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Versie: 25112017 

Verslag van de algemene ledenvergadering v.v. Sliedrecht 

Vrijdag 27 oktober 2017 

1. Opening 
Voorzitter Kees Verhoef opent om 20.05 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 kort in op o.a. het afgelopen seizoen. Maar als belangrijkste bedankt hij alle 
vrijwilligers van de vereniging voor hun aandeel. Voorts wordt aangegeven dat 
agendapunt 12 naar voren wordt gehaald. Dit omdat Ad Verdoorn van DRV een 
toelichting komt geven en hij nog andere verplichtingen heeft. 
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 zijnde: 
Maarten Timmer, Huib Kraaijeveld, Kees Visser, bestuurslid Andre van Dijk, Ton den 
Dunnen en Theo Leeuwestein. 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 19 mei 2017  
Er zijn geen tekstuele of inhoudelijke opmerkingen. Het verslag wordt goedgekeurd.  
N.a.v. wordt medegedeeld dat inzake het beleidsplan 2018-2022 geen input is 
ontvangen vanuit de leden. Het bestuur heeft nu besloten om in januari/februari 
benen op tafel sessies te houden om te komen tot input voor het plan. In de 
voorjaarsvergadering zal het bestuur met een voorstel komen voor het beleidsplan 
2018-2022. Daarin zal ook het technisch beleidsplan van de technische commissie in 
worden verwerkt. 
 

4. Jaarverslag bestuur seizoen 2016-2017 
Secretaris Tom Pauw geeft een korte toelichting op de belangrijkste punten van het 
afgelopen seizoen. Het ledenaantal is bijna niet gewijzigd in het afgelopen seizoen. 
De vergadering heeft geen verdere vragen en het verslag wordt goedgekeurd. 
 

5. Financiële jaarverslag 2016-2017 
Albert Visser geeft een uitgebreide toelichting van de jaarcijfers, zowel de balans als 
de baten en lasten. Hierbij wordt o.a. ingegaan over de extra gelden welke van de 
gemeente zijn ontvangen en hoe deze zijn verwerkt. 
 
N.a.v. worden de volgende vragen gesteld welke door Albert Visser worden 
beantwoord. 
 
Eric van Genderen; wie krijgen er allemaal vrijwilligersvergoedingen?  
Het gaat om selectie (jeugd) trainers en aantal vrijwilligers m.b.t. 
schoonmaak/keuken. Met al deze vrijwilligers zijn overeenkomsten afgesloten. 
 
Hanno vd Herik; de wijze waarop de maaiers zijn geboekt. 
Toegelicht wordt welke gelden zijn ontvangen van de gemeente, hoe de aankoop is 
betaald en de wijze van boeking. 
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Gijs van der Leeden; over de werkelijke winst afgelopen seizoen als je wel/niet 
rekening houdt met de gemeentelijke bijdrage. 
Deze vraag wordt inhoudelijk beantwoord. 
 

6. Jaarverslag Stichting Business Club v.v. Sliedrecht seizoen 2016-2017 
Vincent Bons geeft een korte uiteenzetting van o.a. de activiteiten die hebben 
plaatsgevonden en de investeringen in materialen die zijn gefinancierd. Het 
ledenaantal schommelt rond de 100. Voor komend seizoen zal wat extra’s worden 
gedaan voor de jeugd o.a. opleiding. 
  

7. Jaarverslag Stichting Promotie v.v. Sliedrecht seizoen 2016-2017 
Kees Verhoef doet kort verslag van de activiteiten en de financiële cijfers over het 
seizoen 2016-2017. Het seizoen sluit met een verlies o.a. door het stoppen van een 
aantal Future Partners. 
 

8. Terugkoppeling Raad van Advies van de v.v. Sliedrecht 
De verklaring van de Raad van Advies wordt getoond. Door omstandigheden is 
niemand van de Raad van Advies aanwezig. Vanuit de vergadering wordt gevraagd 
om te zorgen dat in de toekomst iemand aanwezig is. 
 

9. Verslag kascontrole commissie 
Gijs van der Leeden geeft aan dat hij samen met Jeroen Aantjes de “boeken” heeft 
gecontroleerd en complimenteert het bestuur met de opgestelde rapportage. De 
kascontrolecommissie heeft zijn verklaring opgesteld welke wordt overhandigd maar 
niet wordt voorgelezen. De kascontrolecommissie is wel van oordeel dat de 
compensatie voor de aflossing van de lening van de gemeente via de 
winst/verliesrekening had moeten lopen i.p.v. rechtstreeks in de balans. 
De vergadering verleent vervolgens het bestuur decharge voor het gevoerde 
financiële beleid over het seizoen 2016-2017. 
 

10. Verkiezing leden bestuur en commissies 
De bestuursleden Kees Verhoef en Martin van Valen zijn aftredend en herkiesbaar. 
De te benoemen bestuursleden worden bij acclamatie gekozen.  
Tom Pauw geeft een toelichting op de bezetting van alle commissies. De 
ledenvergadering heeft daar geen opmerkingen over. 
 
Gijs van der Leeden vraagt wat de bedoeling is van de financiële commissie welke 
genoemd staat bij penningmeester Albert Visser als contactpersoon. 
Het bestuur geeft aan dat het juist de bedoeling is om komend seizoen dat verder in 
te richten samengesteld uit o.a. leden kascontrolecommissie en eventuele andere 
belangstellenden. De commissie zal met de penningmeester (bestuur) gaan 
klankborden over alle financiële zaken. 

 
11. Stand van zaken nieuwe accommodatie 

Bestuurslid Martin van Valen geeft een toelichting op de laatste ontwikkelingen. Hij 
gaat daarbij in op de nieuwe raamkozijnen, het nooddak op de kleedkamers en de 
units welke de komende weken geplaatst gaan worden. Alle kosten worden betaald 
door de gemeente. 
 
Gijs van der Leeden vraagt of deze kosten via de vereniging lopen? 
Het bestuur geeft aan dat alle rekeningen door de gemeente rechtstreeks worden 
betaald.  
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12. Toekomst vereniging en stichtingen 
Dit agendapunt is behandeld na agendapunt 2. 
Voorzitter Kees Verhoef geeft een korte inleiding waarna Ad Verdoorn van DRV het 
woord krijgt. Hij geeft een uitgebreide toelichting over de discussie met de 
belastingdienst om te komen tot één fiscale eenheid. Hierbij wordt ingegaan dat de 
belastingdienst het verzoek in eerste instantie heeft afgewezen. Inmiddels heeft er 
een gesprek plaatsgevonden met de belastingdienst en is bezwaar aangetekend. Het 
hebben van een fiscale eenheid is van belang bij de toekomstige bouw om gebruik te 
kunnen maken van de pro rata regeling. Ook voor de kosten die al gemaakt zijn voor 
het kunstgrasveld. 
 
Inmiddels is aanvullende informatie gezonden aan de belastingdienst en wordt een 
hernieuwde reactie afgewacht. 
Als de belastingdienst niet akkoord gaat dan is het voorstel om de beide stichtingen 
(Promitie en de Businessclub) op te heffen en een onderdeel te laten worden van de 
vereniging. 
 
Naar aanleiding van de toelichting worden de volgende vragen gesteld welke door Ad 
Verdoorn en het bestuur worden beantwoord. 
 
Bert Nederlof; waarom zijn de stichtingen toentertijd opgericht? 
Hiervoor waren meerdere redenen; eigen boekhouding; scheiding van prestatief en 
de vereniging; gerichte sponsoring in plaats van in het grote geheel. 
. 
Tom Pauw; kan je de stichtingen ook tijdelijk onderbrengen bij de vereniging? 
In principe zou dat kunnen maar de belastingdienst kan 9 jaar na dato nog de 
beschikking herzien. 
 
Rob Hasselmeijer; hoe zeker is het dat je de BTW straks terugkrijgt? 
Hier zijn berekeningen (inschattingen) voor gemaakt en er zijn ervaringen bij andere 
verenigingen (PKC). 
 
Martijn Thijssen; hoe doen andere verenigingen het die een nieuwe accommodatie 
hebben gekregen? 
Er zijn verenigingen die daarover afspraken hebben kunnen maken maar het hangt 
per belastinginspecteur af van zijn/haar inzicht. De hele pro rata regeling staat wel 
onder druk door een mogelijke toekomstige wetswijziging. 
 
Gijs van der Leeden; heeft vragen over waarom de belastingdienst het verzoek heeft 
afgewezen en de consequenties ook voor de bestuurders van de stichting Promotie. 
Deze worden inhoudelijk beantwoord. 
 
Hans van der Haven; bij samenvoeging kan er toch gewerkt worden met diverse 
betaalrekeningen?  
Dit zou kunnen maar het basis beleid van de vereniging is juist om het overzicht en 
de controle te behouden. 
 
Het bestuur geeft aan dat afhankelijk van de reactie van de belastingdienst verder in 
gesprek zal worden gegaan met de besturen van beide stichtingen. In de 
voorjaarsvergadering zal dan een concreet voorstel worden gepresenteerd. 
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13. Benoeming van het lid Cees de Wit tot lid van verdienste 
Secretaris Tom Pauw geeft een uitgebreide relaas van de activiteiten die Cees de Wit 
in al die jaren voor de v.v. Sliedrecht heeft gedaan. Van trainer/leider, scheidsrechter, 
tentenkamp tot aan de Baggercup. Tom Pauw benadrukt dat hij dat altijd heeft 
gedaan en daarbij niet op de voorgrond trad maar deed wat er gedaan moest 
worden. De ledenvergadering gaat akkoord om Cees de Wit te benoemen tot lid van 
verdienste. Hierna werd door voorzitter Kees Verhoef de bijbehorende versierselen 
opgespeld en werd Cees de Wit in de bloemen gezet. 
  

14. Rondvraag 
Vincent Bons heeft een vraag waarom gekozen is om de kantine “boven” te plaatsen 
in de nieuwe accommodatie. Hij doet een dringend verzoek om dat niet te doen 
gezien zijn ervaringen bij andere verenigingen. Het bestuur geeft aan dat uit oogpunt 
van ruimte en financiën gekozen is voor kleedkamers met daarboven de kantine. 
 

15. Sluiting 
Voorzitter Kees Verhoef bedankt een ieder voor zijn inbreng en deelt nog mee dat het 
bestuur nog steeds bezig is om te kijken naar een ledenpas. Vervolgens sluit hij om 
21.31 uur de vergadering. 


