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Notulen ALV 16 november 2020 
 
 

1. Opening 
 
Onze voorzitter Henk van der Weele, opent deze jaarlijkse algemene 
ledenvergadering en heet iedereen welkom die online via Microsoft-teams is 
ingelogd om dit bij te wonen. 
Hij geeft aan dat dit de eerste keer is dat via deze weg een vergadering wordt 
belegd voor leden. 
In zijn voorwoord staat de voorzitter stil bij alle mensen die dit jaar zijn 
overleden; Pascal Schroeijers, Melvin Velder en Roy Stellingwerff. 
We hebben afscheid moeten nemen van het zondag seniorenvoetbal, jammer 
maar niet tegen te houden. 
De voorzitter staat nu te boek als degene die het “vlaggenschip” van de 
vereniging heeft laten zinken. 
Gelukkig hebben we nu met de zaterdag een nieuw en fris vlaggenschip, met 
echte blauw/witte zeilen die bol in de wind staan en op koers voor succes. 
Het is een bizar jaar; Corona heeft veel invloed op de dagelijkse gang van zaken 
en ook op onze club. 
Total lockdown in de lente en ons sportpark gesloten. 
Daarna intelligente Lock down en het sportpark alleen toegankelijk voor spelers 
en trainers. 
Bewaking bij hert hek, en bezoekers mochten later niet meer komen. 
De competitie werd weer stil gelegd en er kon alleen maar getraind worden. 
De complimenten gaan uit aan de ouders en mensen die bij het hek hebben 
gestaan om de toegang tot het park te regelen en de mensen die alles 
georganiseerd hebben. 
Door dat de kantine beperkt open en later zelfs dicht moest, kwamen hierdoor 
geen inkomsten binnen, was er geen gezelligheid en geen bedrijvigheid. 
Dat is pas saai, vreemd, maar ook slecht voor de club. De tweede inkomstenbron 
is stilgevallen. 
Een mooie meevaller gelukkig is de actie van Eddy van den Hazel, hij heeft een 
flink bedrag gesponsord in de vorm van reclame borden op het derde veld en het 
scorebord.  
De club is Eddy en Adinf hiervoor erg dankbaar. 
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We hebben het afgelopen jaar mooie stappen gemaakt in het optuigen van een 
aantal commissies;  
 

 Gebouwenbeheer, 6 personen 
 Vrijwilliger coördinator, 2 personen 
 Sponsorteam, 6 personen 
 Kledingcommissie, 3 personen 
 Fysiotherapeut, samenwerking met SMC Diemen 
 Coördinator op bijna alle leeftijdscategorieën 
 Jeugdcommissie, 6 personen 
 Boven- en onderbouw coördinator 
 Begeleider voor de trainers 
 ICT-groep, 4 personen 
 Communicatieteam, 10 personen 
 Boekhouder, samenwerking met Boy Schouten 

 
Wat nog op de planning staat is het optuigen van een evenementen/activiteiten 
groep, het neerzetten van een veilig sportklimaat. 
Vertrouwenspersonen toewijzen en VOG’s bijwerken en daarnaast alle 
vergunningen op orde brengen en daar een systeem voor opzetten. 
Een zorgenkindje blijft nog steeds de kantine, net als vorig jaar al aangegeven. 
Dezelfde mensen staan er nog steeds en de risico’s zijn niet veranderd. 
Mijndert die in de kantine staat is samen met zijn vriendin geveld door Corona 
en zijn daardoor voorlopig niet inzetbaar. 
Gelukkig is de kantine gesloten, maar het geeft wel aan hoe kwetsbaar we zijn 
als vereniging. 
Vanuit deze gedachten zijn we rond gaan kijken en in gesprek geraakt met Ruud 
Peereboom, bekend van Roediez en sportcafé Apres vanuit de sporthal. 
Dit gesprek is inmiddels in een gevorderd stadium. 
De bedoeling is dat Ruud de kantine gaat beheren (pachten) en wij een vaste – 
en een omzet gerelateerde vergoeding krijgen. 
De kantine commissie is inmiddels op de hoogte gebracht. 
Een belangrijke eis is dat de kantine de huiskamer van de club moet blijven en 
dat we moeten zorgen dat ieder lid van de club zich hier thuis voelt. 
Dit moet ten uitvoering komen in prijzen, assortiment en 
evenementen/activiteiten in de kantine. 
Het bestuur heeft een goed gevoel bij de gesprekken en we denken dat bij Ruud 
de kantine is goede handen is. 
Sv Zeeburg wordt vaste gebruiker van de kantine, sinds 16 oktober 2020 zijn ze 
officieel ingetrokken. 
De bedoeling is dat beide verenigingen op termijn gaan samenwerken en elkaar 
zo gaan versterken. 



  3 

Te denken valt aan gezamenlijke activiteiten/evenementen, het secretariaat 
delen, sponsoring en andere commissies en misschien over een aantal jaren 
wel een vereniging. 
De buitenboel is geschilderd, het eerste wapenfeit dat door de gebouwen 
commissie is opgepakt. 
We kunnen weer een aantal jaren vooruit. 
Dit seizoen zijn we ook een samenwerking gestart met voetbalschool Skillz. 
We hebben voor hen gekozen omdat zij ons het meest hadden te bieden op het 
gebied van samenwerking en groei. 
Bedoeling is om een samenwerking op te bouwen op het gebied van jeugd en 
trainers. We blijven twee onafhankelijke instituten. 
We hebben ook gesproken met twee andere partijen, maar Skillz sprak ons het 
meeste aan. 
Wat veel tijd heeft gekost is het verkrijgen van een vierde veld. 
Drie jaar geleden werd aangegeven dat dit op losse schroeven zou staan en dat 
we het vierde veld misschoen wel moesten vergeten. 
Goed nieuws; het vierde veld gaat er komen, helaas geen volledig veld want 
daar ging de gemeenteraad niet mee akkoord. 
We krijgen een half veld, categorie A, iets groters zelfs. 
De plattegrond wordt nog gedeeld. 
Echter de volgende eisen zijn neergelegd bij de gemeente: 
 

 Volledig belijnd met vaste doeltjes 

 Ledverlichting 

 Hekken rondom met de mogelijkheid om sponsorborden te plaatsen 

 Dug‐out 

 Kunstgras zoals op onze overige velden 
 
De bedoeling van dit vierde veld is om op de zaterdagen dit als Jeugd Arena te 
gaan gebruiken. De hele dag moeten hier jeugd wedstrijden gespeeld worden. 
Op de vrijdag avond kan de 7x7 hier ook gebruik van maken en door de weeks 
kan erop worden getraind. Hierdoor kunnen we doorgroeien naar ongeveer 
1300 leden. Het bestuur denkt dat we een mooie vereniging hebben, met een 
aantal leden dat past bij onze club. 
 
De club is weer volop in beweging. 
Diemen 2.0 van twee jaar geleden heeft dit in gang gezet en de voorzitter is er 
trots op dat we dit nu al bereikt hebben. 
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Let wel, we zijn er nog niet, we hebben nog steeds mensen nodig om de club 
verder te helpen, een beschaafde vereniging met ambitie om verder te 
ontwikkelen. 
Zoals al aangegeven in de media; de tweede klasse misstaat niet voor sv 
Diemen. 
Misschien kunnen we zelfs doorgroeien naar de eerste klasse en onze jeugd 
structureel op divisie niveau laten spelen en waarbij de onderbouw ook door 
kan ontwikkelen. 
Sv Diemen is een vereniging die er is voor iedereen en waar iedereen meehelpt 
en meewerkt en waar iedereen elkaar respecteert en waardeert, zoals het in 
een dorp gaat. 
We kennen elkaar en helpen elkaar waar nodig in goede en slechte tijden. 
 

2. Mededelingen 
 
Onze secretaris, Patrick van Berkel meldt dat een lid, Peter van Rooij zich heeft 
afgemeld voor de vergadering. Hij was verhinderd helaas maar wenst het 
bestuur een goede ALV vergadering toe. 
 

3. Ingekomen stukken 
 
Deze zijn er niet. 
 

4. Vaststelling notulen vorige ALV vergadering van 25 november 2019 
 
De notulen zijn helaas niet door de leden verzonden. 
Afgesproken is dat deze alsnog worden uitgezet en dat eventuele vragen en of 
opmerkingen later worden beantwoord. 
Notulen zijn tijdelijk aangenomen en goedgekeurd tot nader order. 
 

5. Jaarverslagen (bestuursleden) 
 

A. Jeugd 
 
Niels van Zuijlen namens de jeugdcommissie trapt af en meld dat hij sinds dit 
seizoen met een aantal andere mensen is begonnen om met de jeugd stappen 
te gaan maken. 
Ze hebben het werk overgenomen van een aantal mensen die vorig seizoen zijn 
gestopt en hopen hun werk op een goede manier te kunnen voortzetten. 
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B. Senioren zaterdag 
 
Nordin heus is bestuurslid zaterdag senioren en geeft aan dit seizoen met een 
aantal mensen een werkgroep te hebben gevormd hoe nu verder te gaan in 
deze bizarre tijd van Corona. 
De technische staf is versterkt met het aantrekken van Bas van Bergen, 
afkomstig van WVHEDW waar hij de JO 19 junioren heeft gedaan. 
De staf bestaat nu uit vier mensen. 
De zaterdag 1 had tot nu toe alles gewonnen en was goed bezig voordat de 
Corona roet in het eten ging gooien. 
Het sponsorcontract met Cheers is verlengd als hoofdsponsor van de zaterdag 
1 en er dit seizoen is begonnen om elke wedstrijd thuis te spelen met een bal 
die door iemand is gesponsord. 
Corona 2 sloeg in als een bom en momenteel ligt alles stil. 
 

C. Dames/meisjes afdeling 
 
Dorien Dijk, bestuurslid dames/meisjes afdeling geeft aan dat tot de kerst vorig 
jaar er drie onder 19 teams waren en toen kwam Corona om de hoek kijken 
met alle gevolgen van dien. 
Nick Brandsma is vorig seizoen gestopt als hoofdtrainer van de dames 1 en is 
dit seizoen opgevolgd door Gregory en Randy en de dames komen uit in de 
derde klasse. 
De afdeling heeft nog steeds de ambitie om te groeien. 
Daarnaast is er een goede samenwerking met de jeugdcommissie op het 
gebied van voetbal. 
 

D. Zondag seniorenafdeling 
 
Patrick van Berkel die vorig seizoen ook bestuurslid was van de zondag 
senioren begint zijn verslag met de mededeling dat vorig seizoen er 2 elftallen 
in de rondte liepen. 
Het seizoen begon hoopvol maar al snel moest de ambitie worden bijgesteld 
voor dit seizoen. 
Blessureleed, afwezigheid van spelers en gele en rode kaarten speelde hier een 
rol in. 
Regelmatig werden JO19 junioren gevraagd om in te vallen wat natuurlijk wel 
ten goede komt van hun ervaring met senioren. 
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Nadat Mark Steur, hoofdtrainer van de zondag 1 voor de winterstop aangaf dat 
dit zijn laatste seizoen zou worden bij sv Diemen moest er worden geschakeld 
en moesten gesprekken aangegaan worden met potentiele opvolgers. 
Deze hebben plaatsgevonden, maar gaven ons geen hoop dat we onze zondag 
afdeling op de been konden houden. 
Daarnaast kwamen de geluiden naar buiten dat veel jongens veel liever op 
zaterdag spelen en zondag vrijhouden voor andere “verplichtingen”. 
De beslissing om de zondag seniorenafdeling op te heffen viel het bestuur 
zwaar en was zeker niet makkelijk om te nemen. 
In Amsterdam komen steeds meer geluiden naar boven dat verenigingen hun 
zondag afdeling moeten stoppen, dus we zijn zeker niet de enige. 
Maar wie weet wat de toekomst ons gaat brengen? 
 

6. Financiën 
 
Onze nieuwe penningmeester Frans Mulder, die dit seizoen officieel Bram 
Kloosterman is opgevolgd als penningmeester geeft een toelichting op zijn 
portefeuille. 
Hij gaf aan dat het een bijzonder jaar is en geen rustig jaar is waarop hij had 
gehoopt. 
Hij vraagt of iedereen het jaarverslag heeft ontvangen en dit wordt bevestigd. 
Alle eer hiervan komt Bram toe, we hebben toch nog een mooi jaar achter de 
rug ondanks alle perikelen en een een malige baat i.v.m. transfer van een oud  
Speler van sv Diemen naar een topclub in het buitenland. 
We komen uit op een positief resultaat van 6.000 euro. 
Daarnaast maken we gebruik van landelijke regelingen om ons financieel te 
steunen en dit moeilijke jaar door te komen. 
De begroting voor dit jaar heeft grote gevolgen; we verwachten een verlies van 
circa 35.000 euro. 
Dit resultaat komt mede door de constructie die we hebben als vereniging. 
De boodschap is dat we ons geld goed moeten besteden, de druk is groot. 
Mochten er nog vragen zijn over de begroting dan wil Frans die later natuurlijk 
graag schriftelijk beantwoorden. 
Frans bedankt de leden van de kascontrole commissie voor hun inzet en vraagt 
iedereen goedkeuring. Deze wordt gegeven. 
 

7. Vaststelling contributie 2020‐2021 
 
Er is afgesproken om voor dit jaar de contributie niet te verhogen. 
Mogelijk gaat dat volgend seizoen wel plaatsvinden. 
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8. Huldiging jubilarissen 
 
De volgende mensen worden bij name genoemd omdat ze zoveel jaar al lid zijn 
van sv Diemen; 
 
25 jaar > Andre Stahli 
50 jaar > Toon Colyn 
70 jaar > Piet van Dijk 
 
Erelid 
  
Bram Uljee wordt voorgedragen tot erelid van de vereniging voor al zijn 
activiteiten die hij zoveel jaar met plezier en passie voor de club heeft gedaan 
en dit wordt gesteund door de leden.  
Bram, dank voor je jarenlange inzet voor de vereniging! 
 

9. Bestuursverkiezing 
 
Reglementair zijn aftredend volgens een vast schema die we handhaven de 
volgende personen; penningmeester en bestuurslid dames/meisjes. 
Oud penningmeester Bram Kloosterman is vorig seizoen seizoen teruggetreden 
is en is dit seizoen opgevolgd door Frans Mulder. 
Dorien Dijk treedt terug als vertegenwoordiger namens de dames/meisjes en 
wordt opgevolgd door Demi Christodoulidis. 
 
Nieuw treden toe tot het algemene bestuur: 
 
Niels van Zuylen > Jeugdcommissie 
Kim van der Plas > vrijwilligers coördinator 
Demi Christodoulidis > Bestuurslid dames/meisjes 
Richard Heus > Gebouwenbeheer 
Rinaldo Albers > Communicatie & ICT 
 
In een kort introductie rondje stellen de nieuwe bestuursleden zich even voor. 
Deze mensen worden door de leden goedgekeurd als lid van het algemene 
bestuur. 
 
Yesser geeft aan dat hij social media op de voet volgt en het een positieve 
ontwikkeling vindt dat sv Diemen het pad is opgeslagen om via dit kanaal de 
club meer naar buiten te laten treden. 
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Daarnaast mag de vereniging volgens hem op bestuur gebied ook wat 
gekleurder worden, dit vindt nu te weinig plaats. 
De voorzitter herkend dat. Iedereen is welkom om toe te treden tot de 
vereniging als men dat wil. 
 
Lid van verdienste 
 
De voorzitter geeft aan dat Bram Kloosterman, een begenadigd 
penningmeester geroemd om zijn solide administratie voorgesteld wordt als lid 
van verdienste en bedankt wordt voor al zijn inspanning en inzet die hij al die 
jaren in verschillende functies voor de club heeft bekleed. 
Bram vindt het een leuke waardering en geeft aan dat de functie van 
penningmeester een halve baan is. 
Bram dank voor je inzet voor de vereniging! 
 

10.   Rondvraag 
 

‐ Ruud heus stelt de vraag of men heeft gesproken met andere partijen 
dan alleen Skillz om bij ons op het complex een voetbalschool te 
beginnen. Dit wordt bevestigd, er is gesproken met andere partijen maar 
Skills kwam beter over, hadden meer te bieden, gaven hun commitment 
samen aan iets moois te bouwen en bestonden langer 

‐ Michael Boot gaf aan dat hij graag ziet dat het bestuur een heldere visie 
uitstraalt binnen de vereniging welke koers de club wil varen, want dat 
gebeurde in het verleden te weinig naar zijn mening. Nordin heus geeft 
aan dat er gewaakt wordt voor een duidelijke visie en dat dit wordt 
nagestreefd. 

‐ Michael Boot spreekt dat er dan een goede bewustwording dan komt 
van een goede doorstroming vanuit de jeugd. De club wil graag alle 
spelers behouden. 

‐ Whalid Kowillie trainer van een meisjes team is kampioen geworden met 
zijn team maar vond dat er vanuit de club hier te weinig aandacht is aan 
besteedt. Dit zou ook leuk zijn voor de meisjes en een waardering zijn. 
Hij ziet graag dat zulke momenten ook breed uit door de club 
gecommuniceerd kan worden. 

‐ Rinaldo Albers geeft aan dat we vroeger de Treffer hadden, een 
informatieblad vanuit de club die voor verbinding zorgde en nu een 
website. De website en social media moet de verbinding met de leden 
weer gaan verbeteren. Op social media hebben we nu ongeveer 500 
volgers. 
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‐ Frans Mulder maakt de opmerking dat we ook even stil moeten staan bij 
de mensen die betrokken zijn bij de kleding. Bedankt worden de familie 
van Veen, waar de dochter heeft gezorgd dat oude kleding goed terecht 
is gekomen, Dean Palmer en Wayne Poyner voor hun algemene inzet. 
Namens het bestuur bedankt voor al jullie inspanningen hiervoor! 

‐ Ruud Heus vraagt zich af of de betrokkenen personen in de kantine op de 
hoogte zijn met het willen “verpachten” van de kantine. Moet het besluit 
hierover in een volgende ALV worden overlegd? Het bestuur geeft aan 
dat alle betrokkenen hierover worden geïnformeerd wat uit eindelijk de 
uitkomst gaat worden. 

 
11.   Afsluiting 

 
De voorzitter beëindigd de vergadering en bedankt eenieder voor zijn 
aanwezigheid, input en steun voor de club. 
Dit was onze eerste online vergadering met deze omvang met mensen voor 
een ALV. 


