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Versie: 21072017 

Verslag van de algemene ledenvergadering voetbalvereniging Sliedrecht 

Vrijdag 19 mei 2017 

1. Opening 
Voorzitter Kees Verhoef opent om 20.18 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 in op de lopende competitie o.a. het debuut van het 1e in de hoofdklasse en 
de nieuwbouwplannen waarover straks meer zal worden verteld.. Middels een 
PowerPoint presentatie wordt de vergadering verder begeleid. 
 

2. Ingekomen stukken en mededelingen 
Secretaris Tom Pauw deelt mee dat er geen ingekomen stukken zijn 
binnengekomen.. Voorts deelt hij mee dat hij van de volgende leden bericht van 
verhindering heeft ontvangen zijnde Theo Leeuwestein, Herman de Groot, Andre de 
Groot en Arie van Zwienen. Er hebben 27 personen de presentatielijst getekend 
welke allemaal lid zijn. 
 

3. Vaststelling verslag Algemene Ledenvergadering van 18 november 2016  
Er zijn geen tekstuele of inhoudelijke opmerkingen. Het verslag wordt goedgekeurd.  
 

4. Terugblik seizoen 2016-2017 
Secretaris Tom Pauw geeft een korte toelichting op de belangrijkste punten van het 
afgelopen seizoen. Hierbij komt o.a. aan de orde een zeer geslaagd 
schoolvoetbaltoernooi met ruim 700 deelnemers en een meisjes clinic waarop ruim 
100 meisjes op af kwamen.  
Sportief gezien dient het 1e zich alsnog te handhaven via de nacompetitie terwijl het 
3e elftal nog nacompetitie speelt voor promotie naar de reserve 2e klas. 
De Kampioenen van het afgelopen seizoen zijn: 

- 45+ 
- JO17-2  
- JO13-1  (D jeugd) - promotie naar 3e divisie landelijk  
- JO13-3 
- JO11-4 
- JO9-6 en JO8-1 
- JO17-1 (B-jeugd) speelt nacompetitie en JO11-1 speelt op 20 mei a.s. nog voor 

een plaats in de bekerfinale tegen Kloetinge. 
 
Daarnaast wordt een toelichting gegeven op de nieuwe technische commissie 
onder leiding van voorzitter (a.i.) Ad Slieker, het stoppen van de clubcard, de 
verdere digitalisering en de komende evenementen zoals de ouder/kinderdag en de 
baggercup. 
 

5. Vooruitblik seizoen 2017-2018 
Secretaris Tom Pauw geeft een korte uitzetting van het aantal teams, de 
verwachtingen. Voor volgend seizoen gaan wij waarschijnlijk de volgende teams 
opgegeven bij de KNVB: 
Senioren 11 teams, Vrouwen/meisjes 4 teams, G 1 team, 45+, JO19(A)  3 teams, 
JO17(B) 3 teams, JO15(C), 6 teams, JO13(D) 6 teams, J012 1 team, JO11(E) 8 
teams, J010 2 teams, JO9(F) 7 teams, JO8 1  team en JO7(Mini’s) 4 teams: in totaal 
58 teams. 
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De teams van J07/J08 en J09 gaan spelen op een kleiner veld/minder spelers 
conform het nieuwe KNVB beleid. In het komend seizoen zullen de competities later 
beginnen en ook later eindigen (van september tot eind mei) 
 
Bert Nederlof heeft een vraag inzake de status ledenpas. Bestuur geeft aan dat zij 
daar mee bezig zijn o.a. met de Rabobank. 
 
Kevin de Leur geeft mede namens de spelers zijn ervaring weer over het proces voor 
de trainer van het 2e elftal voor komend seizoen, Hij vindt dat één en ander niet 
chique is verlopen en keuzes onvoldoende zijn toegelicht. 
 

6. Vaststelling begroting seizoen 2017-2018 
Albert Visser geeft een uitgebreide toelichting op de begroting welke vooraf ook op te 
vragen was. Hij gaat daarbij o.a. in op nieuw (verbouw) bouwplannen de discussie 
met de fiscus. Hij geeft een compliment naar alle leden omdat we gezamenlijk 
hebben gezorgd dat de 1e aflossing op 1 april jl, is gerealiseerd.  
 
Hanno van den Herik heeft vragen over de opbrengsten dagbesteding en de 
kledingkosten en hoe deze zijn opgebouwd. Albert Visser geeft daar een toelichting 
op. Het is de bedoeling dat alle actieve leden binnen drie jaar een vv tenue hebben. 
Gijs van der Leeden vraagt nadere informatie over de opbrengsten “Kaai” en de 
Grote Clubactie en hoe deze worden verwerkt. Albert Visser licht dat nader toe en dat 
dit kan leiden tot extra baten. 
Eric van Genderen heeft een vraag over de opbrengsten en kosten baggercup. Na 
toelichting van Albert Visser is dat hem duidelijk. 
 
Albert Visser geef tenslotte aan dat in juni a.s. de gemeenteraad een besluit neemt of 
wij met terugwerkende kracht nog de kosten voor de 1e aflossing terugkrijgen. Dit 
gaat om een bedrag van 70K wat nog niet verwerkt is. 
 
Tenslotte heeft Kevin de Leur een vraag over personeelskosten en 
vrijwilligersvergoedingen. Toegelicht wordt dat dit gaat om kantinebeheerders, 
selectietrainers en aantal vrijwilligers die een vergoedingen krijgen voor hun 
werkzaamheden. 
 
De ledenvergadering gaat vervolgens akkoord met de begroting voor komende 
seizoen. 
 

7. Stand van zaken nieuwe accommodatie 
De laatste stand van zaken wordt toegelicht o.a. dat in juni a.s. de gemeenteraad een 
besluit neemt over een aantal tijdelijke maatregelingen. Het betreft extra kleedkamers 
(units), uitbreiding bestuurskamer, een nooddak en voorzieningen m.b.t. de kantine 
o.a. vervangingen kozijnen. Middels tekeningen wordt dit nader toegelicht. De 
bedoeling is dat voor eind september al het één en ander gerealiseerd wordt. 
 

8. Tussentijdse evaluatie beleidsplan 2014-2018 
Het is de bedoeling om komend seizoen te komen tot een nieuw beleidsplan voor de 
periode 2018-2022. Leden worden gevraagd input te geven en het bestuur zal in de 
najaars-ledenvergadering met een voorstel komen. 
 

9. Stand van zaken kledingleaseplan vv sliedrecht 
Andre van Dijk geeft een uitgebreide toelichting waar we staan in het proces. Vanaf 
komend seizoen zullen x-aantal teams al een nieuw tenue krijgen en in drie jaar tijd 
zullen alle teams in hetzelfde out fit lopen.  
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Voorts gaat hij in op het nieuwe kledingcontract met Hummel, de rol van Miranda 
Reijnders en de digitale shop welke straks beschikbaar komt om online “zaken” te 
bestellen. Daarnaast gaat hij in op het contract met United by Music wat op ieder shirt 
komt te staan. 
Naar aanleiding hiervan zijn er vragen van Bert Nederlof, Hanno van den Herik , Gijs 
van de Leeden en Hans van der Haven over het tenue wat beschikbaar wordt 
gesteld, waar de eventuele extra sponsor kleding gelden heen gaan, hoe gaan wij na 
zes jaar verder met United by Music. Andre van Dijk beantwoord al deze vragen 
waarbij er een zeker een mate van flexibiliteit is en aantal zaken nog uitgewerkt 
moeten worden in de komende weken. 
 

10. Jubilarissen 
Secretaris Tom Pauw geeft aan dat Maarten Timmer tijdens de nieuwjaarsreceptie 
verhindert was. Tom Pauw spreekt hem toe voor het feit dat hij 50 jaar lid is van de 
vereniging en jarenlang actief is geweest als leider en lid van de jeugdcommissie. 
Ondanks zijn verhuizing naar Sleeuwijk blijft hij een blauw wit hart houden. Voorzitter 
Kees Verhoef spelt vervolgens het speldje met 50 jaar lidmaatschap op. Vervolgens 
vallen bloemen, applaus en de foto Maarten Timmer ten deel. 
 

11. Rondvraag 
Hier wordt geen gebruik van gemaakt 
 

12. Sluiting 
Voorzitter Kees Verhoef bedankt een ieder voor zijn inbreng en sluit de vergadering 
om 21.18 uur. 


