
VV Schoten 
Notulen Algemene ledenvergadering 26 november 2018 
1. Opening 
De voorzitter opent met een welkom aan alle leden, ere leden en leden van verdienste bij deze 
algemene ledenvergadering 2018. Wij staan stil bij de leden die ons zijn ontvallen: 
- Buddy, speler van het 3e op veel te jonge leeftijd. 
- Onze ere voorzitter Marcel Gregoire 
- Donateur Karel Ket. 
2017/2018 was een zeer succesvol jaar, die een aantal positieve zowel sportief als ook financieel ontwikkelingen 
met zich meebracht die ons als vereniging weer aardig op de kaart hebben gezet.  
Ook een negatief punt moet benoemd worden, het blijft een gevecht voor het bestuur om alle contributiegelden 
binnen te krijgen, verschillende acties zijn uitgezet maar we blijven geconfronteerd met notoire wanbetalers, 
deze inmiddels ex leden spelen dit seizoen niet meer voor onze vereniging. 
 
2. Ingekomen stukken en mededelingen 
Mededelingen 
Geen 
Ingekomen stukken 
3. Notulen ALV 2017 
De notulen worden goedgekeurd. 
4. Jaarverslag Secretaris 
Er is geen verslag gemaakt door de afgetreden secretaris 
5. Jaarverslag wedstrijdsecretaris 
Verslag komt later op de site. 
6. Jaarverslag Penningmeester 
Akkoord 
7. Verslag financiële commissie 
Akkoord 
8. Huldigingen jubilarissen. 
Paul Houtkamp wordt gehuldigd vanwege zijn 25-jarig lidmaatschap. Charles Ket voor zijn 50-jarig 
lidmaatschap. 
9. Verkiezing bestuursleden 
Douwe Wijnands wordt lid van de financiële commissie. 
Jaap de Bok neemt afscheid als bestuurslid. 
10. Beleid bestuur/contributie 
Het is en blijft een club die van de leden is maar soms hebben wij het idee dat veel initiatief door het 
bestuur genomen moet worden. 
Er moeten vergaande afspraken gemaakt worden voor wat betreft bezetting kantine en keuken, dit 
onderdeel is een zeer belangrijke bron van inkomsten voor de vereniging. Mocht dit niet lukken dan 
hangt er binnenkort een bordje boven de deur “ Vandaag gesloten ivm gebrek aan kantine bezetting”. 
Scheidrechters voor de junioren en senioren.  
Onderhoudsploeg doet wat ze kunnen maar deze mannen hebben vaak een dubbele rol binnen de club 
waardoor er achterstallig onderhoud ontstaat. We hebben niet goed in kaart wie we binnen de 
vereniging kunnen vragen om een bepaalde opdracht uit te voeren. Verbeteringen blijven te lang 
liggen. 
Energiekosten verlagen; Led veld verlichting , zonnepanelen , en ledverlichting in onze opstallen met 
name kantine. Wij als bestuur vragen nog meer inzet van de leden. 
We moeten ook al gaan nadenken over 2021 dan is het inderdaad precies 100 jaar geleden dat Schoten 
de (K)NVB beker won. Het lijkt mij interessant om daar iets mee te gaan doen. 110 jaar bestaan is in 
dat opzicht minder in het oog springend. Hier zal een commissie zich over moeten gaan buigen. 
Een nog belangrijker punt is het vergroten van het aantal leden, zowel jong als oud en ook met name 
vrouwen/meisjesvoetbal ligt bij ons nog helemaal braak, hebben misschien al de slag gemist. Ook hier 
moet een commissie  zich verder over buigen, eerdere pogingen zijn gestrand maar neemt niet weg dat 
hier zeker nog wat te halen valt. 
Rookverbod, heeft u ook de spotjes gehoord van kinderen die graag een rookvrije sportclub willen 
hebben. Zeker een goed initiatief maar dan zal dit draagvlak moeten hebben van alle leden, wij 



betwijfelen of dit bij deze club zo is. daarom hebben wij binnen het bestuur besloten om de wet te 
gaan volgen, wordt het ons opgelegd dan volgen wij en is dan makkelijker te handhaven. 
Technisch kader voor de jeugd.Dit verdient zeker een impuls vanuit de vereniging, geld zal 
vrijgemaakt moeten worden om trainers en begeleiders van jeugdelftallen zich te ontwikkelen en 
hierdoor blijvend te verbeteren. Een eerste inventarisatie heeft hierover plaats gevonden maar ook hier 
ontbreekt nog structuur. 
Wij moeten als bestuur voorzien worden van vers bloed, ideeën die er in het bestuur zijn kunnen 
nauwelijks opgepakt worden omdat we een groot tekort aan leden hebben die zich bestuurlijk willen 
inzetten en mee willen praten en denken om stappen voorwaarts te maken.  
11. Rondvraag 
Geen 
12. Sluiting 
De voorzitter sluit de vergadering. 
 
Roy Klarenbeek 
Digitaal Secretaris VV Schoten 


