator;  
- Peter Brouwer stopt in zijn functie als penningmeester;  
- Bennie van ’t Klooster stopt in zijn functie als interim voorzitter.  

 
Kiesbaar:  

- René Flobbe is verkozen tot jeugdvoorzitter 
- Herald Bovenkamp: is verkozen tot senioren coördinator 
- Gerard Kahman: is verkozen tot penningmeester 
- Gert Veld: is verkozen tot voorzitter voor een termijn van 1 jaar.  
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9. Rondvraag. 

Website: Website graag actueler houden. Bestuurswijzigingen doorvoeren, wedstrijd wijzigingen etc. Hier 
wordt aan gewerkt, maar dit kan niet zonder voldoende input. Voor een goed gevulde en actuele site is het 
wenselijk dat ook leden verslagen ed aanleveren.  
 

10. Sluiting. 

Sluiting om 22:00 uur.  


