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Verslag Algemene Ledenvergadering v.v. Sliedrecht 
Maandag 20 mei 2019 
 

1. Opening 
Voorzitter Kees Verhoef opent om 20.16 uur de vergadering en heet een ieder van harte 
welkom. Allereerst wordt een minuut stilte in acht genomen voor alle leden die het afgelopen 
half jaar zijn ontvallen. Kees Verhoef gaat vervolgens in op aantal coryfeeën die ons zijn 
ontvallen o.a. Kees Bakker, Jan Stam, Wim van Mourik en recentelijk Dick Rietveld. Tenslotte 
vertelt hij kort over het feit dat ruim een maand geleden een bijeenkomst is gehouden in de 
kantine waarin het voorontwerp bestemminsplan Sliedrecht Buiten werd gepresenteerd.  
 

2. Ingekomen stukken en mededelingen 
Secretaris Tom Pauw geeft aan dat er geen ingekomen stukken zijn binnengekomen. Wel is 
bericht van verhindering binnengekomen van Theo Leeuwestein, Harm van Veen, Wim 
Koppelaar (sr.), Theo Wor, bestuurslid Martin van Valen, Cees de Wit en Riens van der 
Leeden. Er zijn 35 leden die de presentielijst hebben getekend. 
 

3. Verslag Algemene Ledenvergadering 2 november 2018 
Er zijn geen vragen over het verslag en het wordt overeenkomstig vastgesteld. 
 

4. Terugblik seizoen 2018-2019 
Voorzitter Kees Verhoef geeft aan de hand van een aantal sheets een toelichting op het 
afgelopen seizoen. Hierbij wordt o.a. ingegaan op de prestaties van het 1e (nacompetitie en 
bekerfinale), het aankomend kampioenschap 2e en de overige kampioenen. Ook vertelt hij 
over een nieuw kassasysteem, het nieuwe tv-scherm met indeling velden/kleedkamers, de 
gift van de Kaai en het stoppen van Corrie van der Giessen als kantinebeheerder. Zij is 
inmiddels opgevolgd door Melissa Koppelaar. Tenslotte benoemt hij het feit dat Eric van 
Genderen gehuldigd is als vrijwilliger van het jaar. De presentatie leidt niet tot vragen vanuit 
de vergadering. Daarnaast doet voorzitter Kees Verhoef een oproep om deel te nemen aan 
het project Walking Voetbal. Binnenkort zal een start avond worden gepland. 
 

5. Vacatures bestuur – commissies – diverse functies 
Voorzitter Kees Verhoef geeft een toelichting op de openstaande functies o.a. 
penningmeester, bestuurslid Technische zaken, jeugdcommissie leden, terreinmeester voor 
o.a. de zaterdag en diverse andere functies. Hij geeft daarbij aan dat ook onderzocht wordt – 
zeker als we geen penningmeester kunnen vinden naar uitbesteding van de administratie en 
de boekhouding. De vergadering heeft geen vragen n.a.v. de presentatie.  
 

6. Vooruitblik seizoen 2019-2020 
Voorzitter Kees Verhoef geeft samen met secretaris Tom Pauw in op het komend seizoen 
o.a. aantal teams, het feit dat de selecties in tact blijven en dat voor trainers/leiders welke met 
de jeugd o.a. actief zijn nu echt een VOG verklaring wordt gevraagd. 
 

7. Vaststellen begroting seizoen 2019-2020 
Albert Visser geeft een toelichting op de begroting en gaat in op de verwachte resultaten over 
het seizoen 2018-2019. Een aantal aandachtspunten zijn o.a. een daling in ledenaantal en 
dat in de begroting geen rekening is gehouden met een eventuele contributieverhoging per 1 
januari 2020. Het kantine beleid werpt zijn vruchten af wat betreft de resultaten. 
De lasten nemen toe o.a. doordat het salarisgebouw hoger is o.a. door meer kosten in de 
prestatielijn en meer vrijwilligersvergoedingen. De voorgestelde begroting zal een uitdaging 
worden om het te realiseren. 
 
Vragen vanuit de vergadering: 
- Rob Hasselmeijer vraagt om een verklaring van de stijging van de personeelskosten in het 
afgelopen seizoen. 
Antwoord: Meer betalingen aan vrijwilligers, verschuiving naar de prestatielijn en afspraken 
die nog niet bekend waren bij het opmaken van de begroting. 
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- Gijs van der Leeden merkt op dat er een begroting was vastgesteld voor afgelopen seizoen 
en dat binnen die lijnen geacteerd dient te worden. Hij merkt op dat volgens hem de 
vereniging de verkeerde kant op gaat. 
Antwoord: Ingegaan wordt op de wijziging o.a. de integratie van Stichting Promotie Sliedrecht 
in de vereniging en dat nu gewerkt wordt met sponsorpakketten wat tijd nodig heeft.  
 
- Gijs van der Leeden gaat in op kosten (sponsoring) voor de integratie van Stichting 
Promotie Sliedrecht en de Business Club. Volgens hem zijn de kosten omhoog gegaan en de 
inkomsten (sponsoring) gedaald. 
Antwoord: Een nadere toelichting wordt gegeven hoe de integratie nu in de boekhouding zit 
en per onderdeel ook kosten – inkomsten zichtbaar zijn. 
 
- Kees Koppelaar heeft vragen over de prestatielijn en welk deel bestemd is voor de jeugd. 
Antwoord: Aangegeven wordt welke jeugdteams onder de prestatielijn vallen en welke kosten 
daarin meegenomen worden. 
 
- Eric van Genderen heeft een vraag over de kosten van het 1e en of in de begroting al 
rekening is gehouden met mogelijke promotie naar de hoofdklasse. 
Antwoord: In de begroting is daar geen rekening mee gehouden. 
 
- Kees Visser heeft een vraag in hoeverre het technisch beleidsplan al meegenomen is in de 
begroting en wat dan straks de financiële kaders zijn. 
Antwoord: De begroting gaat uit van het huidige beleid. Er zijn geen extra middelen 
meegenomen nog. 
 
- Gijs van der Leeden wijst op een eventueel negatief resultaat en de gevolgen voor het eigen 
vermogen. 
Antwoord: Bestuur ziet het als uitdaging om een positief resultaat te realiseren. 
 
- Bert Nederlof heeft een vraag over de over de post entree en hoe het aantrekkelijker kan 
worden gemaakt dat er meer leden komen. 
Antwoord: Bestuur is daar mee eens maar een en ander is ook afhankelijk van competitie 
indeling bijvoorbeeld. 
 
De begroting wordt vervolgens in stemming gebracht. Hieruit blijkt dat de meerderheid 
akkoord gaat. Loek Borsje stemt tegen en Gijs van der Leeden blanco.  
 

8. Bespreken en vaststellen technisch beleidsplan 2019-2024 
Aan de vergadering wordt gevraagd of er vragen zijn. Vanuit de vergadering wordt gevraagd 
om een toelichting. Johan de Kock pakt dat namens de groep die het plan heeft voorbereid 
op. Hij gaat in waar we vandaan komen, waar we staan en waar we heen willen en welke 
voorwaarden ingevuld moeten gaan worden. In de prestatielijn worden straks ook 
meegenomen het 3e elftal en vrouwen-1. 
 
- Kees Visser vraagt of om de doelen te halen de financiële kaders aanwezig zijn zeker op 
langer termijn. 
- Eric van Genderen heeft vraag over waarom niet ook jongere teams als J011-J09 worden 
meegenomen. 
- Kees Koppelaar vraagt zich af hoe het dan met de niet prestatieteams gaat, zijn daar dan 
wel nog middelen voor. 
- Eric van Genderen waarom het vrouwen voetbal nu wordt meegenomen. 
 
De diverse vragen worden door de TC leden c.q. het bestuur beantwoord waarbij wordt 
aangegeven dat jaarlijks gekeken gaat worden of zaken bijgesteld moeten gaan worden. 
 
De vergadering gaat akkoord met het beleidsplan en de verder uitwerking ervan. Loek Borsje 
is het daar niet mee eens. 
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9. Stand van zaken toekomst nieuwe accommodatie 
Voorzitter geeft een toelichting op het voorontwerp aan de hand van een tekening. Tom Pauw 
vertelt wat over de procedure en dat na de zomer het definitieve plan bekend zal zijn. Het 
bestuur is met de gemeente in overleg over voorzetting van tijdelijk maatregelen o.a. 
aflossing lening. Tom Pauw vertelt nog over het onderzoek wat op het huidige complex wordt 
gehouden o.a. of er bepaalde vleermuizen zijn.  
Henk de Koning vraagt na wat de rol van de provincie is. Zij zullen uiteindelijk ook van alle 
planning iets vinden en toetsen of dat binnen hun plannen past.  
 

10. Rondvraag 
Gijs van der Leeden vraagt waar de dotatie van de Kaai aan is besteed en of er cashless 
betalen er straks komt. De dotatie is gebruikt voor het nieuw kassasysteem en cashless 
betalen wordt zeker iets voor de toekomst. 
 

11. Sluiting 
Voorzitter Kees Verhoef sluit om 21.34 uur de vergadering en bedankt een ieder voor zijn 
inbreng. 
 


