
 

1 
 

Verslag van de Algemene Ledenvergadering van de 
Voetbalvereniging Sliedrecht van vrijdag 17 juni 2022 

 
 
1. Opening 

Voorzitter Kees Verhoef, verder te noemen voorzitter, opent om 19.33 uur de vergadering. 
In de zijn openingswoord gaat hij in op het afgelopen seizoen wat gelukkig ondanks de 
Corona maatregelen afgerond kon worden. Voorts benoemt hij Djem Koppelaar die 
gekozen is in het Nederlands Meisjes Team O15 en de koninklijke onderscheiding welke 
Wim Koppelaar heeft ontvangen. 
 

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: 
- Leon Hoegee 
- Kees de Heer 
- Riens van der Leeden 
- Aart Goedhart 
 
Voorts deelt hij mee dat er geen ingekomen stukken voor deze vergadering zijn. 
Er zijn 34 leden die de presentielijst hebben getekend. 
 

3. Vaststelling verslag Algemene Ledenvergadering van 14 februari 2022  
Tekstueel zijn er geen opmerkingen. 
Naar aanleiding van: 
Vraagt Gijs van der Leeden om naast de vragen die worden gesteld ook de antwoorden op 
te nemen. Bestuur zegt toe hier rekening mee te houden. 
Voorst geeft hij aan dat in het verslag ontbreekt de toezegging naar de toekomst dat er 
meer inzicht wordt gegeven in de vergoedingen. Bestuur kijkt hoe zij daar invulling aan gaat 
geven. 
 

4. Korte terugblik seizoen 2021-2022  
Via een sheet presentatie en een toelichting door de secretaris wordt terug gekeken op het 
afgelopen seizoen. Een seizoen waarin alles weer kon na drie jaar van schoolvoetbal, 
pupillententrenkamp, bedrijventoernooi tot aan de baggercup. 
 

5. Vooruitblik seizoen 2022-2023 
Via een sheet presentatie en een toelichting door de secretaris wordt vooruit gekeken op 
het komend seizoen met o.a. de inschrijving van 52 teams. 
 

6. Vaststellen begroting seizoen 2022-2023  
Penningmeester Michel Kroon, verder te noemen de penningmeester, geeft een 
uitgebreide toelichting op de voorgestelde begroting.  
Gijs van der Leeden heeft de volgende vragen: 
- In deze presentatie zijn ook de voorlopige cijfers over afgelopen seizoen opgenomen. In 
documentatie welke kon worden opgevraagd zat dat niet. De penningmeester geeft aan dat 
dit een time issue is geweest. Naar de toekomst toe zal hier rekening mee worden 
gehouden. 
- Vindt de verhouding inkoop/verkoop (omzet) te laag wat tot problemen kan leiden bij 
controle. De penningmeester zegt dat dit bekend is maar dat bijvoorbeeld nog geen 
rekening is gehouden met eventuele prijsaanpassingen komend seizoen.  
 
De begroting wordt daarna door de vergadering goedgekeurd. 
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7. Diverse mededelingen bestuur  
- Nieuw kleding contract  
Bestuurslid Andre van Dijk geeft een toelichting op het traject nieuw kleding contract wat 
afgelopen maanden is doorlopen. Er is gekozen voor een nieuw contract met Hummel voor 
6 jaar en een en ander zal lopen via Sportcentrum Dordrecht ipv Miranda Reijnders. 
 
- Stoppen met De Basis  
De voorzitter geeft aan dat om diverse redenen van dienstverlening tot kosten besloten is 
om te stoppen met De Basis per 1 juli a.s. Albert Visser gaat samen met de 
penningmeester dit nu verder oppakken. 
 
- Nieuws m.b.t. (toekomstige) accommodatie 
De voorzitter en secretaris geven een korte toelichting op de ontwikkelingen van de 
afgelopen maanden. Mede door de gemeenteraadsverkiezingen en college 
onderhandelingen heeft een en ander weer maanden stil gelegen. Bestuur heeft besloten 
om Johan de Kock te vragen voor advies en om het gesprek met de gemeente namens de 
vv te gaan voeren. 
 

8. Rondvraag 
Hier wordt geen gebruik van gemaakt. 
 

9. Sluiting 
Voorzitter Kees Verhoef sluit om 20.07 de vergadering.  
Hierna wordt een pauze ingelast waarna diverse jubilarissen in het zonnetje worden gezet. 

 
 


