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Verslag van de Algemene Ledenvergadering van de 
Voetbalvereniging Sliedrecht van maandag 14 februari 2022 

  
1. Opening 
Voorzitter Kees Verhoef, verder te noemen voorzitter, opent om 20.00 uur de vergadering en heet 
eenieder, mede namens de overige bestuursleden van harte welkom op deze “uitgestelde” Algemene 
Leden Vergadering. 
De voorzitter vraagt de aanwezigen een moment stilte in acht te nemen uit respect voor hen die ons zijn 
ontvallen het afgelopen jaar. 
De voorzitter gaat verder met zijn openingswoord waarin hij aangeeft dat de vergadering van vanavond de 
najaarsvergadering van 29 november 2021 is, die vanwege corona al 2 keer is uitgesteld. 
Vanwege corona valt er sportief gezien niet veel te melden. Qua organisatie kan gemeld worden dat Ronald 
Visser zitting heeft genomen in de jeugdcommissie als voorzitter a.i.  
Coen van der Waal heeft het eerste deel van de cursus HJO met goed gevolg afgelegd.  
De ontwikkelingen met de gemeente zullen bij agendapunt 8 behandeld worden. 
V.V. Sliedrecht bestaat dit jaar 110 jaar. Reden genoeg om hier aandacht aan te besteden in de vorm van 
een reünie op 25 maart en een feestavond op 9 april a.s. Andere festiviteiten zoals o.a. het pupillen 
tentenkamp en het baggercuptoernooi krijgen een jubileum sausje. 
 
Voordat de vergadering verder gaat, spreekt de voorzitter namens het hele bestuur, een woord van dank 
uit voor de tomeloze inzet van iedereen die zich – in welke vorm ook - heeft ingezet voor de vereniging in 
deze coronatijd.  
 
2. Ingekomen stukken en mededelingen 
Secretaris Tom Pauw, verder te noemen secretaris, geeft aan dat van de volgende personen een bericht 
van verhindering is ontvangen: 

- Ad Slieker  
- Leon Hoegee  
- Wim Koppelaar (wedstrijdsecretaris) 
- Rob van laarhoven 
- Theo Leeuwestein 
- Koos van 't Hoog 

 
Als ingekomen stuk is een vraag van een ouder binnengekomen over het rookbeleid van de v.v. Sliedrecht, 
buiten op het terras. De secretaris heeft hier op geantwoord richting de ouder dat het de benodigde 
aandacht krijgt. 
 
3. Vaststelling verslag Algemene Ledenvergadering van 1 juli 2021 
Er zijn geen inhoudelijke of tekstuele opmerkingen. Het verslag wordt goedgekeurd. 
 
4. Verslag bestuur over het seizoen 2020 – 2021 
De secretaris geeft een toelichting op een aantal punten uit dit verslag: 
- Het seizoen 2020-2021 is min of meer een “verloren” seizoen vanwege corona; 
- Activiteiten zoals o.a. de nieuwjaarsreceptie, schoolvoetbal, pupillententenkamp, baggercup toernooi, 
  kinder/ouderdag konden niet doorgaan; 
- Het 1e team won in de 1e voorronde van de landelijke TOTO KNVB Beker bij VVSB uit. Bij Noordwijk uit 
  werd eveneens gewonnen. Door corona zijn verdere wedstrijden stopgezet; 
- Martin van Valen is gestopt als bestuurslid. Raymond Koppelaar is per 1 juli 2021 benoemd tot 
  bestuurslid en heeft de taken van Martin van Valen m.b.t. de ledenadministratie overgenomen; 
- Erwin van Kooten is gestopt als voorzitter van de TC-jeugd. Dit heeft mede geleid tot een nieuwe 
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  samenstelling van de jeugdcommissie en TC-jeugd; 
- Bij de technische commissie senioren heeft Kevin de Leur de voorzittersrol van Ad Slieker overgenomen; 
- Ondanks het feit dat bepaalde vergoedingen en kosten stopten vanwege sluiting van het complex door 
  corona, konden we profiteren van overheidsmaatregelen; 
- Besloten is de contributie niet aan te passen per 1 januari 2021; 
- Het aantal leden steeg in het seizoen 2020-2021 iets: 
 
01-07-2020  01-07-2021 
 
Senioren  381   413 
Junioren  222   233 
Mini-pupillen  279   245 
Rustende leden  170   175 

                           1052              1066 
 
5. Financieel jaarverslag seizoen 2020-2021 
Penningmeester Michel Kroon, verder te noemen penningmeester, geeft een uitgebreide toelichting op het 
financieel jaarverslag. De stukken konden vooraf worden opgevraagd. 
Vervolgens worden diverse vragen gesteld, waaronder over het afschrijven van de kosten voor de 
nieuwbouw alsmede de toevoeging uit het resultaat aan de voorziening nieuwbouw. Daarnaast wordt de 
vraag gesteld of we wel of niet belastingplichtig zijn voor de vennootschapsbelasting van het resultaat. 
Vanuit het bestuur worden deze vragen beantwoord, wat niet leidt tot aanpassing van het verslag. 
 
6. Verslag kascontrole commissie 
Gijs van der Leeden doet namens de kascontrole commissie verslag van hun controle. Er worden diverse 
vragen gesteld door een aantal leden over transparantie met betrekking tot diverse vergoedingen. Ook 
wordt ingegaan op het feit dat de financiële commissie nog niet bijeen is geweest, waartoe het bestuur 
wordt opgeroepen om dit te regelen. Hierop wordt uitgebreid ingegaan en de vragen worden beantwoord, 
Ook wordt aangegeven dat de leden een afspraak kunnen maken met de penningmeester. De kascontrole 
commissie verleent décharge aan het bestuur voor het gevoerde beleid. De ledenvergadering neemt dit 
over.  
Verder wordt er gesproken over een updating van de toekomstige meerjaren exploitatiebegroting. Het 
bestuur geeft aan dat het, door alle onzekerheden o.a. m.b.t. de gemeente, op dit moment niet zinvol is. 
 
7. Verkiezing leden bestuur en commissies 
Volgens het rooster van aftreden waren vorig jaar Michel Kroon en André van Dijk aftredend. Zij hebben 
zich herkiesbaar gesteld. Er hebben zich geen tegenkandidaten gemeld. Bij acclamatie worden beiden 
herkozen. De ledenvergadering gaat verder akkoord met de invulling van de commissies. 
 
8. Nieuws m.b.t. (toekomstige) accommodatie 
De voorzitter doet uitgebreid verslag van de gang van zaken met de gemeente m.b.t. de (toekomstige) 
accommodatie. Er zijn twee punten waar we (v.v. Sliedrecht) duidelijkheid over willen krijgen: 
a. een veilige ontsluiting voor fietsers; 
b. wij willen weten welk bedrag de gemeente gaat bijdragen om een nieuw gebouw te kunnen financieren. 
De voorzitter laat vervolgens een drietal situatietekeningen zien en geeft hier uitleg over. 
Begin januari 2022 zouden we bericht krijgen van de gemeente over het financiële plaatje en hoe de 
definitieve fietsroutes eruit zouden zien. Eind januari 2022 is bekend gemaakt door de gemeente dat het 
financiële plaatje waarschijnlijk pas tegen de zomer rond zou zijn. Op grond hiervan heeft het bestuur 
unaniem besloten en kenbaar gemaakt aan de gemeente niet meer met ze in gesprek te willen gaan. 
Zodra de gemeente met een goed financieel voorstel komt en met een veilige ontsluiting voor fietsers, gaan 
we weer in gesprek. 
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Naar aanleiding van deze uiteenzetting door de voorzitter worden diverse vragen vanuit de vergadering 
gesteld, o.a. of we niet gewoon kunnen blijven op de huidige plaats. Hierop wordt geantwoord dat een 
voorlopige bouwvergunning is aangevraagd, waarop nog geen antwoord is ontvangen. Als we een “echte” 
bouwvergunning aan gaan vragen, gaat dit veel leges kosten. Verder worden er vragen gesteld over de 
investering en onderhoud van de velden en eventuele huur voor het nieuwe complex. Hierover is op dit 
moment nog geen duidelijkheid. 
De secretaris geeft nog aan dat de kans bestaat dat we, met het oog op de komende 
gemeenteraadsverkiezingen, min of meer weer “opnieuw” moeten beginnen, met nieuwe personen c.q. 
een nieuwe wethouder. 
 
Twee sheets worden extra toegevoegd aan de power point presentatie: 
A. Een update over het huidig seizoen 2021 – 2022: 
-  Het 1e elftal staat op de derde plaats in de competitie. 
-  De competitie m.b.t. de districtsbeker is wegens corona gestaakt en wordt niet meer hervat. 
-  Door een andere aanpak van de Grote Club Actie, o.l.v. Daniël Hogewoning en Alexander Caspers is 
   de opbrengst naar een hoger niveau gebracht: bijna € 8.000,--. Dit bedrag wordt grotendeels gebruikt 
   voor trainingsmiddelen voor de jeugd.  
 
B. Het 110-jarig Jubileum 
Dit jaar bestaat de v.v. Sliedrecht 110 jaar. Hiervoor is speciaal een Jubileumcommissie opgericht, die een 
aantal zaken gaat organiseren. 
- Een reünie voor leden en oud leden (met partner) op vrijdag 25 maart 2022. 
- Een feestavond op 9 april 2022. 
- Andere gebeurtenissen, zoals het pupillen tentenkamp en het baggercup toernooi krijgen een “jubileum 
  sausje”. 
- Er wordt een jubileumgids gemaakt, welke op de jubileumavond wordt uitgereikt; deze gids wordt door 
  heel Sliedrecht verspreid. 
 
9. rondvraag 
Er wordt een vraag gesteld door Riens van der Leeden over het renoveren van de velden. Vanuit het 
bestuur wordt aangegeven dat de huidige situatie van de velden goed is en dat, waar nodig, met de 
gemeente hierover overleg wordt gevoerd. 
 
10. Sluiting 
De voorzitter bedankt de aanwezigen en sluit de vergadering om 21.06 uur. 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 


