
1  

  

Versie: 19082016  

Verslag van de algemene ledenvergadering v.v. Sliedrecht  

 

Vrijdag 6 november 2015  

 

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 

aanleg van het nieuwe kunstgras hoofdveld wat nu in volle gang is. Verder staat hij 

stil bij het overlijden van oud bestuurslid en voorzitter Piet van Loon en 

keeperstrainer Richard Reitsma. Aan de andere kant kan gemeld worden dat eind 

juni de gemeenteraad akkoord is gegaan met al onze plannen en de financiële kant, 

o.a. het aangaan van de lening en de waarborgen van Stichting Waarborgfonds en 

de gemeente is gerealiseerd. Verder zijn eind juli de aangepaste statuten gepasseerd 

bij de notaris. 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 aan dat 

hij van de volgende leden bericht van verhindering heeft ontvangen zijnde Ton den 

Dunnen, Harm van Veen, Aart Goedhart, Kees van Loon, Herman de Groot, Ruud de 

Gruijter en Theo Leeuwestein. Alle relevante stukken voor de vergadering hebben op 

de website gestaan. Er hebben 38 personen de presentatielijst getekend waarvan er 

37 lid zijn.  

  

3.  Vaststelling verslag Algemene Ledenvergadering van 10 juni 2015 

Er zijn geen tekstuele of inhoudelijke opmerkingen en het verslag wordt 

goedgekeurd.   

  

4.  Jaarverslag bestuur seizoen 2014-2015  

Er zijn geen opmerkingen en het verslag wordt goedgekeurd.  

Vanuit de vergadering wordt het verzoek gedaan ook het verslag voortaan op de site 

te zetten en aan te geven hoeveel leden we hebben.  

  

5.  Financieel jaarverslag seizoen 2014-2015  

Penningmeester Hans Kraaijeveld geeft een uitgebreide toelichting op de jaarcijfers. 

Hierbij wordt o.a. aangegeven dat de voorziening obligatielening en onderhoud zijn 

vrijgevallen.  

 

Naar aanleiding hiervan worden de volgende vragen gesteld:  

 

Loek Borsje:  

Stelt een vraag over de obligatielening en hoe een ieder wel/niet is benadert. Stelt 

voor om op de website daar nog aandacht aan te schenken.  

  

Gijs van der Leeden:  

Heeft aantal vragen/opmerkingen over  

- leden met contributie achterstand, zijn die ook geroyeerd?  

- de afhandeling van de renteloze lening  

- de consequenties van de diefstal in de cijfers  
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- de presentatie van de begroting klopt niet helemaal met de eerdere gepresenteerde 

cijfers.  

De vragen worden beantwoord.  

  

Hanno van de Herik  

Complimenteert bestuur met de financiële verslaglegging en verzoekt gezien de 

aangegane verplichtingen strik op de penning te blijven.  

  

6.  Jaarverslag Stichting Business Club v.v. Sliedrecht  

Bij afwezigheid van secretaris Vincent Bons van de Business Club geeft Andre van 

Dijk een toelichting op de ontwikkelingen o.a. dat er 95 leden zijn, er investeringen 

zijn gedaan m.b.t. meubilair en materialen voor het onderhoud 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, het G-voetbal en de Stichting Promotie vv Sliedrecht.  

  

7.  Jaarverslag Stichting Promotie v.v. Sliedrecht  

Secretaris Tom Pauw geeft een kort een relaas van de stichting en de financiële 

verantwoording. Voor de toekomst komt dat verder aan de orde bij agendapunt 10.  

  

8.  Terugkoppeling Raad van Advies van de v.v. Sliedrecht  

Voorzitter Johan de Kock geeft aan dat Raad van Advies inmiddels is opgestart en de 

eerste gesprekken ook met bestuur heeft gevoerd. Daarbij is o.a. gesproken over de 

diverse ontwikkelingen wat betreft de accommodatie maar ook op het sportieve vlak.  

  

9.  Verslag kascontrole commissie  

Jeroen Aantjes geeft namens de kascommissie een terugkoppeling van hun 

onderzoek 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.   

  

10.  Opheffen Stichting Promotie v.v. Sliedrecht en integratie in de vereniging  

Kees Verhoef en Tom Pauw geven een toelichting op het voorstel om de stichting 

op te heffen en op te nemen in de totale (financiële) verslaglegging van de 

vereniging (fiscale eenheid). Dit zou op termijn ook met de businessclub kunnen. 

Met beide besturen zijn gesprekken gaande. Dit heeft o.a. te maken met fiscale en 

belastingtechnische regels waardoor we voordeel zouden kunnen behalen.  Vanuit 

de leden o.a. Gijs van der Leeden, Hans Kroon, Martin de Jong en Martijn  

Thijsse komen er vele vragen naar voren over de besluitvorming, kan dit statutair, de 

aansprakelijkheid, betalingen. Na beantwoording en discussie wordt besloten tot een 

pauze.   

  

Na de pauze geeft het bestuur aan dat zij binnen een aantal weken met een notitie 

komt waarin alle voor/nadelen op een rij worden gezet. In een extra ledenvergadering 

begin volgend jaar welke ook zal worden gebruikt voor de nieuwbouw kan dan een 

besluit worden genomen. Ondertussen kan dan met de beide besturen van de 

stichtingen verder gesproken worden.  

  

11.  Vaststellen (aangepaste) begroting seizoen 2015-2016  

Het bestuur heeft de begroting aangepast op basis van de laatste stand van zaken. 

Vanuit de leden zijn er ook aantal vragen op schrift gesteld o.a. Hanno van de Herik 

over de aansluiting met de realisatie cijfers van vorig seizoen. Omdat er geen 

volledige duidelijkheid kan worden gegeven over een aantal zaken wordt besloten om 
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deze aangepaste begroting nu niet te accorderen en dat in de extra ledenvergadering 

te doen.  

  

  

12.  Verkiezing leden bestuur en commissies   

Volgens het rooster zijn de bestuursleden Marcel Vlot en Hans Kraaijeveld aftredend 

en herkiesbaar. Beiden worden bij acclamatie herkozen. De overige commissies 

worden benoemd waarbij secretaris Tom Pauw een toelichting geeft op wat de 

normen en waarden commissie wel/niet heeft gedaan tot nu toe.  

  

13.  Stand van zaken kunstgrasveld en nieuwe accommodatie  

Voorzitter Kees Verhoef en bestuurslid Rob van Laarhoven geven een toelichting op 

de aanleg en realisatie van het nieuwe kunstgrasveld. Zij geven daarbij o.a. aan dat 

doelen en netten nog volgen. De totale kosten zijn uiteindelijk uitgekomen op  

EUR 330.000,- excl. btw.  

Inzake de nieuwe accommodatie worden een aantal tekeningen getoond en kenbaar 

gemaakt dat gesprekken worden gevoerd met architect Van Es, de gemeente maar 

ook met Heineken. Realisatie zal niet eerder starten dan na de baggercup volgend 

jaar.   

  

14.  Diverse ontwikkelingen waaronder vertrouwenspersoon en kledingcontract 

Secretaris Tom Pauw geeft aan dat er door bestuur afspraken zijn gemaakt over een 

interne en externe vertrouwenspersoon wat binnenkort ook op de site zal worden 

gemeld.  

Bestuurslid Andre van Dijk gaat in op het feit dat het huidige kledingcontract met 

Hummel per 1 juli volgend jaar afloopt. Komende tijd zal gebruikt worden om 

gesprekken te voeren met Hummel en andere leveranciers over een nieuw contract.  

  

15.  Rondvraag  

Jan Stam heeft vagen over de prijsverhoging in de kantine en de negatieve effecten 

ervan. Secretaris Tom Pauw geeft daarop antwoord.  Een actuele en zichtbare 

prijslijst is daarbij een aandachtspunt.  

Wim van Mourik heeft vragen over het hoge eigen verbruik. Dit is voor het bestuur 

zeker een aandachtspunt voor de komende maanden.  

  

16.  Sluiting  

Voorzitter Kees Verhoef bedankt een ieder voor zijn inbreng en sluit de vergadering 

om 22.33 uur.  


