
Notulen van de Algemene Ledenvergadering van 23 november 2015. 

In het clubgebouw van sv Diemen.      

Goedgekeurd in bestuursvergadering 17-12-2015 

 

Aanwezig: 35 geregistreerde leden.  

 

1. Opening. 

De voorzitter a.i., R.(René) Letteboer opent om 20.00 uur de vergadering en begint met het 

welkom heten van de leden van verdienste, de ereleden en overige leden. Hij stelt zichzelf 

voor aan de vergadering 

De voorzitter a.i. geeft een aantal punten voor de vergaderorde door en roept Hans ter Horst, 

onze (om gezondheidsredenen) in september afgetreden voorzitter naar voren. 

René schenkt in zijn toespraak aandacht aan de verdiensten van Hans voor de vereniging als 

jeugdleider van zijn zonen Bob en Tom en daarnaast zijn rol als voorzitter en in het overleg 

met de gemeente voor de velden reconstructie. Hans ontvangt het gebruikelijke boeket 

bloemen en een cadeau voor een keukenwinkel vanwege zijn kook hobby, dit onder applaus 

Hans geeft in zijn reactie meer informatie over zijn gezondheidstoestand en stelt dat het nu 

goed met hem gaat. Het afscheid doet hem pijn en hij vraagt van de leden de steun voor René. 

Vervolgens doet René aan de vergadering het voorstel om Hans ter Horst te benoemen als lid 

van verdienste van sv Diemen. De vergadering gaat hiermee onder applaus akkoord 

 

2. Mededelingen. 

Secretaris Patrick van Berkel meldt dat bericht van verhindering is ontvangen van Bas 

Marsman, Roel Stallinga, Johan van Es, Eric Heemskerk, Bram Uljee en Dorien Dijk. 

De voorzitter deelt mee dat er geen aanvullende mededelingen zijn.  

 

3. Ingekomen stukken. 

Er zijn geen ingekomen stukken ontvangen door de secretaris. Ook zijn er geen schriftelijke 

voorstellen van leden gekomen om extra agendapunten op te nemen.  

 

4. Vaststelling van de notulen van de Algemene Ledenvergadering van 24 november 

2014. 

De notulen worden bij acclamatie goedgekeurd.  

 

5. Jaarverslag van de secretaris. 

De gebundelde verslagen van de diverse onderdelen van de vereniging 2014-2015 en de 

notulen van november 2014 en de agenda zijn beschikbaar gesteld op de website en lagen ter 

inzage in de oude bestuurskamer. 

De voorzitter a.i. geeft aan dat veel tijd wordt besteed aan de jaarverslagen. Daarom wordt 

van de gebruikelijke routine af geweken en zal elke steller in het jaarverslag een korte 

toelichting geven op zijn verslag. 

René wijst op de, op de TV boven de bestuurstafel, meedraaiende fotoserie van de verbouw 

en onderhoud van ons gebouw en spreekt zijn dank uit aan de medewerkers en directie van 

Mouton Bouw B.V. voor het vele werk dat door hen is verzet. Ook bedankt hij Schreuder 

B.V. en Duynker Elektra voor hun bijdrage en inzet. Vervolgens gaan de volgende personen 

aan de slag met hun toelichting. 

Verslag voorzitter  René Letteboer 

Verslag secretaris  Patrick van Berkel 

Verslag 2e secretaris  Menno Golsteijn 

Verslag penningmeester zit bij Financieel 

Verslag Zondag sen.  Robin Ternede 

Verslag Zat. Sen  Robin van Tilburg 

Verslag Zaalvoetbal  Peter van Rooij 

Verslag Jeugd   Metin Köse 
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Verslag Vrouwen/meisjes Menno Golsteijn 

Verslag Techn. Com  Rémon van Asselt 

Verslag Communicatie Peter van Rooij 

Verslag Gebouwen  Peter van Rooij 

Verslag Kantine zaken René Letteboer 

Verslag Kledingcommissie Philip Oomstee 

Verslag sponsorontwikkeling Philip Oomstee 

 Deze verslagen geven uiteindelijk weinig aanleiding tot bemerkingen behoudens een korte 

discussie met Frank Affolter over de kantinedienst. René geeft aan dat vanwege het falen van 

de huidige kantinedienst na de winterstop weer wordt over gegaan op een indeling per team. 

René doet nog een echte noodoproep voor de aanmelding van vrijwilligers voor de functies 

waar vacatures zijn of gaan ontstaan. En Metin doet dit specifiek voor het Sjef van de 

Heijdentoernooi 

 

11. Pauze. 

Er wordt vanwege omvang van de lange toelichting op de jaarverslagen om 21.20 uur nu al 

een korte pauze van de vergadering ingelast tot 21.30 uur. Dit in afwijking van de agenda 

volgorde.  

 

6. Financiën. 

De stukken 6A en 6B zijn in definitieve vorm in de vergadering beschikbaar gesteld en 

konden per mail worden aangevraagd bij de penningmeester. Bram Kloosterman meldt dat 

helaas maar één persoon van de mail optie gebruik heeft gemaakt. 

6.A Vaststelling van de jaarrekening 2014/2015. 

Penningmeester Bram Kloosterman geeft een overzicht en uitleg van de opvallende zaken in 

de winst en verliesrekening. Dit betreft de posten overige kantinekosten, subsidies gemeente, 

renovatie cv-installatie en gestegen KNVB kosten. 

Paul Schreurs doet navraag over de gestegen sponsorkosten. De uitleg van Bram is 

voldoende. 

Vervolgens wordt de jaarrekening unaniem goedgekeurd. 

6.B Vaststelling van de begroting 2015/2016. 

Bram geeft aan dat de uitbouw uit 2004 niet meer in de begroting zit. Tevens meldt hij dat we 

ons voor energie hebben aangesloten bij een inkooporganisatie. Dit kan leiden tot een 

besparing van € 5000 tot € 10000 op de begroting. De TC is nu als aparte post in de begroting 

opgenomen. 

Hans Post en ook Martien van der Vegt wijzen op de discrepantie tussen de post senioren 

voetbal en jeugdvoetbal. Bram geeft aan dat dit te maken heeft met de betalingen uit 

vrijwilligers vergoedingen en betalingen via Sportkader Nederland. Volgend seizoen wordt dit 

in de begroting meer zichtbaar. 

Frank Affolter vraagt of we inderdaad een te kort hebben van € 5000. Bram geeft aan dat hij 

zich beter moet voorbereiden op zijn vragen en dan zeker had gezien dat de begroting sluit op 

€ 0,00. 

Rob Dalmulder wijst op de stappen die de TC nog wil gaan maken in de ambities rond de 1e 

jaars selectieteams. Dan hebben we in feite een tekort. René geeft aan dat dit volgend seizoen 

speelt en dat we met sponsoring van bijvoorbeeld ING bezig zijn voor de jeugd. 

Ina Sterenborg geeft aan het niet eens te zijn met de situatie dat de persoon die wekelijks de 

toiletten enz. schoon maakt geen vrijwilligersvergoeding krijgt en de kantine medewerkers 

wel. 
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Bram geeft aan dat dit te maken heeft met de keuzes die het bestuur heeft gemaakt. Hans ter 

Horst geeft ook een uitleg over deze keuzes. Ina blijft het oneens met de gekozen oplossing. 

Voorzitter a.i. René stelt dat het bestuur daar na discussie op zal terugkomen. 

De vergadering gaat daarna onder applaus bij acclamatie akkoord met de begroting. 

6.C Verslag van de kascontrolecommissie. 

Bram doet verslag van de controle door de kascontrolecommissie dit keer bestaande uit Frank 

Scheffers ( vervangt zieke Roel Stallinga), Pieter de Jong en Philip Oomstee. Bram geeft 

uitleg over de mail die hij van Frank namens de commissie heeft ontvangen. Dit betreft op 

hoofdpunten; sponsorinkomsten vroeger in seizoen factureren, meerjaren onderhouds 

begroting, liquiditeitsbegroting. 

De aanwezigen verlenen zonder vragen aan het bestuur décharge voor het gevoerde financieel 

beleid.  

6.D Benoeming kascontrolecommissie. 

Bram Kloosterman dankt de kascontrolecommissie voor haar werkzaamheden. De huidige 

personen blijven volgend seizoen deel uit maken van de controlecommissie. De vergadering 

gaat onder applaus akkoord met de benoeming van Kay Minnema in de commissie als reserve 

lid. 

 

7. Bevestiging van de vaststelling van de contributie. 

Bram geeft aan dat op 8 mei 2014 de stijging van de contributie voor één seizoen 10 % en 4 

seizoenen daarna met 3 % elk door de ALV akkoord is bevonden. De ALV is nog steeds 

akkoord. 

 

8. Club van 100. 

Robin Ternede geeft een korte toelichting op het ontstaan van de club van 100 en in welke 

ontwikkelings fase we nu staan. Op de nieuwjaarsreceptie 2015 zijn veel leden ( 58) 

geworven die hun toezegging nu moeten waar maken. Zij hebben vrijdag jl. een brief 

ontvangen met toelichting en een aanmeldingsformulier en een verzoek om € 50 te gaan 

storten. Het reglement van de club en een aanmeldingsformulier zullen op de website worden 

geplaatst. Formulieren inleveren bij de bestuursleden van de club van 100. Er zal 1 x per 

seizoen een vergadering plaats vinden over de bestedingen. 

De vergadering heeft geen vragen aan Robin. 

 

9. Verklaring Omtrent Gedrag ( VOG). 

Bram geeft een uitleg over de introductie van de VOG in de vereniging. We zijn aangemeld 

bij NOC/NSF en goedgekeurd. Henneke Hoeboer gaat het werk voor de vereniging uitvoeren, 

waarvoor dank. We starten top-down van Bestuur> JC> TC > trainers selecties > 

Dames/meisjes. Wie de aanvraag weigert, daar neemt de vereniging afscheid van. 

Daarnaast geeft Bram aan dat wordt gewerkt aan het aanstellen van een Vertrouwens 

Contactpersoon in de vereniging. Het eerste contact is gemaakt. 

Op de vraag van Pierre Tosh geeft Bram aan dat het VOG elke 2 à 3 moet worden herzien. 

Richard Heus geeft nadrukkelijk aan dat niet alleen de selecties jeugd trainers moeten worden 

beoordeeld maar alle trainers. De vergadering geeft kamerbreed aan het eens te zijn met 

Richard. Het bestuur zal zich nader beraden.  

 

10. Huldiging jubilarissen. 

Voor het eerst sinds jaren zijn er geen jubilarissen te huldigen. 

 

12. Bestuursverkiezing. 
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De voorzitter a.i. René geeft aan dat Menno Golsteijn definitief benoemd kan worden als 

bestuurslid, 2e secretaris. De vergadering gaat hiermee akkoord. De vergadering geeft tevens 

aan dat Peter van Rooij weer in het bestuur kan plaats nemen als vicevoorzitter a.i. tot (zijn 

wens) volgend voorjaar. De vergadering gaat hiermee akkoord. Vervolgens wordt de leiding 

en microfoon overgedragen aan Hans ter Horst die een toelichting geeft op de voorgestelde 

benoeming tot voorzitter van René Letteboer. Hans vraagt nogmaals steun voor René. 

De vergadering gaat onder applaus akkoord met het voorstel om René te benoemen als 

voorzitter. Hans draagt de hamer over aan René. René dankt vervolgens de vergadering voor 

het in hem gestelde vertrouwen. 

 

13. Rondvraag. 

Frank Affolter vraagt of we KNVB niet kunnen verzoeken om de afdracht te verlagen omdat 

we als vereniging niet meer kunnen groeien op 3 velden. René geeft aan dat dit onzin en 

onmogelijk is. 

Frank Affolter; of we niet meer vrijwilligers kunnen krijgen door meer vanuit huis te gaan 

werken met moderne communicatiemiddelen. René geeft aan dat dit al volop wordt gedaan. 

Hans Post; in de vorige notulen stond iets over het slecht wegzetten van doeltjes, is daar 

verbetering in; René; geen verbetering merkbaar maar de trainers zijn verantwoordelijk 

Hans ter Horst doet een oproep om geen vuil achter te laten op de velden en personen hierop 

aan te spreken. Hans Post sluit zich hierbij aan en wijst op het vuil achterlaten van 

kleedkamers door ook eigen teams. Robin Ternede meldt dat TC bezig is met een 

leidersboekje. 

De voorzitter meldt dat er meer foto’s gaan komen op de website en besluiten van het 

bestuur. 

Tinus Post vraagt informatie over de bouw en consequenties van een school op de 

parkeerplaats. Peter heeft een vergadering van de gemeente bezocht en meldt dat sv Diemen 

redelijk buiten schot blijft behoudens de grote overlast tijdens de bouw en de aanleg van de 

parkeerplaats qua aantal plaatsen en afmeting van de plaatsen. Ook het dempen van de sloot is 

een aandachtspunt. 

Tinus Post vraagt informatie over de inning van de contributie. Bram geeft een uitleg over de 

spijtoptanten seizoen 2014-2015 die opgevolgd gaan worden door een incassobureau. 

Daarnaast zijn er nog een aantal spelende leden die een betalingsregeling hebben gekregen. 

Wordt er niet betaald dan volgt ook voor hen het incassobureau. 

De inning van dit seizoen 2015-2016 is voor 25 % gestorneerd en vraagt zeer veel aandacht. 

170 herinneringen zijn verzonden. Eind november gaan lijsten naar de coördinatoren en 

leiders. 

Martien van der Vegt vraagt of niet geregeld kan worden dat meisjes en vrouwenteam op de 

zaterdag op een wat meer aangepaste tijd kunnen gaan voetballen, bijvoorbeeld in roulatie 

met de jongens. Elly Oudshoorn geeft aan dat ondanks haar negatieve advies in het voorjaar 

er toch meer teams zijn ingeschreven dan de accommodatie aan kan, daarnaast zijn de 

indelingen doorgegeven aan de KNVB. Later aanvangen dan 16.30 uur wordt normaal. Zij 

maakt zich nu al zorg voor de diverse plannen voor het komende seizoen. 

Voorzitter René sluit de discussie door aan te geven dat er serieus naar wordt gekeken. 

Richard Heus  herhaalt zijn vraag van vorig jaar over de slechte verlichting van de 

keepershoek. Daarnaast mist hij een doel. Hij vraagt om een vaste goal. Wordt ingebracht in 

het gesprek met de gemeente. 

Richard Heus merkt op dat er dit seizoen geen medewerkers avond is gehouden, dat spijt 

hem en veel anderen. 

Philip Oomstee stelt voor om de ontvangstkaarten voor de bezoekende verenigingen te 

vergroten naar A5 of A4 en ook op te hangen in de kleedkamers. 
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14. Sluiting. 

De voorzitter dankt de aanwezigen voor hun komst en voor hun positieve deelname aan de 

vergadering. Hij sluit daarna de vergadering om 22.45 uur. 

 

N.B. na afloop van de vergadering werd ontdekt dat de herbenoeming van Robin van Tilburg 

als bestuurslid zaterdag senioren in agendapunt  12 niet aan de orde is geweest in de hectiek 

van de vergadering. 

Dit zal worden ingebracht in de bestuursvergadering van 17 december. Hoe hiermee om te 

gaan. 

 

Diemen, 24 november 2015 

Ondertekening: 

Datum: 

 

R. Letteboer, voorzitter    P.P van Rooij, notulist.  

  


