
 
Notulen Algemene Ledenvergadering SV Vitesse ’08 2018/2019 d.d. 20200226 

ALV besluit: leden zijn akkoord met contributieverhoging afd. voetbal. 
 

1. Opening  
Datum jaarvergadering: Het voornemen om in november 2019 de vergadering te houden 
was te optimistisch. De toerekening van de financiële gegevens t.g.v. de overeengekomen 
verdeelsleutel vergde meer tijd dan verwacht. De voorzitter geeft ook aan dat de 
aankondiging van de Algemene Ledenvergadering beter had gekund.  
  
2. Mededelingen 
-zorgplicht kunstgrasveld; Vitesse’08 heeft een de zorgplicht in het gebruik van het 
kunstgrasveld. De voorzitter heeft met de onderhoudsploeg een inventarisatie gemaakt van 
tekortkomingen. Er is nu in de begroting een extra bedrag opgenomen om passende 
maatregelen te nemen. 
-afmeldingen; de afmeldingen zijn separaat aangehecht bij deze notulen. 
-kantinebeheer; er kan in principe niet meer met contant geld betaald worden doch slechts 
met munten of met de pinpas. De vereniging volgt daarmee de maatschappelijke 
ontwikkelingen op dit gebied en het draagt bij tot een betere veiligheid en controle. 
 
3. Notulen Algemene Ledenvergadering 13-12-2017 
Over de notulen zijn de volgende vragen; 

- De financiële verdeelsleutel is niet opgenomen. 
Antwoord: de verdeelsleutel is vastgelegd in een afzonderlijk reglement.  

- Parkeerplaats: wat is de status 
Antwoord: de genomen maatregelen hebben nog niet het beoogde effect. De 
voorzitter heeft onlangs de gemeente hierover weer aangesproken.   

De notulen worden goedgekeurd. De voorzitter bedankt de notulist voor het verslag  
 
4. Jaarverslagen diverse afdelingen 
De jaarverslagen worden op de site geplaatst. Voor vragen of opmerkingen kunnen de leden 
zich wenden tot de verantwoordelijk bestuursleden. 
 
5. Financieel Verslag 
Penningmeester Frans Vos presenteert de balans en Verlies en Winst rekening aan de hand 
van een power point presentatie. Hij licht verschillende kosten en opbrengsten toe waardoor 
de aanwezigen deelgenoot worden van de financiële ontwikkelingen. De door de leden 
gestelde vragen worden adequaat beantwoord.  
Er is een positief resultaat van € 4.142, = behaald. Conform de vastgestelde financiële 

verdeelsleutel wordt € 3087, = toegekend aan afd. atletiek en € 1055, = aan afd. voetbal. 
   
6. Verslag kas en controle commissie + benoeming commissie volgend jaar 
- De commissie bestaand uit Rene Visser en (reserve lid) Gerry Bottenberg (lid G.J. Hendrix 
was verhinderd) verklaart geen onvolkomenheden te hebben geconstateerd en 
complimenteert de penningmeester voor zijn heldere verslaglegging en toelichting. 
- De aanwezige leden verlenen de penningmeester decharge voor het gevoerde beleid. 
Een mooi applaus valt onze penningmeester ten deel voor zijn werkzaamheden 
- Benoeming commissie: Rene treedt af. Voor het komend verslagjaar wordt door bestuur 
afd. atletiek nog een vertegenwoordiger gezocht. Vanuit afd. voetbal vertegenwoordigen 
worden Gert Jan Hendrix en reserve lid Gerry Bottenberg opnieuw benoemd.  
 
7. Contributie 
Afd. Atletiek: ongewijzigd. 
Afd. Voetbal: Het bestuur stelt een contributie verhoging voor van € 10, = per lid per jaar.  



Redenen: 
Oplopende kosten, teruglopende sponsorinkomsten en hogere reserveringen vaste materiele 
activa (o.a. kunstgrasveld en installaties) 
De aanwezige leden reageren zeer gereserveerd, zij zien de directe noodzaak niet en de 
mondelinge toelichting van het bestuur is te algemeen, te weinig concreet. 
De leiders kunnen de voorgestelde verhoging niet uitleggen aan hun achterban. Concrete 
financiële onderbouwing d.m.v. een begroting afd. voetbal ontbreekt.  
De aanwezige leden zijn zich ervan bewust dat veel kosten stijgen en vertrouwen op de 
mondelinge informatie van het bestuur. Uiteindelijk wordt het voorstel met algemene 

stemmen aangenomen.  
Kledingfonds; het bestuur stelt voor de eigen bijdrage van de leden te verhogen met € 10, =  
Dit voorstel roept veel weerstand op bij de leden. Ook hier ontbreekt de concrete financiële 
onderbouwing. Voor de leden is ook onduidelijk hoe het praktisch werkt en wat sponsoren 
bijdragen. Het voorstel wordt niet in stemming gebracht. Het bestuur gaat in gesprek met 
vertegenwoordigers van afdeling voetbal over het kledingfonds.  

 
8. Bestuursverkiezing Algemeen bestuur 

Aftredend en herkiesbaar is Frans Vos; Hij wordt met acclamatie herkozen 
Aftredend, niet herkiesbaar Rene Reintjes afd. voetbal 

      Aftredend, niet herkiesbaar Mykel Kusters afd. Voetbal 
      Aftredend, niet herkiesbaar Henry van Mook afd. atletiek 
      Kiesbaar: Marco van Oorschot afd. voetbal (i.p.v. Rene) 
      Kiesbaar: Stef Hoeijmakers afd. voetbal (i.p.v. Mykel) 
      Kiesbaar: Tom Nell afd. atletiek (i.p.v. Henry) 
De kiesbare bestuursleden worden met acclamatie gekozen. 

 
9. Afscheid Mykel Kusters, Rene Reintjes, Henry van Mook en Jan van Wissing 
-Mykel stopt met zijn bestuurswerkzaamheden vanwege drukke werkzaamheden. Mykel 
heeft veel in beweging gezet. De organisatie van de jeugdafdeling opnieuw opgezet en hij 
stimuleerde vele projecten of activiteiten. Mykel wordt bedankt voor zijn inzet. 
-Rene stopt eveneens vanwege drukke werkzaamheden. Rene maakte vanaf 2014 deel uit 
van het bestuur en droeg bij aan een weloverwogen, constructieve besluitvorming. Ook 
kwam hij met nieuwe initiatieven. Rene wordt eveneens bedankt voor zijn inzet  
-Henry stopt omdat ook andere hobby’s van hem de nodige tijd vergen. Henry maakt al een 
aantal jaren deel uit van het atletiek bestuur en recentelijk als voorzitter. Henry droeg met 
zijn nuchtere kijk en vraagstelling veel bij aan een goede besluitvorming. Ook Henry werd 
bedankt voor zijn inzet. 
- Jan “mister atletiek” was bestuurslid vanaf de oprichting van atletiekvereniging De Komeet. 
Jan was omroeper / speaker bij de regionale atletiek wedstrijden en de deed zijn bijnaam “De 
Voice” daarbij alle eer aan. Jan heeft ook veel voor de sponsoring van onze vereniging 
betekend. Jan was een allrounder voor onze vereniging en in het bijzonder de 
atletiekafdeling. Jan wordt bedankt voor zijn vele verdiensten voor onze vereniging. 
 
10. Rondvraag 
Geert van Ophuizen; er zijn voor zijn team regelmatig onvoldoende kwalitatieve ballen ter 
beschikking in het ballen opbergrek. Antwoord; contact opnemen met voorzitter afd. voetbal 
Marco van Oorschot. 
 
Sluiting 22.25 uur.  


