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Versie: 28052015 

Verslag van de bijzondere algemene ledenvergadering v.v. Sliedrecht 

Woensdag 18 februari 2015 

 
1. Opening 

Voorzitter Kees Verhoef opent om 20.17 uur de vergadering en heet een ieder van 
harte welkom. Vanavond is er een bijzondere algemene ledenvergadering o.a. over 
de statuten/huishoudelijk reglement en de plannen voor de nieuwe accommodatie. 
Tom Pauw deelt mee dat er bericht van verhindering is binnengekomen van Cock 
Brouwer, Christina Koers, John van der Heijden, Kees van Loon en Hanno van der 
Herik. Er zijn ongeveer 70 personen aanwezig waarvan er 55 de presentielijst hebben 
getekend, hiervan zijn er vier geen lid. 
 

2. Verslag Algemene Ledenvergadering van 14 november 2014 
Secretaris Tom Pauw geeft aan dat het verslag eind december al op de site heeft 
gestaan en tevens nu bij de stukken aanwezig was. Er is een omissie geconstateerd 
namelijk dat bij de afwezigen Theo Leeuwestein niet stond gemeld. De 
ledenvergadering gaat akkoord met het verslag. 
 

3. Definitieve goedkeuring statuten / huishoudelijk reglement 
Secretaris Tom Pauw deelt mee dat in de algemene ledenvergadering van 14 
november 2014 deze stukken zijn behandeld. Aangezien toen de vereiste 2/3 
meerderheid van de leden niet aanwezig was kunnen de statuten en het 
huishoudelijk reglement nu pas worden geaccordeerd. Daarnaast had Gijs van der 
Leeden toen een aantal opmerkingen welke in de afgelopen periode zijn bestudeerd 
door het bestuur en de reglementscommissie. Dit heeft geleid tot een paar kleine 
aanpassingen o.a. dat de begroting in de mei/juni vergadering wordt vastgesteld, een 
index is omschreven alsmede een verwijzing stond er verkeerd in. De reactie van het 
bestuur / reglementscommissie is eind vorige week teruggekoppeld aan Gijs van der 
Leeden.  
Het bestuur stelt nu voor om met deze aanpassingen de statuten en het huishoudelijk 
reglement goed te keuren. 
Gijs van der Leeden merkt op dat de leden nu geen kennis hebben genomen van al 
zijn opmerkingen en de definitieve versies niet op de website hebben gestaan. 
Afgesproken wordt dat de opmerkingen van Gijs van der Leeden worden opgenomen 
als bijlage bij het verslag. De statuten zullen nu naar de notaris gaan en als zij 
gepasseerd zijn zullen zij samen met het huishoudelijk reglement op de site worden 
geplaatst. 
Theo Leeuwestein geeft aan dat er drie personen zijn benadert voor de Raad van 
Advies inzake Theo Wor, Johan de Kock en Harm van Veen. 
De ledenvergadering gaat akkoord met de voorliggende statuten en het huishoudelijk 
reglement met inbegrip van de aanpassingen naar aanleiding van de opmerkingen 
van Gijs van der Leeden. 
 

4. Toekomst plannen accomodatie 
Voorzitter Kees Verhoef geeft aan dat in de afgelopen periode veelvuldig gesproken 
is met wethouder Len Van Rekom over de nieuwe accommodatie. Middels een 
uitgebreide sheet presentatie van het businessplan wordt vervolgens een en ander 
toegelicht. 
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Aantal opmerkingen daarbij zijn o.a.: 
* De huidige situatie (tribune) is het uitgangspunt. 
* De verplaatsing naar het recreatief knooppunt tegenover het station gaat niet door 
mede omdat er terreinen door boeren zijn verkocht aan investeerders. 
* Het omklappen naar de andere kant is nog een optie maar wanneer is onbekend. 
* Er komt een groot terras van 200 m2. 
* De kantine wordt 50 m2 groter dan de huidige locatie. 
* Het bouwen op basis van stenen etc. is niet mogelijk omdat het verplaatsbaar moet 
zijn vandaar dat uit wordt gegaan van modulair bouwen. 
* Het plan is nog in hoofdlijnen – de inrichting van o.a. de kantine etc. moet nog 
verder worden ingevuld. 
* De gemeente heeft het groot onderhoud van de velden opgeschort tot 2020. 
* Een onderdeel van het plan is een kunstgrasveld als hoofdveld. 
* De business club heeft op dit moment ruim 90 leden en gaat richting de 100. 
* Er komt een ruimte voor de business club waarvoor een huur bedrag wordt betaald. 
* Er komt ruimte voor G-team en voor mensen met een beperking welke overdag 
onderhoudswerkzaamheden gaan verrichten. Via Stichting Spits en Stichting MEE 
ontvangen wij dan een bijdrage. 
* Er komt een ruimte voor kinderen waarvan ouders komen sporten. 
* Er is een accountmanager aangesteld (Ruud de Gruijter) welke actief nieuwe 
sponsors gaat werven. 
 * Het totale plan kost 2,25 miljoen euro waarvan de gemeente de helft voor zijn 
rekening neemt.  
* Er komt geen aparte stichting of holding i.v.m. beperking BTW aftrek, dit mede i.v.m. 
aankomende wetswijziging op dit punt. 
 
Penningmeester Hans Kraaijeveld licht vervolgens de aangepaste 
exploitatiebegroting alsmede de 10-jaars begroting toe. 
* Voorts is het de bedoeling dat er een obligatielening wordt uitgegeven van 100 
obligaties van 1000 euro. De deelnemers krijgen 3% rente en jaarlijks zal 10% 
worden uitgeloot. 
* Voor de financiering wordt een lening aangegaan bij de Bank Nederlandse 
Gemeente en zal gemeentegarantie worden aangevraagd. 
* De nieuwe accommodatie zal in 30 jaar worden afgeschreven. 
 
Secretaris Tom Pauw geeft vervolgens aan dat vanavond aan de leden een go wordt 
gevraagd om verder te gaan. De volgende stappen zullen zijn dat het businessplan 
zal worden aangeboden aan het college van B&W. Na goedkeuring door hen zal het 
worden voorgelegd aan de gemeenteraad. Het bestuur zal komende tijd het plan ook 
toelichten aan de politieke fracties. Als de gemeenteraad akkoord gaat kan het verder 
worden uitgewerkt en zal het in definitieve vorm weer aan de ledenvergadering 
worden aangeboden, dan dienen de leden een uiteindelijke beslissing te nemen. 
 
De volgende vragen worden naar aanleiding van de presentatie en toelichting door 
de leden gesteld. 
 
Gijs van der Leeden 
De extra activiteiten, hoe zit daar de relatie met voetbal en horeca? 
Vanuit het bestuur wordt aangegeven dat direct en indirect alles gerelateerd zal zijn 
aan de vv en hun leden inclusief de businessclub. Daarnaast wordt er gedacht aan 
activiteiten als een taptoe welke voor de gehele sliedrechtse gemeenschap een 
betekenis heeft. 
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Wim van Mourik 
In hoeverre zal de horeca problemen maken met deze extra activiteiten? 
Vanuit het bestuur wordt aangegeven dat er geen bruiloften en partijen worden 
gehouden en dat gewerkt zal worden conform de gemeentelijke richtlijnen. Ook zullen 
de contacten met de horeca (welke goed zijn) worden onderhouden. 
 
Rob Hasselmeijer 
We hebben nu 1100 leden, wordt rekening gehouden met meer leden o.a. i.v.m. de 
veldzetting.  
Vanuit het bestuur wordt aangegeven dat gewerkt is met de excel sheet van de 
KNVB over het benodigd aantal kleedkamers en velden. Het aantal kleedkamers is 
iets hoger dan wat er gelijk nodig is, zodat groei mogelijk is mede als er een extra 
kunstgrasveld komt.   
 
Kees Koppelaar 
Hoe zit met het tijdspad – gaat dat deze zomer nog lukken? 
Vanuit het bestuur wordt aangegeven dat dit nog steeds het streven is. Anderzijds is 
de bouwtijd van het plan maar 6-10 weken en kan er gewerkt worden met 
bijvoorbeeld tijdelijke kleedkamer units bij het jeugdhonk. De huidige kantine kan ook 
een periode blijven. 
 
Gijs van der Leeden 
Vraagt zich af of er openbaar aanbesteed gaat worden en hoe het zit met de 
gemeentelijke bijdrage. Ook de vraag of commerciële kinderopvang wel zal mogen. 
Vanuit het bestuur wordt aangegeven dat een aantal punten verder onderhandeld 
moet worden met de gemeente, maar dat gemeentegarantie nodig is voor de bouw 
en het aangaan van een lening. Voorts is het niet de bedoeling dat er commerciële 
kinderopvang komt zoals wij dat elders in Sliedrecht kennen. 
 
Jelle den Toom 
Hoe groot is de kleedkamer en hoeveel douches komen er in? 
Vanuit het bestuur wordt aangegeven dat de kleedkamer 24 m2 wordt en dat er drie 
douches per kleedkamer komen. De toiletten zijn op centrale punten. 
 
Kees Visser 
In hoeverre is de KNVB geraadpleegd of wordt daar gebruikt van gemaakt in dit 
traject? 
Vanuit het bestuur wordt aangegeven dat er contacten zijn o.a. i.v.m. de 
kleedkamers/veld normen en dat van de KNVB gebruik zal worden gemaakt als de 
onderhandelingen met de gemeente spaak lopen. Voorts zal de KNVB nodig zijn als 
wij wedstrijden tijdelijk op andere velden moeten spelen. 
 
Theo Peele 
Vraagt zich af wat er gebeurd met de huidige kantine en jeugdhonk en of er straks 
twee entree ingangen komen. 
Vanuit het bestuur wordt aangegeven dat de kantine zal worden afgebroken en de 
ruimte van het jeugdhonk mogelijk wordt verhuurd. Het pannaveldje moet worden 
verplaatst. Het is inderdaad de bedoeling om te werken met twee entrees, zijnde voor 
het 1e en de overige teams. 
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Kees Kwakernaak 
Graag een nadere toelichting op de besparing energiekosten en gaat er  gewerkt 
worden met zonnepanelen. 
Vanuit het bestuur wordt aangegeven dat door de nieuwbouw de verwachting is dat 
30% bespaard kan worden op de hoge energie – gas kosten welke wij nu hebben. 
Zonnepanelen leveren waarschijnlijk geen extra bijdrage t.o.v. de kosten die moeten 
worden gemaakt. 
 
Wim van Mourik 
Wat is de status van de onderhandelingen en staan er al dingen zwart op wit. 
Vanuit het bestuur wordt aangegeven dat er uitgebreid is gesproken met de 
wethouder Len van Rekom en dat er wederzijdse intentie is om er uit te komen. In de 
komende tijd moet dat verder formeel worden geconcretiseerd.  
 
De ledenvergadering geeft vervolgens de go aan het bestuur om de plannen nader 
uit te werken. 
 

5. Rondvraag 
Theo Leeuwestein geeft aan dat op maandag 2 maart a.s. er een bijeenkomst is van 
Stichting Spits over hun plannen. De bijeenkomst is bij Cafe Boertje. Bestuur zal ook 
met delegatie aanwezig zijn maar een ieder is van harte welkom. Voorts bedankt hij 
het bestuur voor de attentie welke hij kreeg n.a.v. zijn operatie. 
 

6. Sluiting 
Voorzitter Kees Verhoef sluit de vergadering om 21.31 uur en dankt een ieder voor 
zijn aandeel. 
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Bijlage 
 
Opmerkingen Gijs van der Leeden  
Met commentaar Bestuur en reglementscommissie. 
Statuten  
• Art. 7 : uitleg strafcommissie.. Hoe gekozen ? Wat zijn de verantwoordelijkheden/capaciteiten 
etc  
Reactie Bestuur : Oi wordt voor geen enkel commissie vastgelegd hoe gekozen. Het doel staat 
verder omschreven en verantwoordelijkheden/capaciteiten is niet iets om in de statuten te 
zetten.  
Akkoord verder geen actie. 

• Art 8: beëindiging lidmaatschap, 1 jaar opzeggingstermijn ?  
Reactie Bestuur ons inziens staat het er duidelijk. Hij denkt aan een opzeggingstermijn van 1 jaar, 
mi niet relevant, 
Akkoord verder geen actie. 
 
• Art 10: hoe is het geregeld met eventuele tegenkandidaten ? kan dit niet meer ?  
Reactie bestuur, goed punt – mi ergens benoemen.  
De tegenkandidaten worden ook voorgedragen door het bestuur !   
Geen actie verder. 

• Art 14: Het bestuur is bevoegd om “sluiten val allerlei overeenkomsten … etc.)  
Alleen moet men advies vragen aan RvA. (lid 8) advies dus geen toestemming nodig!!?? 
Reactie Bestuur – dat is lijn van wat wij hebben afgesproken, zijnde dat RvA een adviesrol heeft.  
Klopt, anders krijg je het KNVB model waarbij de commissarissen beslissen! 
Verder geen actie. 
  
• Art 15 lid 4 : niet verplicht lid van de vereniging..? hoe verhoudt dit zich met art 18: alle 
leden hebben toegang tot de ALV. 
Reactie Bestuur - iedereen is welkom maar alleen leden hebben spreek en stemrecht Akkoord, 
verder geen actie. 
  
• Art 16: Begroting in de meivergadering !!!!!!!/ Art 17: wel begroting vaststellen.  
Reactie Bestuur, - dat is inderdaad de afspraak dat in de mei/juni vergadering de begroting voor 
het komend seizoen wordt vastgesteld, graag aanpassing. 
Is aangepast. 
  
• Art 18: Waanzin ? songfestival…?/muziekinstallatie is vaak al klote bij ledenvergaderingen. 
Onzin om iets dergelijks in statuten te zetten. We hebben het instrument van “ingezonden 
stukken”.  
Reactie Bestuur – gaat oi om lid 7 – jullie weten onze mening en Gijs heeft ook een mening. 
Wij vinden als commissie dat bij belangrijke beslissingen het spreekrecht voorrang heeft zolang 
het belang van de vereniging niet wordt geschaad.  
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Huishoudelijk reglement:  
Art 3 is kopie van art 4 statuten, wat is de toegevoegde waarde ?  
Reactie Bestuur  
De bedoeling hiervan is om dit in het HR uitgebreider en leesbaarder te omschrijven. 
  
Art 4 zie art 5 statuten  
Reactie Bestuur  
De bedoeling hiervan is om dit in het HR uitgebreider en leesbaarder te omschrijven. 
  
Art 5 zie ook art 5 statuten  
Reactie Bestuur  
De bedoeling hiervan is om dit in het HR uitgebreider en leesbaarder te omschrijven  
 
Art 7: welke indexeringsregeling ? benoemen !  
Reactie Bestuur – Wij zouden verwijzen naar consumentenprijs index cijfer of de verhoging 
(indexering) welke de KNVB hanteert. 
Is aangepast.  
 
Art. 8: Strafnormcommissie ? (zie art 11 , bestuur en benoeming door de ALV) wie stelt die aan ? 
wat zijn de bevoegdheden ?  
Reactie Bestuur– zie ook opmerking bij de statuten.  
Zoals in de statuten staat aangegeven draagt het bestuur de commissies voor en worden 
benoemd door de ALV  
 
Art 9: hoe verhoudt dit zich met het clubteam van een jeugdteam (recent in krant) Een uittenue 
in het blauw…!!??  
Reactie Bestuur– is een constatering maar geen invloed op deze stukken.  
Dit is bedoeld als standaard en in de praktijk is er ook een uit tenue die niet standaard is  
 
Art 11 is in strijd met statuten art 14 lid 3… wat gaat voor ?  
Reactie Bestuur – klopt. 
De regel verplaatst naar art. 14, dus aangepast.  
 
Art 12: taak secretaris/ samen met kascontrole commissie kascontrole uitvoeren. (de slager die 
zijn eigen vlees keurt) Reactie Bestuur – wel een punt oi heeft de secretaris hier geen rol in – 
hoogstens faciliterend en dat hoort oi thuis bij de penningmeester. 
De penningmeester geeft bij de controle een korte toelichting (als hij de gehele tijd aanwezig is 
dan keurt de slager zijn eigen vlees) en beantwoord later de vragen. Een bestuurslid is 
faciliterend de gehele controle aanwezig  
 
Art 20 heeft het over: “vooraf in de door de ALV goedgekeurde begroting” ? begroting in najaar ?  
Reactie Bestuur – zie ook opmerking bij de statuten.  
Is aangepast. 


