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Verslag van de algemene ledenvergadering v.v. Sliedrecht 

Vrijdag 26 augustus 2016 

1. Opening 
Voorzitter Kees Verhoef opent om 20.19 uur de vergadering en heet een ieder van 
harte welkom. Na wat technische handelingen doet dit keer de microfoon het wel. 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 een 
aantal leden die ons afgelopen seizoen zijn ontvallen, de promotie van het 1e elftal, 
na een sidderende nacompetitie, naar de hoofdklasser en de ontwikkelingen met de 
gemeente over de accommodatie. Ook staat hij stil bij het stoppen van Hans 
Kraaijeveld als penningmeester en de tijdelijke opvolging door Albert Visser. Dit is 
o.a. de reden dat de voorjaarsvergadering nu pas plaatsvindt. 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 hij geeft aan 
dat hij van de volgende leden bericht van verhindering heeft ontvangen zijnde Ton 
den Dunnen, Kees Visser, Eric van Genderen, Arie van Dam, Andre de Groot, Walter 
Gort, Johan van Andel, Theo Wor, Riens van der Leeden, Hanno van den Herik  en 
Jan Stam. Alle relevante stukken voor de vergadering hebben op de website gestaan. 
Er hebben 28 personen de presentatielijst getekend waarvan er 27 lid zijn. 
 

3. Vaststelling verslag Algemene Ledenvergadering van 6 november 2015  
Er zijn geen tekstuele of inhoudelijke opmerkingen. Naar aanleiding van verzoekt Gijs 
van der Leeden om in de verslagen niet alleen de vragen op te nemen van de leden 
maar ook de inhoudelijke beantwoording. Dit wordt door het bestuur toegezegd. Het 
verslag wordt goedgekeurd.  
 

4. Terugblik seizoen seizoen 2015-2016 
Vanuit het bestuur wordt op hoofdlijnen een terugblik gegeven van de belangrijkste 
gebeurtenissen van het afgelopen seizoen. In de najaarsvergadering zal het formele 
verslag worden besproken en vastgesteld en dan zullen ledenaantallen worden 
opgenomen. Op de vraag van Gijs van der Leeden over het verloop van het 
ledenaantal meldt secretaris Tom Pauw dat wij te maken hebben gehad met een 
lichte daling. Dit wordt o.a. veroorzaakt door stoppen oudere jeugdleden, 
meisjes/vrouwen en de verdere opschoning van het ledenbestand. 
Corrie van der Giessen vraagt zich af hoe het zit met leden die nog een saldo op hun 
clubcard hebben. Dit alles omdat eind van het jaar gestopt wordt met de clubcard. 
Bestuurslid Andre van Dijk meld dat hij daar volgende week een gesprek over heeft 
met de leverancier en dat gezorgd gaat worden voor een adequate oplossing.  
Bert Nederlof meld nu dat er gestopt wordt met de clubcard er geen pas meer is voor 
bijvoorbeeld controle binnenkomst thuiswedstrijden 1e. Andre van Dijk meldt dat 
gekeken gaat worden naar een andere soort ledenpas die daar o.a. voor kan dienen. 
Secretaris Tom Pauw deelt verder mee dat B1, B3, D4, E5 en F7 kampioen zijn 
geworden en dat het 3e en 4e zijn gegradeerd. 
 

5. Vooruitblik seizoen 2016-2017 
Voorzitter Kees Verhoef gaat in op de belangrijkste zaken komend seizoen. Hierbij 
wordt o.a. ingegaan dat in de vorige ledenvergadering beloofd is dat begin van dit 
jaar een extra ledenvergadering zou worden gehouden. Dat is niet gebeurd en ook 
niet gecommuniceerd door het bestuur. 
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De reden is dat in de weken na de vergadering het toch bleek dat met voortzetting 
van de Stichtingen sprake kan zijn van een fiscale eenheid. Hiervoor is inmiddels een 
verzoek ingediend bij de belastingdienst waarover binnenkort een positieve reactie 
van wordt verwacht.  
Nu wij hoofdklasser zijn geworden is de vereniging ook lid geworden van het C.O.H., 
Centraal Orgaan Hoofdklassers die de belangen van alle zaterdag/zondag 
hoofdklassers behartigt. Verder wordt melding gemaakt dat een overeenkomst is 
gesloten met Sliedrecht 24 als mediapartner voor snelle berichtgeving. 
 
Voor dit seizoen is ingeschreven met 56 teams: 
- senioren  : 11 
- vrouwen  : 1 
- meisjes  : 3 
- G   : 1 
- 35/45+  : 2 
- JO19   : 3 
- JO17   : 4 
- JO15   : 6 
- JO13   : 6 
- JO11   : 8 
- JO9   : 7 
- JO8   : 1 
- JO7   : 2 

 
Doordat Albert Visser tijdelijk de positie van penningmeester waarneemt dient er een 
ander lid zijn positie in te nemen als kascontrolecommissielid. Gijs van der Leeden 
stelt zich beschikbaar en de vergadering gaat daarmee akkoord. 
 

6. Vaststellen begroting seizoen 2016-2017 
Penningmeester (a,i.) Albert Visser geeft een uitgebreide toelichting waarbij hij verder 
mededeelt dat vier leden de begroting vooraf hebben opgevraagd. Hierbij is ook 
aangegeven dat als leden vragen hebben vooraf zij dat vooraf kunnen kortsluiten met 
de penningmeester. Ook de voorlopige jaarcijfers over het seizoen 2015-2016 
worden gepresenteerd. De formele besluitvorming daarover zal in de 
najaarsvergadering plaatsvinden. Albert Visser geeft aan dat hij de werkelijke cijfers 
heeft opgenomen welke in het seizoen hebben plaatsgevonden. Omdat o.a. een 
aantal sponsor facturen daadwerkelijk na 1 juli zijn opgenomen en betaald is een 
verschuiving zichtbaar van vorig seizoen naar dit seizoen. Voorts gaat Albert Visser 
in over de afbetalingslast van de lening bij de BNG waarvoor wij op 1 april 2017 70K 
moeten betalen. Dat zal een enorme uitdaging worden en daarom wordt er zeer 
scherp op de kosten gelet.  
Gijs van der Leeden heeft diverse vragen over: 
- hoe realistisch zijn de cijfers over het vorig seizoen; 
antwoord: zullen in principe nauwelijks wijzigen. 
- de hoogte van de entreegelden (minder als verwacht); 
antwoord: de entreegelden 1e helft seizoen waren niet apart geboekt en zijn niet 
meegenomen. 
- zijn er nog afboekingen te verwachten van leden die contributie niet betalen; 
antwoord: nee, er wordt mede door Andre de Groot een actief beleid gevoerd; niet 
betalen dan royement. Dit heeft ook afgelopen seizoen geleid tot aantal royementen. 
- de verschuiving van de sponsorgelden van het ene seizoen naar dit seizoen; 
waardoor verkeerde beeldvorming ontstaat; 
antwoord: dat is keuze kwestie, waar het bestuur voorlopig voor heeft gekozen, dit 
mede gelet op de discussie met de gemeente en de fiscus. 
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Er ontstaat een uitgebreide discussie over de wijze van boekhouding in deze juist of 
niet juist is. Hierbij wordt ingegaan op allerlei details.  
 
Theo Leeuwestein merkt op dat aantal jaren is afgesproken dat leden met detail 
vragen deze vooraf met het bestuur bespreekt. Gijs van der Leeden geeft aan dat hij 
vindt dat de gehele vergadering van zijn vragen kennis moet nemen. 
De ledenvergadering gaat uiteindelijk akkoord met de begroting met de 
tegenstemmen van Gijs van der Leeden en Arie van Zwienen. 
Hierna wordt besloten tot een korte pauze 

 
7. Stand van zaken nieuwe accommodatie 

Door het bestuur wordt een uitgebreide toelichting gegeven over wat er gebeurd is 
sinds 6 november 2015. In de afgelopen periode zijn daar nieuwe ontwikkelingen 
bijgekomen omdat de gemeenteraad heeft besloten om in juni 2017 een besluit te 
nemen over het wel of niet doorgaan van het recreatief knooppunt. Nu gaan bouwen 
zou kunnen betekenen dat wij over ruim een half jaar weten dat we weer weg 
moeten. In overleg met de gemeente wordt gekeken naar een tijdelijke oplossing wat 
een win – win zou kunnen opleveren voor beide partijen. Gedacht wordt aan twee 
extra kleedkamers, uitbreiding bestuurskamer en aanpassingen kantine. John Stigter 
vraagt daarbij aandacht voor de hygiëne van de huidige kleedkamers o.a. het aantal 
muggen. In de komende weken zal er duidelijkheid komen tot wat dit gaat leiden. De 
vergadering onderschrijft de richting van het bestuur en wacht de verdere 
ontwikkelingen af. 
 

8. Toekomst kledingleaseplan v.v. sliedrecht 
Bestuurslid Andre van Dijk geeft een uitgebreide toelichting waarbij gekozen gaat 
worden om vanaf seizoen 2017-2018 te gaan werken met één en dezelfde kleding 
voor alle teams met paar sponsors erop o.a. voor een goed doel waarbij gedacht 
wordt aan United by Music. Voor dit model is o.a. uitgebreid gesproken met 
Kozakken Boys die dit al kennen. De leden gaan daar zelf dan ook aan meebetalen 
middels een extra maandelijkse contributieverhoging voor de spelende leden van 2 
euro. Een ieder krijgen dan een shirt / broek van de vereniging waarvoor hij /zij 
tekent. Kousen moeten in eerste instantie zelf worden geregeld. We praten straks 
niet meer over kleding/team sponsors maar over donateurs die op verschillende wijze 
in en buiten de club aandacht krijgen dat zij dit plan meefinancieren. 
Het plan wordt nu uitgewerkt en in de november najaarsvergadering volgt dan 
besluitvorming. De vergadering heeft verder geen vragen en is akkoord om deze 
richting op te gaan. 
 

9. Rondvraag 
Hier wordt geen gebruik van gemaakt.  
 

10. Sluiting 
Voorzitter Kees Verhoef bedankt een ieder voor zijn inbreng en sluit de vergadering 
om 21.35 uur. 


