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Datum:   23 november 2017 

 
Plaats:                             Kantine Ulftse Boys 
Tijd:                                 21.00 uur 
Aanwezig Bestuur:          Frans te Pas, Marco Gebbinck, Wilbert Haverdil,  
                                            Marc Sollman, Roy Bongers, Linda Migchelbrink  
 
Afwezig met kennisgeving:  
Van uit bestuur: niemand 
Van uit stemgerechtigde leden: zie Afmeldingenlijst (in het archief van secretariaat) 
Aanwezige leden:  
Volgens presentielijst 64 leden/steunende leden V.V. Ulftse Boys (incl. leden bestuur)         
(Presentielijst is in het archief van het secretariaat in te zien)  

 

 

1 Opening 
1.1 De voorzitter opent de vergadering om 21.10 uur en heet eenieder van harte welkom.  

Hij vraagt de leden om op de presentielijst die op elke tafel ligt, hun aanwezigheid af te tekenen. De voorzitter 
noemt de namen op van de leden die zich hebben afgemeld. 

2 Ingekomen stukken en mededelingen 
2.1 Ingekomen stukken:  

Er zijn geen ingekomen stukken. 

2.2 De voorzitter deelt mee dat de datum van de kerstborrel 21 december is en de Nieuwjaarsinstuif op 7 januari 
2018 zal worden gehouden. Zaalvoetbaltoernooi is op donderdag 28 december 2017 

2.3 De voorzitter noemt de leden die in het jaar 2016 hun jubileum hebben bereikt en die zullen worden gehuldigd 
tijdens de Nieuwjaarsinstuif 2018. Dat zijn: 

        25 jaar 
Robbert Jan Bouhuys 
 

De jubilaris krijgt een persoonlijke uitnodiging.  
Mocht iemand nog denken dat ie onterecht niet is genoemd, dan wordt deze verzocht zich te melden bij de secretaris. 

 De Presentatiegids 2017-2018 is aan de meeste teams uitgereikt en ook aan de meeste vrijwilligers; Dit 
weekend wordt de gids aan de steunende leden verstrekt.  

3 Notulen Algemene Ledenvergadering d.d. 24 november 2016 
3.1. De notulen van de Algemene Ledenvergadering d.d. 24 november 2016 hebben ter inzage gelegen en zijn 

ook per mail naar de leden toegezonden. De notulen staan ook op de website.  
De voorzitter neemt de notulen paginagewijs door. Er zijn vanuit de ALV geen opmerkingen dan wel vragen.  
De notulen worden derhalve formeel vastgesteld.  

4 Algemeen Jaarverslag seizoen 2016-2017 
4.1.  Het Algemene Jaarverslag is per mail aan de leden die voor de ALV zijn uitgenodigd, toegezonden.  

Het jaarverslag is tevens gepubliceerd op de website.  
Tijdens de vergadering geeft de secretaris een toelichting op het Algemene jaarverslag. Tevens wordt 
gewezen op het filmpje dat is gemaakt in het kader van de Rabobank Vrijwilligersprijs.  
De voorzitter geeft complimenten aan de secretaris over de wijze van verslaglegging: het is een mooi en 
uitgebreid verslag, opgesierd met foto’s en geeft een leuke terugblik op het afgelopen seizoen. Er zijn geen 
vragen naar aanleiding van het jaarverslag. Het Algemene Jaarverslag 2016-2017 is daarmee vastgesteld.  

5a Financieel verslag 2016-2017 
 De penningmeester reikt tijdens de ALV een uitdraai van het financieel verslag over het seizoen 2016-2017 

uit aan de leden. Hij geeft een toelichting op het financieel verslag.  
Daarbij belicht hij een aantal punten en gaat hij in op een aantal vragen vanuit de ALV.  
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Strekking van de toelichting: 
Baten: wat valt op 
13.000 euro meer binnen dan het jaar daarvoor, a.g.v. 

• meer contributie i.v.m. groei aantal leden 

• toename van sponsorinkomsten  

• kantine-opbrengst vergroot met 5000 euro, terwijl bierverkoop gelijk is gebleven; toename zit in 
andere zaken (meer jeugd; meer frisdrank en ouders die meekomen) 

• minder subsidie van de gemeente  
 
Lasten: Waar hebben we het aan uitgegeven:  

• Salaris en vrijwilligersvergoeding 

• Energieverbruik  

• Geen eco-tax inkomsten 

• Huur 

• Verzekering 

• Onderhoud (ouder complex vraagt meer onderhoud) 

• Materiaal/kleding 

• Kosten KNVB 

• Jeugdactiviteiten 

•  
 
 
De vergelijking tussen Baten en Lasten laat zien dat Ulftse Boys in het seizoen 2015-2016 geld heeft 
overgehouden: € 10.000 euro 
 
 
Vragen vanuit ALV:.  
Door de groei van het aantal leden zal ook de afdracht richting KNVB afdracht groter zijn geweest. Klopt dat? 
Reactie penningmeester: dat klopt, deze cijfers zijn verwerkt.  

5b Verslag kascommissie 
 Verslag kascommissie; 

De leden van de kascommissie (bij monde van Walter Heuberg) geven aan dat de financiële boekhouding 
alsmede de verslaglegging ervan, er goed uitziet. De kascommissie heeft geen op- of aanmerkingen. 
De leden van de kascommissie geven aan dat ze de ALV adviseren om het bestuur decharge te verlenen met 
betrekking tot het gevoerde financiële beleid. 
 

5c Besluit tot verlenen van decharge 
 De leden gaan mee in het positieve advies van de kascommissie en verlenen (via acclamatie) het bestuur 

decharge met betrekking tot het gevoerde financiële beleid.   
 

5d Benoeming nieuwe Kascommissie 
 Walter Heuberg is aftredend; Martijn Egberts blijft zitting houden als lid Kascommissie. Toetredend is 

reservelid Andre Huls. Benoeming nieuwe reservelid: Rob Overbeek. De voorzitter richt een dankwoord zowel 
richting Walter als richting Rob. 
 

6 Begroting 2017-2018 
6.1. De penningmeester geeft een toelichting op de begroting 2017-2018 op de volgende onderdelen:  

De begroting is op nul gezet: het is een voorzichtige begroting:  
De penningmeester geeft een toelichting op de verwachte inkomsten  en de te verwachten uitgaven.  
Strekking is dat het bestuur er van uitgaat dat, hoewel we streven naar hoge opbrengsten (o.a. via 
sponsoring) we ook rekening houden met (onvoorziene) uitgaven, zodat per saldo de begroting op 0,- euro 
uitkomt.  
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De penningmeester vraagt aan de ALV of er vragen zijn.  
 
Olga Drevers: 
Is bij het opstellen van de begroting rekening gehouden met verhoging BTW van 6 naar 9%.  
Penningmeester: Ja, daar is rekening mee gehouden.  
 
De ALV heeft geen verdere vragen en stemt in met de voorgelegde begroting.  
De voorzitter bedankt de penningmeester voor zijn inzet in het afgelopen jaar en de duidelijke uitleg. Hij geeft 
aan zeer blij te zijn met het feit dat we binnen Ulftse Boys een goed financieel beleid voeren. De voorzitter 
bedankt de ALV voor de goedkeuring.  

 Pauze 
De Voorzitter last een pauze in en biedt de aanwezigen namens het bestuur een consumptie aan.  

 

7 Bestuursverkiezing 
7.a en 
7.b 

a. Rooster van aftreden 
 
Marc Sollman neemt als vervangend voorzitter het woord omdat het gaat over herbenoeming van huidige 
voorzitter en bestuurslid Frans te Pas 
 
Marc legt aan ALV uit dat volgens het rooster van aftreding is één bestuurslid aftredend is . Dat is:  

• Frans te Pas tevens voorzitter, 
Hij heeft zich ook herkiesbaar gesteld, ook in de vorm van voorzitter; zijn kandidatuur wordt gesteund door 
het bestuur.  
 
Er zijn geen aanmeldingen ingekomen van een tegenkandidaat. Dit betekent dat Frans (in de functie van 
voorzitter) is  herkozen. Vanuit de ALV volgen positieve reacties voor deze herbenoeming door een luid 
applaus.  
 
7b. Verkiezing nieuw bestuurslid.  
Frans te Pas herneemt het voorzitterschap. De Voorzitter geeft aan leden ALV te kennen dat, Renée Horstik 
– Lavalaye zich heeft aangemeld als kandidaat voor het bestuur en dat verder geen andere aanmeldingen 
ingekomen zijn. Vanuit ALV volgt een algemene instemming voor benoeming van Renée als bestuurslid.  
 
De Voorzitter heet Renée van harte welkom als nieuw bestuurslid en verzoekt haar plaats te nemen achter de 
bestuurstafel.  

8 Toelichting actuele onderwerpen vanuit bestuur  
8.1  Contract met Humanitas:  

Roy Bongers legt uit dat Humanitas contact heeft gezocht met UB met verzoek gebruik te mogen maken van 
ons complex tbv buitenschoolse opvang. Het gaat om 3 dagen in de week voor 10 kinderen maximaal 20.  
Leeftijd in de regel 10-12 jaar.  
 
Het gaat om de ruimten “Binnen” dat is de ruimte achter de schermen en bestuurskamer en “Buiten”, dat is 
het buitencomplex.  
 
Inmiddels zijn er bezichtingen uitgevoerd alsmede keuringen geweest door gemeente en Humanitas.  
 
Bestuur staat positief tegenover dit verzoek, vooral vanwege het sociale aspect; we geven hiermee invulling 
aan een maatschappelijke behoefte vanuit de lokale samenleving. Het is ook een tendens die je meer ziet:  
Multifunctioneel gebruik van een bepaald complex. Het bestuur is daar, onder voorwaarden, voorstander van.  
Deze nvulling biedt ook inkomsten voor de vereniging, zonder dat basisactiviteiten daar onder te leiden 
hebben.  
Er moeten een paar aanpassingen worden doorgevoerd: beveiliging op ramen; balustrade trap en poorten. 
Humanitas neemt grotendeels de kosten op zich.  
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Olga zal contactpersoon zijn als het gaat om locatiegebruik. Vanuit het bestuur volgt hier nog een dank 
daarvoor, omdat het toch weer een extra taak/belasting met zich meebrengt.  
 
Verzoek aan ALV : Het bestuur verzoekt het ALV om het bestuur formele toestemming te geven om een 
huurcontract tussen Humanitas en vv Ulftse Boys af te sluiten.  
 
Vragen vanuit ALV: hoe is e.e.a. geregeld met schade?  
Antwoord Bestuur: hiervoor wordt een verzekering afgesloten.  
 
ALV besluit positief op het verzoek van het bestuur: bestuur krijgt toestemming om een huurcontract af te 
sluiten tussen Humanitas en vv Ulftse Boys.   

8.2 Frans: Het bestuur is op de hoogte van de toenemende behoefte van het kunnen pinnen in de kantine;  
Duidelijk is dat pinnen via wifi niet mogelijk is. Het bestuur heeft een bedrijf gevraagd om een andere 
voorziening aan te leggen. Hopelijk vanaf het nieuwe jaar kunnen we hier gebruik van maken.  
 

8.3 Marc: invoering VOG en Vertrouwenspersoon 
Vorige ALV is de intentie om over te gaan tot invoering VOG aangegeven. Het is een traject van lange adem. 
We hebben wel inmiddels via Ministerie veiligheid en Justitie erkenning gekregen om de procedures met 
VOG te mogen starten.  
 
Vertrouwenspersoon binnen onze vereniging is Marcel Bruisschaart. Marcel stelt zich zelf aan de ALV voor.  

9 Rondvraag 
9.1 De Voorzitter inventariseert welke leden een vraag willen inbrengen.  

Dat zijn: Geert Althoff en Maurice Aalders 
 
Geert:  
Geert geeft aan dat hij een aandachtspunt namens eerste elftal en andere elftallen inbrengt. 
Hij geeft aan dat men van mening is dat de kwaliteit van het hoofdveld veel te wensen overlaat.   
Hij vraagt het bestuur wat het bestuur daar aan gaat doen. 
 
Reactie: Om de 3 maanden is er een gesprek met gemeente, Groenmakers (voert onderhoud velden uit), 
afgevaardigde  van vv Westendorp en vv Ulftse Boys (namens alle voetbalverenigingen van Oude 
IJsselstreek) en een onafhankelijke deskundige van “De grasmeesters”.  
Het klopt dat veld moet worden ontzien in belastingen: wedstrijden en trainingen moeten worden gespreid.  
Hierover is een appje verstuurd naar trainers en leiders. In deze tijd van het jaar kun je niet met machines het 
veld op om bewerkingen uit te voeren. Je maakt dan meer kapot dan je aan herstel bezig bent.  
 
Verder merken we dat we ook een omslagpunt bereiken, waar mogelijkheden van spreiden wedstrijden en 
trainingen niet meer voldoende oplossing bieden, dit vanwege groei en ambities die de vereniging heeft. Dit 
vraagt voor de toekomst nieuwe oplossingen. Voor nu/korte termijn zijn de acties uitgezet. Onze 
tips/richtlijnen zijn gedeeld met trainers/leiders. Verzoek aan de trainers om die tips te delen met eigen 
staf/teamleden via mailen.  
 
Maurice 
Is het mogelijk om veld 3 bij wedstrijdtoedelingen te betrekken? 
Reactie: Als daartoe een noodzaak is, dan kan veld 3 bij betrokken worden.   

10 Afsluiting 
10.1. De voorzitter bedankt alle aanwezigen voor de komst en luisterend oor.  

11 Bijlagen 
11.1 Presentielijst en afmeldingen (via secretariaat in te zien)   
11.2 Algemeen Jaarverslag 2016-2017 (via secretariaat in te zien); ook gepubliceerd op website en toegezonden 

aan stemgerechtigde leden. 

11.3 Beknopt overzicht Financieel Jaarverslag 2016-2017 en Begroting 2017-2018 (via secretariaat in te zien)  
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