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Verslag van de algemene ledenvergadering v.v. Sliedrecht 

Vrijdag 14 november 2014 

 
1. Opening 

Voorzitter Kees Verhoef opent om 20.20 uur de vergadering en heet een ieder van 
harte welkom. Aangezien de microfoon het niet doet dient alles “vocaal” te gebeuren. 
Uit respect voor diegenen die ons ontvallen zijn in het afgelopen half jaar wordt een 
minuut stilte in acht genomen. In zijn openingswoord gaat Kees Verhoef in op de 
ontwikkelingen m.b.t. verhuizing complex zoals dat gisteren ook in het Kompas stond. 
Verder staat hij stil bij de wedstrijd van morgen tegen Nieuw Lekkerland om het  
periode kampioenschap en de deelname van een delegatie aan een uitzending van 
Koning Voetbal waarmee de vereniging EUR 1.500 heeft gewonnen. De uitzending is 
op 8 december a.s. Tenslotte dankt hij alle vrijwilligers voor hun inzet in het afgelopen 
seizoen. 
 

2. Ingekomen stukken en mededelingen 
Secretaris Tom Pauw deelt mee dat er geen ingekomen stukken zijn en geeft hij aan 
dat van de volgende leden bericht van verhindering heeft ontvangen zijnde Huib 
Kraaijeveld, Kock Goedhart, Andre van Dijk, Arjan van der Giessen, Rob 
Hasselmeijer, John Verhoeven, Loek Borsje en Eric Vet. Alle relevante stukken voor 
de vergadering hebben op de website gestaan. Er hebben 35 personen de 
presentatielijst getekend waarvan er 34 lid zijn. 
 

3. Vaststelling verslag Algemene Ledenvergadering van 26 mei 2014  
Er zijn geen tekstuele of inhoudelijke opmerkingen en het verslag wordt 
goedgekeurd. Gijs van der Leeden verzoekt om voortaan in het verslag bij vragen 
van leden ook het antwoord te vermelden. 
Voorts vraagt hij een inhoudelijke reactie op zijn ingekomen stuk van de vorige 
vergadering waarin hij een aantal aanbevelingen heeft gedaan. Het bestuur zal 
separaat hier op reageren. 
Tenslotte geeft hij aan dat de begroting nu weer op de agenda staat terwijl deze al in 
mei is goedgekeurd. Secretaris Tom Pauw deelt mee dat dit jaar een overgangsjaar 
is en in de toekomst alleen in de mei vergadering de aankomende begroting op de 
agenda komt te staan. 
 

4. Jaarverslag bestuur seizoen 2013-2014 
Er zijn geen opmerkingen en het verslag wordt goedgekeurd. 
 

5. Financieel jaarverslag seizoen 2013-2014 
Penningmeester Hans Kraaijeveld geeft een uitgebreide toelichting op de jaarcijfers. 
Hij deelt daarbij mee dat richting de 34 obigatiehouders een verzoek zal worden 
gedaan of zij dit uitbetaald willen zien of dat het bedrag kan vrijvallen ten bate van de 
vereniging. 
 
Naar aanleiding hiervan worden de volgende vragen gesteld: 
 
Hanno van den Herik : 
De daling van de sponsorgelden heeft dat tot gevolg gehad dat de business club 
inkomsten zijn gestegen. Het bestuur antwoord dat hier geen verband tussen zit en 
dat dit niet het geval is. 
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Gijs van der Leeden: 
Aangegeven is door de penningmeester dat de voorraad dit jaar niet exact geteld is. 
Dat kan wel betekenen dat het resultaat in werkelijkheid anders zou moeten zijn. 
Penningmeester Hans Kraaijveld geeft aan dat er een realistische schatting is 
gedaan en anderzijds dat volgend jaar er weer een echte telling zal plaatsvinden. 
 
Gijs van der Leeden: 
Vraagt zich af wat het doel – plan is met de voorziening onderhoud op de balans 
waar verder niks mee wordt gedaan. Penningmeester Hans Kraaijeveld geeft aan dat 
deze voorziening vanuit het verleden komt en deze dit seizoen gebruikt zal worden of 
vrijvallen. 
 
Gijs van der Leeden: 
Hij heeft geconstateerd dat op de gebouwen nu minder wordt afgeschreven dan een 
aantal jaren geleden. Als dat wel zou zijn gebeurd zou dat leiden tot een negatief 
resultaat. Penningmeester Hans Kraaijeveld geeft aan dat gekozen is voor een 
langere afschrijvingstermijn om niet een te lage boekwaarde te krijgen. Dit zal 
voortaan worden vermeld alsmede de hoogte van de OZB heffing.  Kascontrole 
commissie lid Albert Visser bevestigt dit antwoord. 
 
Gijs van der Leeden: 
Stelt de opwaardering in de balans van de gebouwen zijnde de kosten voor de 
bouwvergunning ter discussie. Penningmeester Hans Kraaijeveld geeft aan dat dit 
gaat om de leges voor de eerder verleende bouwvergunning. Het bestuur is nog 
steeds in overleg met de gemeente over de betaling van deze kosten, dit alles in het 
licht van de nieuwe ontwikkelingen. 
 
Gijs van der Leeden: 
Vraagt zich af waarom de kosten zaterdag selectie bijna zijn verdubbeld. 
Penningmeester Hans Kraaijeveld geeft aan dat dit o.a. wordt veroorzaakt dat de 
vervoerskosten hierin zijn meegenomen, terwijl deze vorig seizoen nog apart 
stonden. Daarnaast waren er iets hogere kosten voor het trainingskamp. 
 
Gijs van der Leeden: 
Vraagt zich af op de totale vrijwilligersvergoedingen wel nodig zijn, het gaat tenslotte 
om vrijwilligers. Het bestuur geeft aan dat zij daar komende tijd kritisch naar gaat 
kijken. 
 
Hanno van den Herik: 
Complimenteert het bestuur met de openheid en transparantie van de cijfers.  

 
6. Jaarverslag Stichting Business Club v.v. Sliedrecht 

Secretaris Vincent Bons van de Business Club geeft een toelichting op de 
ontwikkelingen o.a. dat er 85 leden zijn, er grote investeringen zijn gedaan m.b.t. 
meubilair en uitstraling kantine en dat er daarnaast gezellige uitjes zijn 
georganiseerd.  
Hij geeft verder aan dat de business club financiële ondersteuning geeft richting de 
jeugd o.a. baggercup toernooi volgende jaar, het G-voetbal alsmede future partner is 
geworden van de Stichting Promotie vv Sliedrecht. 
Tenslotte geeft Vincent Bons aan, dat er in overleg met het bestuur gekeken wordt 
naar een verder gaande samenwerking met de sponsorcommissie, waarover 
komende dinsdag een bijeenkomst is. 
 
Hierna wordt een korte pauze ingelast van 10 minuten 
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7. Terugkoppeling Raad van Toezicht Stichting Promotie v.v. Sliedrecht 
Gijs van der Leeden, Raad van Toezicht lid namens de vereniging, geeft een korte 
toelichting, de Stichting heeft een winst gemaakt van 80 euro vorig seizoen. Voorts 
geeft hij aan dat hij alleen nog in de Raad van Toezicht zit omdat de andere twee 
leden (Hans Koppelaar en Martin de Jong) zijn gestopt.  
De bestuursleden Tom Pauw en Kees Verhoef welke ook beiden in het Stichting 
bestuur zitten geven vervolgens een korte reactie dat er gekeken wordt naar de 
toekomst van de Stichting, ook in het licht van de mogelijke ontwikkelingen m.b.t. 
Businessclub – sponsorcommissie. Als dat concreet wordt zal er een gericht voorstel 
komen richting de ledenvergadering. 
De vergadering besluit wel dat de stichting geen bijdrage conform eerder gemaakte 
afspraken (de 25%) hoeft te betalen richting de vereniging. 
In het totale licht van genoemde ontwikkelingen zullen Gijs van der Leeden, Hanno 
van de Herik en Albert Visser kijken naar de financiële kant van het geheel. 
 

8. Verslag kascontrolecommissie 
Albert Visser geeft een uitgebreide uiteenzetting op welke wijze de controle heeft 
plaatsgevonden en geeft aan dat volgens de kascommissie de cijfers een getrouw 
beeld geven. Hij verzoekt de vergadering het bestuur decharge te verlenen voor het 
financiële jaarverslag. De vergadering gaat daar mee akkoord.  
Tenslotte geeft hij aan dat door omstandigheden hij de controle alleen heeft gedaan 
en dat er gezocht wordt naar nieuwe leden. 
 

9. Aanpassing contributies per 1 januari 2015 
Voorzitter Kees Verhoef geeft een toelichting waarom deze aanpassing wordt 
voorgesteld o.a. prijzen stijging en verhoging KNVB bijdrage. 
Vanuit de vergadering worden de volgende vragen gesteld. 
 
Ruud de Gruijter: 
Hoe verhouden deze bedragen zich tot andere verenigingen.  
Het bestuur geeft aan dat er verenigingen zijn met veel hogere- en lagere 
contributies. We lopen dus niet uit de pas. 
Voorts merkt hij op dat wij m.b.t. deze verhoging niks extra te bieden hebben gezien 
de huidige staat van het complex en de drukte op de trainingsavonden. 
 
Gijs van der Leeden: 
Hij merkt op dat hij zou hebben gekozen voor een ander argumentatie zijnde sparen 
voor nieuw complex.  
 
Het voorstel wordt vervolgens door de vergadering aangenomen met ingangsdatum 1 
januari 2015 zijnde: 
Senioren  van EUR  16,50 naar EUR 17,50 
Junioren  van EUR  10,00 naar EUR 12,00 

 Pupillen  van EUR    8,00 naar EUR 10,00 
 Mini-Pupillen  van EUR    2,50 naar EUR   3,00 
 Rustende leden van EUR    6,50 naar EUR   7,00 
 65+ leden  van EUR    2,75 naar EUR   3,00 
 35+ competitie               naar  EUR 10,00 

 
10. Vaststellen begroting seizoen 2014-2015 

Penningmeester Hans Kraaijeveld geeft een toelichting. In het contributie bedrag is 
nog niet opgenomen de verhoging van de contributies, welke maar voor een ½ jaar 
doorwerken dit seizoen. 
De vergadering gaat akkoord met de begroting. 
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11. Verkiezing leden bestuur en commissies  

Secretaris Tom Pauw geeft aan dat vorig jaar augustus een nieuw bestuur is 
aangetreden en er toen een rooster van aftreden is afgesproken welke is opgenomen 
in de jaarstukken. Dit betekent dat voorzitter Kees Verhoef en bestuurslid Martin van 
Valen aftredend zijn en herkiesbaar. Bij acclamatie worden beiden door de 
vergadering voor drie jaar herkozen. Bestuurslid Kees Visser heeft aangegeven dat 
als gevolg van drukke werkzaamheden hij stopt met het bestuurslidmaatschap. 
Voorts geeft secretaris Tom Pauw aan dat de commissies zijn genoemd in de 
jaarstukken en per ongeluk bij de redactiecommissie de naam van Ton de Dunnen 
twee keer is opgenomen. De vergadering gaat akkoord met de samenstelling van de 
commissies. 
 

12. Vaststelling aangepaste statuten en huishoudelijk reglement 
Secretaris Tom Pauw geeft aan dat de reglementscommissie een voorstel heeft 
gedaan welke afgelopen maanden een aantal malen is besproken met het bestuur. 
De KNVB voorbeeld exemplaren stonden daarbij ten grondslag. Aangezien de 
statutaire verplichting dat 2/3 van de leden aanwezig moet zijn ontbreekt, zal er in 
december een extra ledenvergadering worden gehouden waar deze stukken dan 
formeel worden goedgekeurd. Vanuit de vergadering wordt de suggestie gedaan om 
dat te combineren met het kerstklaverjassen op zaterdag 27 december a.s. 
Gijs van der Leeden merkt op dat hij diverse opmerkingen en tegenstrijdigheden 
heeft gevonden. Afgesproken wordt dat hij deze toestuurt aan het bestuur en de 
stukken  waar nodig worden aangepast. In de definitieve stukken zal dat middels 
track changes worden aangegeven. De vergadering gaat akkoord met de stukken 
zoals deze nu zijn aangeboden en de afspraken rondom de opmerkingen van Gijs 
van der Leeden. 
 

13. Diverse ontwikkelingen 
- vanuit de gemeente/complex 
Voorzitter Kees Verhoef geeft een uiteenzetting van de ontwikkeling met de 
gemeente over ons complex. In december zal er door de gemeenteraad een besluit 
worden genomen over het wel/niet verhuizen. Dit betekent dat er dan gelden 
vrijkomen voor een modulaire nieuwbouw ter hoogte van de bestaande 
kleedkamers/tribune. Daarnaast komt er kunstgras op het hoofdveld. De voorlopige 
tekeningen worden getoond middels een aantal plaatjes. Riens van der Leeden 
vraagt zich af of de lift naar de bovengelegen kantine wel op zijn plaats staat. 
Aangegeven worden dat het maar voorlopige tekeningen zijn en deze nader 
uitgewerkt moeten worden. 
De vereniging zal zelf op zoek moeten naar geld waarvoor voorzitter Kees Verhoef 
een oproep doet of financiële mensen willen meekijken/denken. Albert Visser en Gijs 
van der Leeden bieden zich daarvoor aan. Vincent Bons doet een beroep op het 
bestuur om de charme van de huidige kantine te behouden en stelt voor dat als het 
zover komt dat een commissie dat bewaakt. Als de plannen verder zijn uitgewerkt zal 
er uiteraard een bijzondere algemene ledenvergadering worden gehouden. 
 
Ruud de Gruijter vraagt zich af of bij de bouwplannen rekening is gehouden met de 
KNVB regels die o.a. gelden voor hoofdklassers. Dit zal meegenomen worden in de 
verdere uitwerking. 
 
- clubcard vv Sliedrecht 
Voorzitter Kees Verhoef geeft een toelichting op de stand van zaken rondom de 
clubcard. Het gebruik wordt steeds meer gepromoted en dat dient verder te gebeuren 
om het succesvol te maken. Leden worden opgeroepen om de card te gebruiken. 
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- bezetting kantine  
Hans Kroon geeft namens de kantinecommissie aan dat er nog steeds een groot 
probleem is om de bezetting achter de bar rond te krijgen. Het door de 
ledenvergadering goedgekeurde plan van 2012 om de seniorenteams te verplichten 
om bij toerbeurt mensen te leveren zal vanaf 1 januari 2015 nieuw leven ingeblazen 
worden. 
 
- vanuit de KNVB 
Tom Pauw geeft een toelichting op de nieuwe organisatie structuur binnen de KNVB 
en de financiële problemen. Verder wordt alles steeds meer gedigitaliseerd en dienen 
de verenigingen steeds meer zelf te doen.  
 
- 1e evaluatie beleidsplan 2014-2018 
Voorzitter Kees Verhoef geeft aan dat in de komend winterperiode de 1e evaluatie 
vanuit het bestuur zal plaatsvinden. Input van leden is daar welkom bij. 
 

14. Rondvraag 
Hier wordt geen gebruik van gemaakt, waarna secretaris Tom Pauw een dankwoord 
richt aan Kees Visser voor al zijn werk en hij vervolgens in de bloemen wordt gezet 
en een groot applaus krijgt vanuit de vergadering. 
 

15. Sluiting 
Voorzitter Kees Verhoef bedankt een ieder voor zijn inbreng en sluit de vergadering 
om 22.31 uur. 
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