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Verslag van de Algemene Ledenvergadering van de 
Voetbalvereniging Sliedrecht van donderdag 1 juli 2021 

  
1. Opening 
Voorzitter Kees Verhoef, verder te noemen voorzitter, opent om 20.05 uur de algemene ledenvergadering 
(ALV) en heet de aanwezigen, mede namens de overige bestuursleden van harte welkom op deze 
vergadering, welke sinds 18 oktober 2019 weer in de kantine gehouden wordt. 
De voorzitter vraagt de aanwezigen een moment stilte in acht te nemen uit respect voor hen die ons zijn 
ontvallen het afgelopen jaar. 
De voorzitter gaat verder met zijn openingswoord en spreekt de hoop uit dat er, na 2 coronaseizoenen op 
rij, komend seizoen weer gevoetbald kan worden. 
Hij geeft aan dat de begroting een belangrijk punt van deze vergadering is. De penningmeester zal bij 
agendapunt 6 de begroting verder behandelen. 
De ontwikkelingen met de gemeente zullen bij agendapunt 8 worden behandeld. 
Het vertrek van Erwin Van Kooten (HJO) en TC jeugd lid Erik Vet wordt genoemd. Het bestuur betreurt de 
gang van zaken. Coen van der Waal heeft zich bereid verklaard de vacature HJO op zich te nemen. 
Bij de TC senioren treedt Ad Slieker terug als voorzitter a.i. Kevin de Leur neemt de taak van voorzitter over. 
Daarnaast zal Kevin, als vertegenwoordiger vanuit de TC, de rol van bestuurslid technische zaken op zich 
gaan nemen. Ad Slieker blijft wel lid van de TC. 
 
Voordat de vergadering verder gaat, spreekt de voorzitter namens het hele bestuur, een woord van dank 
uit aan iedereen die zich – in welke vorm ook - heeft ingezet voor de vereniging. 
 
2. Ingekomen stukken en mededelingen 
Secretaris Tom Pauw, verder te noemen secretaris, geeft aan dat er geen ingekomen stukken zijn 
binnengekomen. 
Een bericht van verhindering is ontvangen van: 

• Priscilla Kraaijeveld 

• Riens vd Leeden 

• Marin van Valen 

• Wil van Valen 

• Cees de Wit 

• Theo Leeuwestein 

• Rafael Leeuwestein 
 
3. Vaststelling verslag Algemene Ledenvergadering van 4 februari 2021 
De secretaris geeft een korte uitleg van een aantal punten uit dit verslag. 
Er zijn verder geen inhoudelijke of tekstuele opmerkingen. Het verslag wordt goedgekeurd. 
 
4. Korte terugblik seizoen 2020-2021 
De secretaris geeft een korte toelichting op het afgelopen seizoen: 

• Behalve de prestaties van het 1e in de KNVB beker, is er weinig gebeurd en zijn de competities 
stilgelegd. 

• Het eigen vermogen zal ook dit jaar toenemen. Dit komt o.a. door gebruikmaking van diverse zgn. 
steunmaatregelen, extra inkomsten van de KNVB door het resultaat van het 1e in de beker, minder 
uitgaven aan kleding en (vrijwilligers)vergoedingen. 

• Er is een kooimaaier aangeschaft, welke betaald is door de Businessclub. 

• Na overleg met ASVZ is gestart met dagbesteding voor een groepje mensen met een beperking, 2 x per 
week, schoonmaken van kleedkamers, etc. 

• Een aantal evenementen, zoals o.a. baggercup, tentenkamp, vrijwilligersavond, huldiging jubilarissen 
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       konden niet doorgaan. 

• De jeugd kon doortrainen en onderlinge wedstrijden spelen, met dank daarvoor aan alle handhavers/    
vrijwilligers/trainers en leiders. 

• Er is weinig verloop van leden; de contributie werd doorbetaald. 

• Een aantal sponsoren is afgehaakt of heeft uitstel van betaling aangevraagd. 

• We hebben ons aangesloten bij het lokaal sportakkoord. De secretaris neemt deel aan de stuurgroep. 
 
Activiteiten voor de komende weken: 
Zaterdag 3 juli: ouder / kinderdag en BC-evenement rond de oefenwedstrijd Sliedrecht – Oranje Wit. 
Er is geen zomerstop – trainen is mogelijk evenals spelen op zaterdag. 
De kantine is open op donderdagavond en zaterdag. 
 
5. Vooruitblik seizoen 2021-2022 
De voorzitter geeft een korte vooruitblik op het komende seizoen: 

• De gehele staf van het 1e en 2e elftal (heren) blijft intact. 

• Er zijn 51 teams ingeschreven; meer senioren. 

• Begin september start de competitie / beker. Het 1e elftal is vrijgeloot voor de kwalificatie van de KNVB 
beker en start de 2e ronde, deze wordt gespeeld 21–23 september 2021. 

• De Grote Club Actie start in september, in een nieuwe vorm. 

• In 2022 vieren we ons 110-jarig bestaan met extra activiteiten en de jaarlijkse evenementen krijgen een 
jubileum sausje. 

• In oktober/november zal de reguliere algemene ledenvergadering gehouden worden. 
 
6. Vaststellen begroting seizoen 2021-2022 
De begroting kon vooraf worden opgevraagd. Penningmeester Michel Kroon, verder te noemen 
penningmeester, geeft een uitgebreide uiteenzetting van de begroting. 
Er komen geen vragen vanuit de vergadering en de begroting wordt vastgesteld. 
Een woord van dank wordt uitgesproken aan Ad Verdoorn en Albert Visser voor hun inspanningen voor de 
gehonoreerde B.T.W. teruggave. 
 
7. Benoeming Raymond Koppelaar tot bestuurslid 
Als opvolger voor Martin van Valen heeft Raymond Koppelaar "stage” gelopen binnen het bestuur. 
Raymond gaat de ledenadministratie doen. Hij wordt ook de contactpersoon van de JC. Het bestuur stelt 
voor Raymond te benoemen tot bestuurslid. De vergadering gaat hiermee akkoord en Raymond wordt 
benoemd tot bestuurslid. 
 
8. Nieuws m.b.t. toekomstige accommodatie 
De voorzitter geeft een update van de stand van zaken: vorig jaar september zag het er positief uit. De 
gemeente wilde een grondruil aangaan, dit is niet gelukt. 1 grondeigenaar is niet akkoord gegaan. 
Inmiddels zijn we weer een jaar verder. We hebben aangegeven dat we graag hier willen blijven, maar 
uiteindelijk beslist de gemeente. Er is een voorlopige bouwvergunning aangevraagd. We hebben/krijgen 
hier veel kosten, o.a. het onderhoud van het kunstgrasveld, slecht asfalt. Hierover is correspondentie 
gevoerd met de gemeente. De gemeente heeft toegezegd een aantal kosten te zullen betalen. De 
gemeente gaat ervan uit dat we in 2025 aan de overkant zullen zitten. De voorzitter betwijfelt dit. Zodra er 
meer nieuws is, zal dit bekend gemaakt worden. 
 
Er worden vragen gesteld over het opkalefateren van het kunstgrasveld en de overige velden. De secretaris 
verwacht dat het kunstgrasveld volgend jaar gekeurd zal worden. Dat betekent dat hier drastisch iets aan 
moet gebeuren. Als er een nieuw kunstgrasveld komt, zal dit van een betere kwaliteit zijn. De overige 
velden worden per seizoen bekeken. 
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Loek Borsje vraagt hoe we tegen de lening aankijken. Aangegeven wordt dat de gemeente hier al jaren op 
gewezen wordt. Als in 2025 nieuw gebouwd gaat worden, zullen de kosten meer dan verdubbeld zijn. 
 
9. rondvraag 
Loek Borsje en Michael Deurwaarder stellen vragen over het vertrek van Erwin van Kooten, Erik Vet en 
Frank Roeland. De voorzitter beantwoordt deze vragen en de secretaris geeft hier nog een nadere 
toelichting op. 
Aangegeven wordt nog dat Coen van der Waal Hoofd Jeugd Opleiding wordt en een beleidsplan gaat 
schrijven. Het is aan de TC jeugd en de Jeugdcommissie om hier een goede invulling aan te geven. 
 
10. Sluiting 
De voorzitter bedankt de aanwezigen en sluit de vergadering om 20.55 uur.  
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 


