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 Overleg: Algemene ledenvergadering Locatie: Online - Teams 

Datum: 25 november 2021 Tijd: 20:00 – 22:00 uur  
    

Aanwezig 
bestuur: 
 
 
Aanwezige 
leden:  

R. Fresen (ledenadministratie), T. Obrien-Coker (secretaris), M. Odenhoven 
(kantinecommissie), B. Bronnenberg (gebouwen), H. Hoppenbrouwers 
(jeugdcommissie), M. van den Eijnden (voorzitter), R. van Loon (wn. 
Seniorencommissie) en J. Bergkamp (penningmeester).  
 
+- 25 leden aanwezig 
 

 
1) Opening/vaststelling agenda  

Menno opent de ALV om 20.05 uur en deelt de spelregels mee. Vervolgens loopt hij de agenda 

door met alle aanwezigen. Michiel (zaterdag 4) heeft een vraag over het terugdraaien van de 

bardiensten van de senioren naar het draaien op de eigen dag. Rob Moerbeek heeft een vraag 

over de bestuursdienst op zondag. Beide vragen worden tijdens de rondvraag behandeld.  

 
2) Notulen ALV 

Notulen worden zonder enig tegenreactie vastgesteld. 
 
Verder deelt Menno mee dat ons streven is om de ALV in de toekomst gefaseerd eerder te 
houden. Reden is contributiewijziging voor innen en begroting bespreken in het begin van het 
seizoen is logisch. Er wordt gekeken naar vervanging het traditionele bokbiertje. 
 

3) Seizoen 2021/2022 
Menno neemt het vorige seizoen met een aantal foto’s in vogelvlucht door. Daarnaast spreekt 
Menno speciale dank uit aan Marina Burgzorg, Ronald Klapwijk en John Schoonderwoert voor 

hun bewezen diensten. Indien weer mogelijk zullen wij deze leden op gepaste wijze bedanken.  
 

4) Stand ledenbestand en teams 

Rascha neemt ons mee in het ledenbestand. Ledenaantal nagenoeg gelijk. Op zondag hebben we 

met de zondag 1 een team erbij.  

 
5) Update commissies 

a) Jeugd 
Heden 
Hans neemt de aanwezigen mee in de ontwikkelingen bij de jeugd. Momenteel is er een 
junioren trainerscursus, in navolging op de pupillen. Het binden van ouders is na een corona 
jaar moeilijk aangezien de binding door corona (kind brengen en weg) minder is. Dit zorgt 
ervoor dat we vacatures hebben. Met name hoofd TJC moet ingevuld worden. Voorkeur 
heeft kruisbestuiving, waarbij we senioren willen betrekken bij de jeugd. Verder is de TJC 
gereorganiseerd, meer TJC leden op het veld en minder aan de vergadertafel. Door beperkte 
beschikbaarheid trainingsruimte is het moeilijk om vroeg te beginnen.  
 
Toekomst 
De piramide gaat veranderen. Meisjes <13 teams wordt opgeheven, spelen tegen jongens. 
Gemengd voetbal wordt gestimuleerd vanuit de KNVB. Binnen TOS willen we dit faciliteren  
 

b) Senioren  
Thomas licht ontwikkelingen toe. Over het algemeen positief. De zaterdagselectie heeft een 
vernieuwde selectie met een nieuwe hoofdtrainer die tevens binnen de jeugd teams traint. 
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Van Arsenal is de gehele zondag 1 overgekomen naar de club en presteert naar behoren. De 
onder 23 speelt 3de divisie landelijk en heeft het moeilijk aangezien ze een smalle selectie 
hebben. Wens is voor de toekomst dat de onder 23 doorschuift naar de selectie.  
 

c) Kantine  
Heden 

Mike Odenhoven licht de ontwikkelingen toe. Positief is dat we weer open zijn. Met name de 

eerste weekenden van het seizoen waren erg druk en gezellig inclusief goede omzet. De 

heropening is door de drukte niet altijd vlekkeloos verlopen. Vol programma heeft gevolgen 

voor bardienst. Organisatie is zwaarder dan gedacht. Gelet op de ontwikkelingen heeft de 

kantinecommissie geconstateerd dat zij de wensen niet kunnen vervullen en treden zij 

gezamenlijk af.  Vraagt meer structuur en professionaliteit. 

 

Toekomst 

Voor de toekomst is een nieuwe kantinebeheerder samen met een nieuw team nodig. Nancy 

Jones wordt bestuurslid kantinecommissie. Doel is om beleving van gasten en leden te 

vergroten. Nancy Jones stelt zichzelf voor. Haar kinderen spelen in de onder 9 en jongste 

jeugd. Zij  heeft veel ervaring in de horeca. Naar leden voor de kantinecommissie wordt 

gezocht. 

  

d) Gebouw 

Bas licht e.e.a. toe. Gaat goed met het gebouw. Aandachtpunt is om het terras vrij te houden 

voor hulpverleningsdiensten en de schoonmaak van leden met name op zaterdag en zondag. 

Ondanks dat we een schoonmaakbedrijf hebben dat twee keer per week schoonmaakt 

moeten we zelf ook schoon blijven maken.  

 

Vraag Rob Moerbeek: Regelmatig hebben we problemen met niet geleegde containers. Hoe 

wordt dit opgelost?  

Antwoord Mike: Was eerst een probleem met het ledigen van de containers omdat RENEWI 

geen toegang had. Met een goede kantinebeheerder als contactpersoon kan dit in de 

toekomst voorkomen worden.  

 

Marcel Beumkes merkt op dat er beter gelet moet worden op de doeltjes op veld 2 en de 

kleedkamersleutels. Dit wordt door Menno beaamd.  

 

6) Financiën  
a) Verslag 2020-2021 

Menno licht de financiële ontwikkelingen toe. Corona heeft invloed gehad op de financiën. 
Overall positief resultaat van €28.553. Dit komt met name omdat we weinig uitgaven hebben 
gedaan en we gebruik hebben gemaakt van verschillende TASO inkomsten en 
kwijtscheldingen. Huur kunstgrasvelden is niet meegenomen omdat deze na sluiting van het 
boekjaar zijn gedaan. Lasten: minder uitgaven omdat we niet hebben gevoetbald (bijv. 
Kantine en personele lasten). Baten: minder inkomsten kantine en contributie, wel diverse 
tegemoetkomingen. Gelukkig was het mogelijk om een deel van de contributie aan de 
senioren terug te geven aangezien zij het grootste deel van het seizoen niet hebben 
gevoetbald.  
 

b) Verslag kascommissie  
De kascommissie heeft verder geen op- of aanmerkingen. De kascommissie verzoekt om het 
bestuur decharge te verlenen. Matthijs en Josemar (zondag 2) zijn de nieuwe kascommissie.  
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De leden geven unaniem decharge aan het bestuur.  
 
Rein Fransen merkt op dat de kascommissie door de leden wordt gekozen en niet door een 
team.  
 
Begroting 2021 – 2022 
Menno licht de begroting toe. Uitgangspunt is een normaal (coronavrij) seizoen. Kosten voor 
de trainers zal hoger uitvallen omdat we voor meer kwaliteit gaan. Voor de trainers van de 
zondag 1  betalen we niet. Daarnaast streven we naar een post coronafeest. Wat opvalt is de 
hogere kledingkosten aangezien we een zondag 1 hebben en onduidelijkheid over eventuele 
extra tegemoetkomingen ivm corona.  
 
Vraag Marcel Beumkes: Ik zie het 110 jarig bestaan niet terug in de begroting.  
Antwoord Menno: 110 jarig bestaan is in oktober 2022, dus wordt meegenomen in de 
begroting van volgend seizoen.  
 
Vraag Rob Moerbeek: Waarom zitten schoonmaakkosten niet in onderhoud gebouw?  
Antwoord Menno: Keus is om dit mee te nemen in kantine. Dit is BTW technisch voordeliger.  
 
Vraag Patrick Moerbeek: Voor wie is het TOS feest?  
Antwoord Menno: Voor alle leden 
 
Vraag Patrick Moerbeek: Kosten voor professionelere kantinebeheer is niet opgenomen in de 
begroting. Waarom niet?  
Antwoord Mike: Het gaat om een vrijwilligersvergoeding a €1800 per jaar. Daarnaast is er 
onzekerheid over inkomsten en lasten i.v.m. corona.  
 
Vraag Ruben van Loon: Er is een nieuw tegemoetkomingspakket vanuit de overheid ivm 
corona. Gaan we hier gebruik van maken? 
Antwoord Menno: Dit gaan we doen.  
 

c) Contributie 2021 – 2022  
Contributie wordt ondanks alle ontwikkelingen alleen verhoogd met inflatie en afgerond naar 
boven met €5, behalve voor niet spelende leden, dat wordt met 2,50 verhoogd.  
 
Leden zijn unaniem akkoord met vaststelling contributie 
 
Vraag Floriaan Vroom: Is inflatie altijd maatstaf is geweest voor verhoging contributie? 
Antwoord Peter Odenhoven: Dit is traditiegetrouw wel het geval, in het verleden zijn er weleens 
uitzonderingen geweest.  
 

7) Toekomst TOS 

Rest van het seizoen blijft onvoorspelbaar. Verder komt er een nieuwe speeltuin, verwacht is dat 

deze Q1 2022 gereed is. Veld 1 wordt kunstgras, gemeente streeft ernaar om dit zsm na Pasen 

aan te leggen. Dit geeft minder druk op het trainingsschema. Verder is in 2022 het 110 jarig 

bestaan. Feestcommissie is hier druk mee bezig.  

 

TOS 2.0 stagneert deels door veel af hoc zaken die moeten worden opgepakt. Tegelijkertijd zijn 

er al stappen gezet, zie vernieuwde kantinecommissie, TJC en nieuwe trainers senioren.  
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Menno neemt tot slot de vacatures door, waar met name met spoed een nieuwe voorzitter 

seniorencommissie, voorzitter TJC en penningmeester wordt gezocht. Mag ook een duo rol zijn 

 
8) Rondvraag 

 
Vraag Michiel Lauret: Is het mogelijk dat de zaterdag en zondag senioren weer op hun eigen dag 

bardienst draaien?  

Antwoord Mike: Dit vraagt wel iets in de organisatie, maar dit is zeker niet onmogelijk. Nancy zal 

dit verder oppakken.  

Vraag Rob Moerbeek: Bar en bestuursdienst op zondag verloopt minder georganiseerd dan op 
zaterdag.  
Antwoord Menno: Dit wordt meegenomen TOS 2.0.  
 
Opmerking Rob Moerbeek: spreekt zijn zorgen uit over de vacatures die er zijn bij de kader 
functies.  
Reactie Hans:  geeft aan dat we actief gaan kijken naar nieuwe kaderleden binnen senioren en 
junioren. Dit heeft prioriteit 

 

Menno sluit de ALV om 21.42 uur 
 
 


