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Verslag van de Algemene Ledenvergadering van de 
Voetbalvereniging Sliedrecht van donderdag 4 februari 2021 

  
 
1. Opening 
Voorzitter Kees Verhoef opent om 20.05 uur de algemene ledenvergadering (ALV) en heet 
eenieder van harte welkom bij deze bijzondere online vergadering via Teams. 
De oorspronkelijke najaarsvergadering stond gepland voor 6 november jl. en is een aantal keren 
uitgesteld. Aangezien we verplicht zijn de ALV voor 1 april te houden, is besloten deze nu online te 
houden, met alleen de meest noodzakelijke agendapunten.  
Bij een “gewone” ledenvergadering wordt stilgestaan bij de mensen die ons zijn ontvallen. De 
voorzitter geeft aan bij de eerstvolgende, fysieke ALV hier aandacht aan te besteden. Verder meldt 
de voorzitter dat vanwege Corona slechts 1 hoogtepunt te melden is en dat is het bereiken van de 
1e ronde in de KNVB Beker van het 1e elftal.  Ook is veel tijd en aandacht gegeven door de club 
voor het organiseren van zaken m.b.t. de 1,5 meter samenleving. 
De voorzitter meldt, dat vooraf aan de vergadering schriftelijk vragen konden worden gesteld, ook 
over het financiële jaarverslag en dat hierop is geantwoord. 
De voorzitter geeft vervolgens Rob van Laarhoven het woord. Rob geeft een korte uitleg over het 
online vergaderen en dat deze vergadering wordt opgenomen. 
 
2. Ingekomen stukken en mededelingen 
Secretaris Tom Pauw deelt mee dat er geen formele ingekomen stukken zijn. Ook zijn geen 
formele berichten van verhindering ontvangen. Er zijn vooraf vragen gesteld, welke beantwoord 
zijn. Van een 2-tal personen zijn vandaag nog vragen binnengekomen welke nog niet zijn 
beantwoord, daar zal nog op teruggekomen worden bij de betreffende agendapunten. De 
secretaris geeft aan dat er 21 personen deelnemen aan deze online vergadering. 
 
3. Vaststelling verslag Algemene Ledenvergadering van 18 oktober 2019 
Er zijn geen opmerkingen betreffende het verslag en dit wordt goedgekeurd. 
 
4. Verslag bestuur over het seizoen 2019-2020 
De secretaris geeft een toelichting op het verslag. Vorig jaar is een raar seizoen geweest door 
Corona. Wel kon de vrijwilligersavond doorgang vinden, waarbij Rob Hasselmeijer gekozen is tot 
vrijwilliger van het jaar. Verder zijn evenementen zoals het baggercup toernooi en het 
schoolvoetbaltoernooi niet doorgegaan. Anneke Vet is gestopt als kantinebeheerster en Corrie van 
de Giessen heeft dit weer overgenomen. 
Er zijn verder geen vragen gesteld en het verslag wordt goedgekeurd. 
 
5. Financieel jaarverslag seizoen 2019-2020 
Penningmeester Michel Kroon geeft een toelichting op het jaarverslag. De stukken konden vooraf 
opgevraagd worden en hierover konden vragen gesteld worden; deze zijn beantwoord. Tijdens de 
vergadering worden nog meer vragen gesteld, o.a. over verdere transparantie in de cijfers en 
steunmaatregelingen t.a.v. corona. Hierop wordt uitgebreid antwoord gegeven. Het bestuur zal 
naar de toekomst toe kijken welke transparantie voor bespreking in de ALV mogelijk is. 
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6. Verslag Kascontrole Commissie 
Gijs van der Leeden doet namens de Kascontrole Commissie verslag van de controle. Gijs geeft aan 
dat het een bijzonder jaar is geweest op financieel gebied.  De kascommissie geeft mee om een 
(deel) van het resultaat een bestemming te geven bijvoorbeeld voor toekomst complex. 
De kascommissie dechargeert het bestuur voor het financiële beleid. De overige leden verlenen 
eveneens decharge aan het bestuur. 
 
7. Vaststellen begroting 2020-2021 
De Penningmeester geeft aan dat de begroting eveneens opgevraagd kon worden. Het is een 
summiere begroting. De begroting is in september 2020 opgesteld en gebleken is dat deze, door 
alle ontwikkelingen, achterhaald is. Er is geen actuele begroting opgesteld mede omdat alles 
steeds wijzigt. 
Zowel de penningmeester als de voorzitter beantwoorden de diverse vragen die over de begroting 
gesteld worden. Het bestuur probeert door de steun- en subsidiemaatregelen zoveel mogelijk geld 
binnen te halen, ter voorkoming van financiële problemen.  Het bestuur zal in de volgende ALV 
terugkomen op de vraag of de begroting al niet eerder vastgesteld moet worden, voordat 
gesprekken met trainers etc. plaatsvinden. 
 
8. Verkiezing leden bestuur en commissie 
Volgens het rooster van aftreden zijn de bestuursleden Kees Verhoef en Martin van Valen 
aftredend. Kees Verhoef stelt zich herkiesbaar. Martin van Valen is niet herkiesbaar. 
Raymond Koppelaar heeft aangegeven de taken van Martin van Valen over te willen nemen. 
Raymond gaat een soort "stageperiode” in en meelopen met het bestuur en zal bij de volgende 
ALV benoemd worden als bestuurslid. Vervolgens gaat de vergadering akkoord met het 
herbenoemen van Kees Verhoef als voorzitter voor een periode van 3 jaar. 
 
9. Rondvraag 
Kees Verhoef stelt voor in te gaan op een 2-tal mails van Eric van Genderen en Gijs van der 
Leeden, waarin diverse vragen zijn gesteld en nog niet zijn beantwoord. Hier wordt uitvoerig 
aandacht aan besteed. Hierbij wordt o.a. aangegeven dat de samenwerking met de Technische 
commissie goed loopt en aanwezigheid van bestuurslid technische zaken minder urgent is. Het 
technisch beleidsplan is terug te vinden op de website. De suggestie voor een update van de 
meerjaren begroting welke ongeveer 7 jaar geleden is opgesteld wordt meegenomen. 
 

Verder worden de volgende vragen gesteld  
Wim Koppelaar over de status van de nieuwbouw: 
Het bestuur hoopt over ongeveer 4 weken meer duidelijkheid te krijgen. 
 

Hanno van den Herik bedankt namens de aanwezigen Martin van Valen voor zijn 
bestuurswerkzaamheden o.a. met betrekking tot alles rondom Sportlink. 
 

Kees Visser over dat er toelichting zou komen in deze vergadering m.b.t. de Raad van Advies. 
Het bestuur geeft aan dat in de praktijk blijkt dat een Raad van Advies in deze vorm niet werkt en 
geen toegevoegde waarde heeft.  De Raad van Advies leden beamen dat zelf ook. Ook het vinden 
van andere leden is een probleem vanwege onafhankelijkheid, kennis en tijd hebben.  
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Het bestuur hoopt de volgende ALV weer fysiek te kunnen houden. 
  
10. Sluiting 
Kees Verhoef bedankt eenieder voor deelname aan deze bijzondere online vergadering en sluit de 
vergadering om 21.15 uur. 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 


