
VERSLAG 
 
ALGEMENE LEDENVERGADERING STOMPWIJK ‘92 
20 NOVEMBER 2020 
 
 
 
LOCATIE: DE MEERHORST     
     
1.Inleiding voorzitter 
Verwezen wordt naar het gedeelde informatiedocument op de website, wat hiermee onderdeel 
uitmaakt van dit verslag. De voorzitter heet vijf leden/vrijwilligers welkom op de vergadering. 
 
De voorzitter complimenteert alle leden en vrijwilligers nadrukkelijk voor de omgang met corona. 
Binnen de vereniging heeft hierdoor geen besmetting met corona plaatsgevonden. Dank voor de 
flexibiliteit, inzet en het meedenken, met als resultaat dat we de vereniging zoveel mogelijk 
draaiende wisten te houden.  
 
2.Vaststelling verslag vorige jaarvergadering  
Er zijn geen vragen of opmerkingen, waarmee het verslag wordt vastgesteld. 
 
3.Voornemen aanschaf ledverlichting 
Dit onderwerp was nog niet meegenomen in het informatiedocument op de website. De gemeente 
heeft verenigingen gevraagd om mee te doen aan verduurzaming van de sportparken. In een 
energieschouw komt de verlichting als grootste verbruikspost naar voren. Verenigingen moeten zelf 
de led-armaturen aanschaffen, waarbij de gemeente een vast bedrag per armatuur bijdraagt. 
Daarnaast zijn er nog subsidies waarvan gebruik gemaakt kan worden. Er zijn al gesprekken met 
leveranciers geweest. Na genoemde vergoedingen blijft er een investering over van circa € 15.000. 
De terugverdienperiode is naar schatting 5-8 jaar. Het bestuur staat positief tegenover deze 
verduurzaming en gaat daarmee verder aan de slag. 
 
De vergadering vraagt of er ook aan binnenverlichting wordt gedacht? Het bestuur neemt dit mee in 
het voorgenomen overleg met de stichting, gemeente en eventueel andere verenigingen. 
 
4.Toelichting financiën (zie ook informatiedocument) 
Begroting afgelopen seizoen: 
Ondanks corona is het seizoen positief afgesloten, maar minder goed dan begroot. Dit komt vooral 
door de corona-gerelateerde herverdeling van inkomsten van kledingsponsors over 4 jaar in plaats 
van over 3 jaar. Andere corona-gerelateerde verliezen en kosten zijn vrijwel volledig gecompenseerd 
met overheidsbijdragen, -subsidies en kwijtscheldingen. Stompwijk ’92 is deze periode goed door de 
crisis heen gekomen, waar er bij andere verenigingen in de gemeente meer zorgen lijken te zijn. 
 
Begroting lopende seizoen: 
Komende kosten vanwege corona zijn lastig in te schatten. Wanneer kan de kantine weer open? 
Welk extra maatregelen zijn er straks nodig? Welke vergoedingen krijgen we? Voor het lopende 
seizoen is daarom een verlies ingecalculeerd. Daarvoor zijn corona-gerelateerde schades en 
vergoedingen pessimistisch berekend. Opnieuw goed gebruik maken van overheidsbijdragen en 
subsidies is het devies. 
 
Balans: 
De € 10.000,- overschot van afgelopen seizoen gaat naar de algemene reserve. 
De vereniging is financieel gezond. 
Ledenverloop is een aandachtspunt, vooral bij de binnensporten en handbal. 
 



5.Kascommissie 
De penningmeester is blij met Aad Janson als nieuw kas-commissielid. Vanwege zijn vakinhoudelijke 
kennis zijn er goede discussies geweest. Aad Janson geeft aan dat het een complexe organisatie is, 
waar een goede controle en vereenvoudiging gewenst is. Leo Oliehoek treedt af als kascommissielid, 
met dank voor zijn inzet. Het bestuur zoekt zelf een nieuw kascommissielid. Het advies van Aad 
Janson en de penningmeester is om een kascommissielid voor langere periode aan te houden (tot 6 
jaar mag). Dan krijg je als kas-commissielid meer gevoel bij het systeem en kun je beter controleren. 
Dit onderwerp wordt nader besproken in het bestuur. 
 
6.Behandeling ingediende en nieuwe vragen 
Toepassen zonnepanelen op dak kantine? 
Het bestuur staat open voor toepassing van zonnepanelen, ook op het kantinedak. Het (nodige) 
onderhoud van het dak en ook de dakconstructie spelen hier echter een rol. Daarnaast ligt het 
kantinedak deels in de schaduw van de sporthal. De gemeente is gevraagd of er zonnepanelen op de 
sporthal kunnen komen, waar Stompwijk ’92 dan ook van kan profiteren. De vergadering stelt voor 
om ook te kijken naar andere opties, waarbij je niet zelf zonnepanelen hoeft te plaatsen.  
 
Is er een mogelijkheid voor een algemene openstelling sportpark voor de jeugd (corona) 
Dit is door het bestuur voor de corona-tijd al onderzocht en bleek toen al niet wenselijk vanwege 
verzekering en vernielingen. De vereniging is daar dan zelf verantwoordelijk voor. Als het sportpark 
algemeen opengesteld wordt, dan geldt dat ook voor volwassenen, waarmee nu ook het risico 
bestaat dat er niet aan coronaprotocollen wordt voldaan. Ook daar is dan de vereniging voor 
verantwoordelijk.  
 
Verzoek om de kraan in het herentoilet te controleren. Hij blijft steeds open staan. 
Dit wordt opgepakt. 
 
Kan de versleten vlag van Stompwijk ‘92 worden vervangen? 
Ja, er ligt al een nieuwe klaar in de bestuurskamer. 
 
Wat gaan we doen als straks de kantine weer open mag? Het is dan geen mooi weer meer. Is een 
uitbreiding van het terras met overkapping een optie. 
Dit is inderdaad een aandachtspunt. Een overkapping moet aan drie zijden open zijn en dan is het 
mogelijk nog te koud om daar te verblijven. Eventueel moeten er beperking komen voor teams en 
supporters van bezoekende verenigingen. Hopelijk komen er ook versoepelingen in de horeca. 
 
7.Bestuursverkiezing 
Aftredend en niet herkiesbaar 
Peter Bol treedt uit het bestuur en wordt bedankt voor zijn bestuurs-inzet voor de vereniging. 
Peter Bol gaat nu aan de slag met complexbeheer. 
Het bestuur draagt met enthousiasme Eugenie van Geijlswijk voor als nieuwe secretaris. 
De vergadering gaat hiermee akkoord en wenst Eugenie succes in haar nieuwe rol! 
 
 
 
 


