
 
Verslag Algemene Ledenvergadering Stompwijk 92 – 28 oktober 2016 
 
1. Opening 

De jaarlijkse ledenvergadering wordt door secretaris Peter Bol geopend. Er zijn in totaal 36 aanwezigen. 
 
 

2. Mededelingen en ingekomen stukken 
* Afwezig met kennisgeving zijn: Karin Houthuijsen, Marieke Moes, Angelique van Hoeijen 
* Inzake de oud penningmeester is er een civiele procedure aangekondigd. 
* Viviënne Knegtmans is namens Gemeente Leidschendam-Voorburg onze combinatiefunctionaris, zij heeft 

een rapport uitgebracht over Stompwijk ’92. Volgens haar zijn we op de goede weg maar zijn er nog wel   
een aantal aanbevelingen, dit gaat het DB verder uitwerken. Er wordt ook een mediator ingeschakeld.  
Zodra we dit traject hebben doorlopen, wordt gestart met het zoeken naar een nieuwe voorzitter.  

 
3. Vaststellen verslag vorige jaarvergadering 

Het verslag van de vorige vergadering wordt goedgekeurd en vastgesteld. 
 

4. Accommodatie 
* Het hoofdveld wordt na seizoen 2016-2017 vervangen, voorkeur heeft ook om het trainings-/pupillenveld  

met kunstgras te laten bekleden. Jan Luiten geeft aan dat dat misschien wel mogelijk is maar dan moeten  
een aantal zaken duidelijk worden, zoals is ondergrond goed genoeg, wordt er voldoende gebruik van  
gemaakt (zijn hier wel voldoende leden voor) etc. Momenteel speelt de onveiligheid van het kunstgras maar  
de Gemeente heeft sein veilig afgegeven. 

       * Een aantal oude toestellen en judomatten moeten nog verwijderd worden uit de sporthal 
       *   Het scorebord op het voetbalveld is vernieuwd, het scorebord in de zaal is toegevoegd.  
       * De belijning van het handbalveld op de Meerhorst wordt binnenkort vernieuwd. 
       * Voor Haasbroek heeft Peter van der Kroft een onderhoudsrapport gemaakt in het kader van 

legionellabestrijding en veiligheid. De actiepunten zijn en worden opgepakt. 
       * Voor 1 januari 2018 moet besloten worden of de huur van Haasbroek wordt voortgezet.  
       * Het buitenhoutwerk van de Meerhorst moet opnieuw geschilderd worden. De trespa-platen zijn recent  
 schoongemaakt. 
  
5. Kantine 

* Het rondkrijgen van de barbezetting blijft een groot probleem. Door het aanmelden via de site wordt het iets  
 makkelijker omdat je nu aan moet geven welke vrijwilligerstaak je wilt gaan doen. Hierdoor ontstaat er weer  
 iets meer ruimte om leden in te delen. Vraag is of we dit ook bij bestaande leden al doen en of we ook b.v.  

ouders kunnen verplichten om een bardienst te draaien? Besloten wordt dat ouders van 18-leden verplicht 
worden om ook een vrijwilligerstaak uit te voeren. Uitgangspunt is om eerst binnen de bestaande  

 leden te zoeken en kijken of we het rooster hiermee rond kunnen krijgen. 
* Er is een nieuwe frituur-unit aangeschaft (gesponsord door Rabobank en Beheersstichting) 
* We hebben een pin-apparaat 
* Er is nu de mogelijkheid om oud-frituurvet in te leveren 
* Er is een “club”tv aangeschaft, hierop moeten de uitslagen/sponsors/standen etc. vermeld gaan worden 

 
6. Financiën 

* Het jaarverslag wordt toegelicht door Jos van Doorn, hij geeft aan dat we een positief saldo hebben  
 gehaald van € 2.681,-. Er was een positief saldo van € 2.720 begroot. 
 Er waren wel een aantal tegenvallers waaronder: lagere kantine-opbrengst (m.n. als gevolg van opening  
 “nieuwe Bles” per 1 januari 2016, minder kaartavonden dan verwacht, verkoop 800 liter bier tegen lage  
 prijs) en hogere huisvestingskosten als gevolg van diverse reparaties aan de doelen op het hoofdveld. Daar  
 tegenover staan een aantal meevallers waaronder: hogere opbrengst oud papier, lagere huisvestingskosten  
 kantine Meerhorst (o.a. lagere energiekosten en onderhoudskosten) en hogere opbrengst acties Haasbroek  
 (m.n. Dorpsfeest).  

  



 
* Alle kascommissies hebben hun akkoord gegeven.  
 Nieuwe kascommissies voor volgend jaar zijn: 
 DB Gerda van den Bosch en Anneke de Jong 
 Handbal Ankie van der Helm en Mandy Bartels 
 Voetbal Angelique van Hoeijen en Theo van den Bosch 
 Binnensport Hans van Rhijn en Eugenie van Geijlswijk 
* De begroting voor 2016-2017 is € 2.925,- positief 
 

7. Jaarverslagen 
De diverse presentaties worden gegeven. 
 

8. Bestuursverkiezing 
* Dagelijks Bestuur: vacature voorzitter staat nog open 
* Binnensport: 
 Coen van Leeuwen is aftredend en niet herkiesbaar. Jan Mooijman wordt gekozen als penningmeester. 
 Pieter Bregman is aftredend en niet herkiesbaar. Er is nog geen vervanging gevonden dus hij blijft 
 waarnemend bestuurslid badminton. 
* Handbal: 
 Theo van Velzen en Gerda van den Bosch zijn beiden aftredend en herkiesbaar. Er zijn geen tegenkandidaten  
 dus beiden zijn weer voor 3 jaar gekozen. 
* Voetbal: Willem Luiten en Ronald van Meurs zijn beiden aftredend en herkiesbaar. Fred Wolters is aftredend 
 en niet herkiesbaar dus voor zijn functie (wedstrijdsecretaris veld senioren) wordt nog vervanging gezocht. 
 Hetzelfde geldt nog voor de openstaande vacatures van penningmeester en ledenadministratie. 
 

9. Medewerkers en vrijwilligers bij de vereniging 
Dit is een groot zorgpunt voor de vereniging, bij elke afdeling wordt gezocht naar bestuursleden, trainers, 
coaches, barpersoneel etc.. Hoe we dit op gaan lossen is nog niet duidelijk maar er moet wel constant aandacht 
voor blijven. 
 
Een aantal mensen zijn ons het afgelopen jaar ontvallen: Ted van Berkel, Piet van Steen, Marian den Hartog en 
Max van Dijk. Er wordt een minuut stilte gehouden voor hen. 

 
10. Rondvraag 

* Trudy van Dam vraagt of het mogelijk is om het wifi-signaal in de zaal te versterken? Aangegeven wordt dat  
 dit niet mogelijk is. Alleen in de bestuurskamer is volle sterkte momenteel. 
* Een andere vraag van Trudy is over de werking van de civiele procedure. Hiervan is de start aangekondigd  
 door middel van ontvangst van een brief van de advocaat. Cock Hoogerdijk is bij zijn veroordeling schuldig  
 bevonden voor terugbetaling van € 12.000,-. Het restant wordt nu via deze civiele procedure teruggevraagd. 
* Theo van den Bosch wil graag weten of bekend is wanneer het kunstgras vervangen gaat worden in verband 
 met de planning. Er wordt aangegeven dat dit na de laatste wedstrijd pas gestart kan worden en uiteraard 
 weer voor start van het nieuwe seizoen klaar moet zijn. De Gemeente en Stichting is zich daarvan bewust en 
 zal de voorkeur doorgeven om te starten na half juni. 
 Er wordt ook nog gevraagd of het “oude” kunstgras nog verkocht kan worden? Zodat de opbrengst hiervan 
 weer aan de vereniging toekomt? Maar dit is niet te doen, te zwaar en onhandelbaar. Wel bestaat de kans 
 dat er snijstukken van het nieuwe gras overblijven en dat die wel te verkopen zijn. 
* Koert Janson vraagt zich af wie de taken van Fred Wolters overneemt? Wim Luiten neemt deze taken tijdelijk 
 over, totdat een oplossing is gevonden. 

 
11. Sluiting 

Tot slot worden er bloemen en bedankjes uitgereikt aan Fred Wolters en Koen van Leeuwen en wordt de 
vergadering door Peter Bol gesloten nadat alle vrijwilligers nogmaals worden bedankt voor alles wat zij voor de 
vereniging betekenen. Ook de makers/vouwers/nieters van het Clubblad worden bedankt voor alle jaren dat zij 
dit verzorgt hebben.  


