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Verslag van de algemene ledenvergadering v.v. Sliedrecht 

Maandag 28 mei 2018 

1. Opening 
Voorzitter Kees Verhoef opent om 20.17 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 waarbij o.a. Wim Advocaat en Peter van 
Dommele apart worden benoemd. In zijn openingswoord gaat Kees Verhoef in dat 
het een bewogen seizoen is geweest en benoemd o.a. de stormschade begin dit jaar 
en de gevolgen daarvan. Hij bedankt alle vrijwilligers van de vereniging voor hun 
aandeel. Middels een sheetpresentatie wordt de vergadering verder begeleid. 
 

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 namelijk 
Harm van Veen, Rob Hasselmeijer, Wim Koppelaar en Peter Vleugel. 
Alle relevante stukken voor de vergadering hebben op de website gestaan. Er 
hebben 30 personen de presentatielijst getekend welke allemaal lid zijn. 
 

3. Vaststelling verslag Algemene Ledenvergadering van 27 oktober 2017  
Er zijn geen tekstuele of inhoudelijke opmerkingen. Het verslag wordt goedgekeurd.  
 

4. Terugblik seizoen 2017-2018 
Secretaris Tom Pauw geeft een korte toelichting op de belangrijkste punten van het 
afgelopen seizoen. Ingegaan wordt daarbij o.a. op het teleurstellende seizoen van het 
1e, het kampioenschap van het vrouwenteam, een geslaagde clubscheidsrechters 
cursus welke is gehouden mede door de bezieling van Cees Kwakernaak, de 
vrijwilligerspenning van de gemeente Sliedrecht voor Riens van der Leeden en de 
koninklijke onderscheiding voor penningmeester Albert Visser.  
Theo Leeuwestein vraagt hoe de v.v. Sliedrecht omgaat met de nieuwe AVG 
wetgeving. Bestuurslid Rob van Laarhoven geeft aan dat het bestuur aan het kijken is 
wat de consequenties zijn voor de vereniging. Een van de aspecten is dat je niet 
zomaar, zonder toestemming van de betrokkenen, foto’s mag plaatsen. 
 

5. Vooruitblik seizoen 2018-2019 
Voorzitter Kees Verhoef geeft een toelichting op het aankomende seizoen. 
Hierbij wordt ingegaan op de nieuwe trainer van het 1e Dennis van der Steen, en het 
feit dat de medische verzorging vanaf komend seizoen zal worden verricht door Sport 
Medisch Centrum Twigt (SMC). Kees Verhoef benadrukt dat de druk en de 
werkzaamheden voor de pensiondo’s steeds groter wordt zeker als materialen niet 
opgeruimd worden. 
Hanno vd Herik heeft een vraag over de praktische werkwijze van SMC o.a. voor wie 
bedoeld, de kosten in relatie met zorgverzekeringen. Kees Verhoef geeft een 
toelichting dat SMC is voor de prestatielijn in 1e instantie en dat verdere zaken nog 
worden uitgewerkt waarover mededelingen zullen volgen. Kees Visser heeft een 
vraag over het onderhoud van o.a. de opstallen. Bestuur geeft aan dat strenger wordt 
opgetreden tegen diegenen die het overtreden. Hanno van de Herik merkt op dat het 
lastig is om zaken te handhaven. 
  

6. Integratie Stichting Promotie vv Sliedrecht en Stichting Businessclub 
Sliedrecht in de v.v. Sliedrecht 
Voorzitter Kees Verhoef geeft een toelichting o.a. dat het komen tot een fiscale BTW 
eenheid is afgewezen. Er wordt wel waarschijnlijk bezwaar gemaakt maar de vraag is 
hoe lang dat gaat duren. In de afgelopen tijd zijn daarom praktische afspraken 



2 
 

gemaakt met de beide Stichtingen voor integratie in de vv Sliedrecht. Beide 
Stichtingen krijgen een eigen grootboekrekening binnen de v.v. administratie. Als de 
ledenvergadering nu akkoord gaat, kan en ander, na 1 juli geeffectueerd worden. Er 
zijn geen vragen en de ledenvergadering gaat unaniem akkoord met de integratie.  
 

7. Vaststellen begroting seizoen 2018-2019 
Penningmeester Albert Visser geeft een toelichting op de begroting. Er wordt 
uitgegaan van een budget neutrale uitkomst zonder rekening te houden met de 
bijdrage van de gemeente Sliedrecht.  
In het resultaat van dit seizoen komt o.a. tot uiting de hogere kosten voor onderhoud 
alsmede de schade van de storm waarvan mogelijk niet alles gecompenseerd wordt 
door de verzekering. 
Riens van der Leeden heeft een vraag over de afschrijvingskosten in relatie met de 
robotmaaiers. Loek Borsje heeft een vraag over de contributies waarin nu ook 
kledinggeld zit. Het zou volgens hem zuiverder zijn omdat apart te zetten in relatie 
met de te maken kosten. Beide vragen worden door Albert Visser beantwoord. 
 

8. Bespreken en vaststellen beleidsplan 2018-2022 
Secretaris Tom Pauw deelt mee dat het beleidsplan nog niet gereed is en aan 
gewerkt wordt. Het is de bedoelding dat het na 15 september a.s. beschikbaar komt 
voor de leden en dat het in de algemene ledenvergadering van november wordt 
behandeld. 
 

9. Stand van zaken toekomst nieuwe accommodatie 
Secretaris Tom Pauw deelt mee dat er sinds oktober 2017 weinig ontwikkelingen zijn. 
Door de gemeenteraadsverkiezingen en het feit dat er een nieuw college gevormd 
wordt, is nog onduidelijk wie de verantwoordelijke wethouder gaat worden voor het 
project. Er zal nu lopende het jaar een ontwerp bestemmingsplan komen wat de 
inspraak ingaat en voorgelegd zal worden aan de provincie. Dit zal mogelijk leiden tot 
bezwaren en rechtszaken. Hanno vd Herik vraag aandacht voor de huidige toestand 
van de kleedkamers en de douches en dat het richting je leden en tegenstanders 
eigenlijk niet meer kan. Het bestuur is zich daarvan bewust en zal de druk opvoeren 
om duidelijkheid te krijgen. 
 

10. Rondvraag 
Jan Stam vraagt aandacht voor het gebruik van de kleedkamers o.a. tijdens de 
trainingen. Hij stopt er mee om politie agentje te spelen omdat er uren wordt 
gedoucht. Hij verwijst naar andere verenigingen waar zaken zijn geregeld met 
huisregels en tijdklokken. Het bestuur zal dit zeker weer onder de aandacht brengen 
in het nieuwe seizoen bij alle trainers en leiders en waar nodig maatregelen nemen. 
Wim van Mourik heeft een vraag over de “sfeer” binnen de vereniging en de 
veranderingen. Het bestuur geeft aan dat de wereld is veranderd en het lastiger is 
o.a. om vrijwilligers te vinden en te binden. 
Theo Leeuwestein heeft een compliment over de (nieuwe) website en deelt ,mee dat 
komende zaterdag het G-toernooi wordt gehouden. Er zal gestreden wordt om de 
Andre van Elswijk cup, daarnaast wordt er clinic georganiseerd door asvz onder 
leiding van Dirk Jan de Rover. 
Eric van Genderen heeft een vraag over de TC en of zij betaald worden. Secretaris 
Tom Pauw geeft aan dat dit niet het geval is. 
 

11. Sluiting 
Voorzitter Kees Verhoef bedankt een ieder voor zijn inbreng en sluit de vergadering 
om 21.26 uur. 


