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Verslag van de algemene ledenvergadering v.v. Sliedrecht 

Vrijdag 2 november 2018 
Versie : mei 2019 

1. Opening 
Voorzitter Kees Verhoef opent om 20.04 uur de vergadering en heet een ieder van 
harte welkom. Uit respect voor diegenen die ons zijn ontvallen in het afgelopen half 
jaar wordt een minuut stilte in acht genomen. In zijn openingswoord gaat Kees 
Verhoef in op dat nog steeds materialen niet opgeruimd worden na trainingen en 
wedstrijden. Na de winterstop zal er weer een bijeenkomst worden gehouden voor 
alle trainers en leiders. Ook doet hij een oproep aan diegenen die interesse hebben 
in “walking voetbal” om zich te melden. Daarnaast zijn er nog vele vacatures bij 
diverse commissies o.a. de jeugd en het bestuur. 
 

2. Ingekomen stukken en mededelingen 
Secretaris Tom Pauw deelt mee dat er geen ingekomen stukken zijn behalve dat 
Hanno van den Herik een x-aantal vragen heeft gesteld. Deze zullen worden 
betrokken en beantwoord bij de verschillende agendapunten.  
Hij geeft verder aan dat hij van de volgende leden bericht van verhindering heeft 
ontvangen namelijk Arjan van der Giessen, Kees Visser, Teus Visser, Bert van 
Genderen, Andre de Groot, Theo Leeuwestein, Theo Wor, Jan Stam en Huib 
Kraaijeveld. 
Alle relevante stukken voor de vergadering hebben op de website gestaan. Er 
hebben 39 personen de presentatielijst getekend welke op een na allemaal lid zijn. 
 

3. Vaststelling verslag Algemene Ledenvergadering van 28 mei 2018  
In het verslag is niet opgenomen de zinsnede dat de begroting 2018-2019 is 
goedgekeurd door de ledenvergadering. Verder zijn er geen tekstuele of inhoudelijke 
opmerkingen. Met deze aanpassing wordt het verslag vastgesteld. 
 
N.a.v. het verslag is door Hanno van den Herik gevraagd hoe we staan met de AVG 
en speciaal met het plaatsen en maken van foto’s. 
Bestuurslid Rob van Laarhoven geeft aan wij als vereniging aan het doen zijn. Op dit 
moment zijn wij actief bezig met inventarisatie en wat wel en niet kan. Met betrekking 
tot foto’s en het plaatsen ervan dien je in principe aan betrokkenen toestemming te 
vragen. Het is onduidelijk wat er moet gebeuren met foto’s gemaakt voor 26 mei 
2018. 
Over het nieuwe verzorgingsbeleid met SMC is via de Website mededeling gedaan. 
 

4. Jaarverslag bestuur seizoen 2017-2018 
Secretaris Tom Pauw geeft een korte toelichting op de belangrijkste punten van het 
afgelopen seizoen. Er wordt een toelichting gegeven dat inmiddels de Stichting 
Promotie vv Sliedrecht is ontbonden en dat de Stichting Businessclub vv Sliedrecht 
per 1 juli a.s. overgaat in de vereniging. Zij behouden wel een eigen rekening. Het 
aantal pupillen is gedaald wat o.a. wordt veroorzaakt doordat kinderen (ouders) 
keuzes maken, het feit dat het minder gaat met het Nederlands voetbal (Elftal) en 
kinderen vaak eerst hun zwemdiploma moeten halen. 
 

5. Financieel jaarverslag seizoen 2017-2018 
Penningmeester Albert Visser geeft een uitgebreide toelichting op het jaarverslag. Hij 
gaat daarbij o.a. in op de afdracht welke wij doen aan Unit by Music en dat wij nu 
meedoen aan sponsorkliks. 
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De volgende vragen worden gesteld door de leden: 
Gijs van der Leeden vraag hoe het zit met de bijdrage van de gemeente, tot wanneer 
loopt deze. Reactie: er zijn afspraken gemaakt voor drie jaar met een mogelijke 
verlenging voor het vierde jaar. Dit is ook een aandachtspunt in het overleg met de 
gemeente, 
Hanno van den Herik vraagt na over de “onbelaste opbrengst”. Albert Visser geeft 
aan dat hier overleg over is geweest met accountant DRV en het een bewuste keuze 
is om het zo te doen. 
Kees Koppelaar vraag zich dat de opbrengsten vanuit de Baggercup kwetsbaar zijn. 
Tot nu toe loopt het allemaal maar het kan ook tegenvallen, weer, deelname etc. Het 
bestuur is zich dat bewust en ziet dat ook als een belangrijke uitdaging dat het goed 
gaat lopen. 
Gijs van der Leeden heeft zorgen over de totale inkomstem en uitgaven en de 
toekomstige bestendigheid. Hij denkt daarbij aan de consequenties bij promotie. Het 
bestuur geeft aan dat ze druk bezig zijn om de inkomsten o.a. sponsoring te 
verbeteren en anderzijds de kosten in de hand te houden. 
Daarnaast heeft hij vragen over de BTW suppletie teruggave en de benaming van de 
reserve nieuwbouw. Albert Visser geeft aan dat voorlopig jaarlijks een verzoek wordt 
ingediend bij de belastingdienst. 
 

6. Terugkoppeling Raad van Advies  
Johan de Kock geeft namens de Raad van Advies een toelichting wat zij hebben 
gedaan waaronder 2x overleg met het bestuur waar o.a. gesproken is over de 
financiële zaken, de toekomstige accommodatie en het technisch beleidsplan wat in 
de maak is. 
 

7. Verslag kascontrole commissie 
Jeroen Aantjes doet namens de kascontrole commissie verslag van hun controle. Zij 
stellen voor het bestuur decharge te verlenen voor het gevoerde beleid. De 
ledenvergadering neemt dat over. 
 
Er wordt een korte pauze ingelast van 10 minuten. 
 

8. Verkiezing leden bestuur en commissies 
De bestuursleden Albert Visser en Andre van Dijk zijn volgens het rooster aftredend 
en herkiesbaar. Bij acclamatie worden beiden herkozen. De ledenvergadering gaat 
verder akkoord met de invulling van de commissies.  
 

9. Stand van zaken nieuwe accommodatie 
Kees Verhoef en Tom Pauw geven een nadere toelichting over wat er wel/niet 
gebeurd is in het afgelopen jaar. 
Inmiddels is weer overleg met de nieuwe verantwoordelijke wethouder en de nieuwe 
projectleider. 
De volgende vragen worden gesteld door de leden: 
Loek Borsje – of alle gronden al in bezit zijn van de gemeente? 
Kees de Heer – of we niet tot hardere actie moeten overgaan? 
Bert Nederlof  - over hoe nu verder? 
Gijs van der Leeden – over nieuwe regelgeving wat betreft subsidie?. 
Het bestuur beantwoordt de vragen voor zover dat mogelijk is en neemt de vragen 
mee in de het komend overleg met de gemeente. 
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10. Toelichting vanuit de vereniging o.a. Technische commissie 
Sjoerd van der Waal geeft namens de technische commissie en nadere toelichting 
over wat zij hebben gedaan het afgelopen jaar. Hij gaat met name in wat er nu 
gedaan wordt voor de jeugd. Het gaat om overleg met jeugd selectietrainers, 
uitwisselen en beschikbaar stellen van trainingsstof en het aanschaffen van 
materialen o.a. poppenmuur. 
Naar aanleiding worden de volgende vragen gesteld: 
Jasper de Vries over de betrokkenheid van de pupillen. 
Edwin van Kooten over hoe de onderbouw wordt betrokken. 
Gijs van der Leeden over strategie van BVO om de jeugd weg te halen 
 
Sjoerd van der Waal beantwoord de vragen en waar nodig wordt dit meegenomen in 
de verdere uitwerking. 
 

11. Benoeming van het lid Riens van der Leeden tot lid van verdienste 
Vanuit een tiental leden is een formeel verzoek gedaan om Riens van der Leeden 
voor te dragen tot lid van verdienste. Het bestuur ondersteunt dit verzoek voor al zijn 
verdiensten o.a. als leider/trainer, zaterdagcommissie, als bestuurs afgevaardigde bij 
wedstrijden zaterdag 1 en als pensionado en met name het beheer van de velden. 
De ledenvergadering gaat met de benoeming akkoord en Tom Pauw spreekt Riens 
van der Leeden verder toe waarna hij de versierselen van lid van verdienste krijgt 
opgespeld.  
 

12. Rondvraag 
Alleen Eric van Genderen heeft nog een vraag over de toestemming bij plaatsing van 
foto’s. o.a. over foto’s van journalisten. Rob van Laarhoven geeft daar antwoord op. 
 

13. Sluiting 
Voorzitter Kees Verhoef bedankt een ieder voor zijn inbreng en sluit de vergadering 
om 21.45 uur. 


