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Versie: 28042017 

Verslag van de algemene ledenvergadering voetbalvereniging Sliedrecht 

Vrijdag 18 november 2016 

1. Opening 
Voorzitter Kees Verhoef opent om 20.18 uur de vergadering en heet een ieder van 
harte welkom. 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 nieuw samen te stellen Technische commissie waarvoor op 30 
november a.s. diverse leden zijn uitgenodigd. Diegene die interesse hebben kunnen 
zich alsnog aanmelden. Voorts gaat hij in op de kascontrole en de financiële 
commissie welke nieuwe leden zoekt. Middels een PowerPoint presentatie wordt de 
vergadering verder begeleid. 
 

2. Ingekomen stukken en mededelingen 
Secretaris Tom Pauw deelt mee dat er één ingekomen stuk over het kledingplan is 
wat besproken zal worden bij agendapunt 10. Verder zijn er geen ingekomen 
stukken. Voorts deelt hij mee dat hij van de volgende leden bericht van verhindering 
heeft ontvangen zijnde Arjan van der Giessen, Kees Koppelaar, Eric Vet, Harm van 
Veen, Johan de Kock, Theo Wor, Sander Klomp, Walter Gort, het 45+ team. Jan 
Stam, Johan van Andel, Marcel Vlot, Cock Brouwer, Wim van Mourik, Kees Visser en 
Hanno van de Herik. Alle relevante stukken voor de vergadering hebben op de 
website gestaan. Er hebben 29 personen de presentatielijst getekend welke allemaal 
lid zijn. 
 

3. Vaststelling verslag Algemene Ledenvergadering van 26 augustus 2016  
Er zijn geen tekstuele of inhoudelijke opmerkingen. Het verslag wordt goedgekeurd.  
 

4. Jaarverslag bestuur seizoen 2015-2016 
Secretaris Tom Pauw geeft een korte toelichting op de belangrijkste punten van het 
afgelopen seizoen. Hierbij komt uiteraard aan de orde het verloop van het seizoen 
van het 1e met als geweldige slot de promotie naar de hoofdklasse, na de uitwedstrijd 
bij Heineoord door het beter nemen van strafschoppen. Ook wordt ingegaan op de 
lichte achteruitgang in het aantal leden o.a. door een strenger contributiebeleid, het 
stoppen van oudere jeugdleden en een achteruitgang in het aantal spelende 
vrouwen/meisjes. Naast de promotie van het 1e waren er kampioenschappen voor 
B1, B3, D4, E5, F7 en 023 en degradaties voor het 3e en 4e. Tenslotte werd ingegaan 
op het succesvolle 2e Baggercup toernooi met zo’n 50 teams uit het binnen- en 
buitenland. 
 

5. Jaarverslag Stichting Business Club v.v. Sliedrecht seizoen 2015-2016 
Vincent Bons geeft een korte uiteenzetting dat er inmiddels 100 leden zijn en dat er 
weer diverse activiteiten hebben plaatsgevonden. Ook is meebetaald aan een aantal 
zaken (machines/gereedschap) voor het zelf uitvoeren van het onderhoud van de 
velden. 
 

6. Jaarverslag Stichting Promotie v.v. Sliedrecht seizoen 2015-2016 
Tom Pauw doet kort verslag van de activiteiten en de financiële cijfers over het 
seizoen 2015-2016. Het seizoen sluit af met een klein verlies o.a. door minder 
bijdragen vanuit de Future Partners. 
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7. Terugkoppeling Raad van Advies van de v.v. Sliedrecht 
Bij afwezigheid van de leden van de Raad van Advies leest voorzitter Kees Verhoef 
hun verslag voor. Hierbij wordt o.a. gemeld dat dit het 1e volledige seizoen van de 
Raad is en dat zij diverse malen met het bestuur hebben gesproken over de diverse 
ontwikkelingen. 
 

8. Financiële stukken 
 Jaarverslag 2015-2016 
 
Albert Visser geeft een uitgebreide toelichting van de jaarcijfers, zowel de balans als 
de baten en lasten. 
Een duidelijk signaal geeft hij daarbij af dat de hand op de knip moet gezien de 
aangegane financiële verplichtingen en de onzekerheid nog over de bouwplannen. 
 
De volgende vragen worden vervolgens gesteld: 
 
Gijs van der Leeden: 
Vraag : Waar is de bijdrage van de Kaai voor gebruikt? 
Antwoord : Voor o.a. ballen mini’s en niet selectie teams 
 
Wim Koppelaar: 
Vraag : Over de aangegane lening en de rente die over het geld nu wordt genoten. 
Antwoord : Bestuur geeft een uiteenzetting waarbij ook wordt aangegeven dat het 
niet mogelijk is de lening nu om te zetten i.v.m. de lagere rente. 
 
Gijs van der Leeden: 
Vraag : Over de stand van zaken met de belastingdienst en de fiscale eenheid. 
Antwoord : Bestuur wacht op antwoord van de belastingdienst. Naar aanleiding van 
ons verzoek zijn diverse vragen door de belastingdienst gesteld en beantwoord maar 
er is nog geen uitspraak  
 
Henk van ’t Hoog en Rob Hasselmeijer 
Vraag : Over de richtlijnen wie wel /niet vrijwilligersvergoedingen 
Antwoord : Bestuur heeft als doel om de vergoedingen te beperken 
Het grootste deel is terug te herleiden naar trainers selectie teams. 
 
Aangepaste begroting seizoen 2016-2017 
Albert gaat kort in de op de aanpassing t.o.v. de begroting zoals in augustus is 
vastgesteld.  
 
De volgende vragen worden vervolgens gesteld: 
Henk v.t. Hoog 
Vraag : Over de hoogte van de entreegelden. 
Antwoord : Deze is iets hoger gesteld omdat er o.a. meer thuiswedstrijden zijn en we 
nu hoofdklasse spelen. 
 
Gijs van der Leeden 
Vraag : De begroting komt nu negatief uit. Hoe gaat bestuur dit ombuigen. 
Antwoord : Naast vinger op de pols m.b.t. uitgaven wordt ook gekeken naar meer 
inkomsten o.a. grote clubactie, De Kaai. 
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9. Verslag kascontrole commissie 
De controle verklaring wordt door kascommissie lid Gijs van der Leeden voorgelezen 
en voorgesteld wordt om het bestuur decharge te verlenen voor het gevoerde 
financiële beleid van het afgelopen seizoen. Voorts bedankt Gijs van der Leeden het 
bestuur en met name de penningmeester in het bijzonder voor hun werkzaamheden. 
Hierna wordt een korte pauze ingelast. 
 

10. Toekomstig beleid en aanpassing contributie 
Bestuurslid André van Dijk geeft een uitgebreide toelichting op het kledingplan wat 
vanaf seizoen 2017-2018 van start gaat. Vanaf 1 januari zal al wel de (extra) 
financiële contributie bijdrage starten om een buffer te gaan vormen. 
 
Naar aanleiding van de toelichting worden de volgende vragen gesteld: 
 
Cees de Wit 
Vraag : Hoe wordt omgegaan met bestaande kleding en sponsoring als dat kort 
geleden is aangekocht. 
Antwoord : Duidelijk wordt gesteld dat bestaande afspraken worden gerespecteerd 
en dat niet iedereen gelijk over gaat naar het nieuwe plan. 
 
Gijs van der Leeden  
Vraag : Vraagt nadere info naar de hoofdsponsor die op de shirts komt en de 
opbrengsten.  
Antwoord : Bestuur is bezig met aantal maatschappelijke Sliedrechtse organisaties, 
één van de opties zou United by Music kunnen zijn. De opbrengsten op termijn zullen 
ten goede komen aan de vereniging. 
 

11. Verkiezing leden bestuur en commissies 
De bestuursleden Tom Pauw en Rob van Laarhoven zijn aftredend en herkiesbaar. 
Marcel Vlot treedt af als bestuurslid technische zaken en Albert Visser wordt 
benoemd tot penningmeester a.i. De te benoemen bestuursleden worden bij 
acclamatie gekozen. Voorts worden alle voorgestelde leden van de diverse 
commissies (her) kozen. 

 
12. Stand van zaken nieuwe accommodatie 

Voorzitter Kees Verhoef geeft een uiteenzetting van de ontwikkelingen van de laatste 
maanden. Het bestuur is in overleg met de gemeente over een oplossing voor een 
tijdelijke huisvestiging voor de periode totdat wij gaan verhuizen. In het voorjaar van 
2017 zal de gemeenteraad een besluit nemen over het wel of niet verhuizen naar het 
recreatief knooppunt.  
 
Bert Nederlof vraagt nader informatie over deze tijdelijke maatregelen.  
Het gaat hier om extra (grote) kleedkamers, een upgrade van de kantine en 
uitbreiding van de bestuurskamer o.a. 
 
André de Groot heeft een vraag over de financiële consequenties. 
Bestuur licht dat toe o.a. dat een overbruggingskrediet onderdeel is van de 
besprekingen met de gemeente. 
 
Diverse leden geven wel aan dat de onzekerheid voortduurt en er maar niks gebeurd 
wat betreft de nieuwbouw van de accommodatie. Zij dringen er op aan dat er snel 
duidelijkheid moet komen. 
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13. Benoemingen ereleden 
Secretaris Tom Pauw geeft een uitgebreid relaas bij de diverse te benoemen 
ereleden wat zij voor de vereniging hebben gedaan. De leden Herman de Groot, 
Hans van der Haven en Wim Koppelaar worden vervolgens benoemd tot erelid en 
krijgen door voorzitter Kees Verhoef de bijbehorende versierselen opgespeld. 
  

14. Rondvraag 
Peter Vleugel doet een oproep voor nieuwe jeugdcommissie leden. Aan het eind van 
dit seizoen stoppen een aantal leden o.a. hij zelf als voorzitter van de 
jeugdcommissie.  
 
Bert Nederlof vraagt over de consequenties van de nieuwe KNVB voetbal ideeën. Het 
gaat om de jeugd en zal alleen voor de jongste jeugd consequenties hebben voor het 
seizoen 2017-2018. Intern moet nog gekeken worden wat dat betreft team- en 
veldindeling en materiaal voor consequenties heeft.  
 

15. Sluiting 
Voorzitter Kees Verhoef bedankt een ieder voor zijn inbreng en sluit de vergadering 
om 22.17 uur. 


