
 
Notulen Algemene Ledenvergadering SV Vitesse ’08 2019/2020 d.d. 20210414 

24 leden aanwezig, afmeldingen; Patrick Thomassen en Isabel van Schaijk 
 

1. Opening  
Voorzitter Willie ten Haaf opent de vergadering en heet iedereen welkom. Historisch moment 
in Vitesse’08 bestaan, eerste vergadering op elektronische wijze via “Teams” 

  
2. Mededelingen 
Onderhoud accommodatie  
- veld 4: is gerenoveerd. In 1e instantie niet voor wedstrijddoeleinden beschikbaar 
- vanaf 8 juni geen velden beschikbaar i.v.m. onderhoud 
- zorgplicht kunstgrasveld: is conform volgens regels gemeente uitgevoerd Er moeten nog 
randen geplaatst worden op de kunstgraskorrels op het veld te houden en een rooster bij de 
uitgang aan de zijde van het trainingsveld onder om korrels op te vangen  
- complex- of erfverharding: afwatering is onlangs verbeterd  
- schietvereniging: De schietvereniging plaatst zelf een garagebox voor opslag bij de reeds 
bestaande garageboxen  
Overig  
- VOG; wordt verder binnen de geledingen ingevoerd en actief gemonitord 
- Hoofdsponsor; Horeca groothandel Snellen is door Altena uit Wijchen overgenomen.  
  Sponsorcontract wordt door hen overgenomen. Over mogelijke verlenging van het contract 
   is nog geen concrete informatie beschikbaar  
- Vriendenloterij; De dames van afdeling voetbal hebben een succesvolle belactie 
(wervingscampagne) gevoerd om aantal deelnemers aan de vriendeloterij te vergroten.  
 
3. Notulen Algemene Ledenvergadering 26-02-2020 
De notulen worden goedgekeurd. De voorzitter bedankt notulist Jos Toonen 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 verantwoordelijke bestuursleden van de afdelingen. 
 
5. Financieel Verslag 

-  Penningmeester Frans Vos presenteert de balans en Verlies en Winstrekening aan de 
hand van een power point presentatie. Hij licht verschillende kosten en opbrengsten toe 
waardoor de aanwezigen deelgenoot worden van de financiële ontwikkelingen.  
Er is een negatief resultaat van € 8.314,=, = t.g.v. Corona waarbij de diverse 
steunmaatregelen vanuit de overheid zijn verdisconteerd. Conform de vastgestelde 
financiële verdeelsleutel wordt € 7.262,= toegekend aan afd. voetbal en € 1052, = aan afd. 

atletiek. 
-  Het verslag is in het dagelijks bestuur behandeld en ter controle voorgelegd aan de Kas en 
Controlecommissie. De leden van de commissie hebben het verslag na controle voorzien 
van hun handtekening. 
- Begroting; Door Covid zijn de inkomsten sterk opgedroogd. De vaste lasten blijven en ook 
een aantal andere kosten lopen door. Er wordt een verlies begroot van € 27.686,=. Als de 
aangevraagde steunmaatrelen (totaal begroot op € 21.531, =)   gehonoreerd worden dan 
wordt het begroot verlies € 6.155,=.   

   
6. Verslag kas en controle commissie + benoeming commissie volgend jaar 
- De commissie bestaande uit Gert Jan Hendriks en Gerry Bottenberg hebben de financiële 
administratie steekproefgewijs aan een controle onderworpen. Gert Jan doet er verslag van 
en verklaart geen onvolkomenheden te hebben geconstateerd. Hij complimenteert de 
penningmeester voor zijn verslaglegging en toelichting. 



- Naar aanleiding van dit verslag wordt door de leden de penningmeester decharge verleend 
voor het gevoerde financiele beleid. 
 
 De voorzitter bedankt Gert Jan en Gerry voor hun bijdrage  
- Benoeming commissie: Gerry Bottenberg treedt af.  
Nieuwe commissie; Geert Heisterman (afd. atletiek) en Gert Jan Hendriks (afd. voetbal) 
Reserve lid wordt tijdens de vergadering niet gevonden. De afdeling voetbal (Marco van 
Oorschot en Stef Hoeijmakers) wordt gevraagd om een reserve lid te zoeken.  
 
7. Contributie + Covid 19 
-Indexering van 1,3% wordt miv 01-07-2021 (start nieuw verslagjaar/boekjaar) ingevoerd 
i.p.v. start kalenderjaar  
-Door covid19 is de contributie inning niet altijd vanzelfsprekend. Financiële Covid 19 
gerelateerde problemen van individuele personen in combinatie met niet kunnen sporten 
geven aanleiding om te verwachten dat niet iedereen in staat is zijn contributieverplichtingen 
na te komen. 
Het basisprincipe is dat iedereen volledige contributie verschuldigd is. Het bestuur heeft 
begrip voor de individuele financiële positie van de leden. De komende tijd gaat het bestuur 
zich beraden wanneer, hoe en in welke mate aan een verzoek tot contributievermindering of 
eventuele vrijstelling tegemoet kan worden gekomen.   

 
8. Bestuursverkiezing Algemeen bestuur 

-Aftredend, niet herkiesbaar secretaris Peter van As* 

-Aftredend, herkiesbaar voorzitter afdeling voetbal Marco van Oorschot. Marco wordt met 

algemene stemmen herkozen.  
* Peter wordt door de voorzitter bedankt voor zijn vele correcte werk voor de sportvereniging. 
Zie verder punt 9 van de notulen        

 
9. Afscheid bestuurslid Peter van As en huldiging jubilarissen 
Zodra Covid 19 onder controle is en er weer wat mogelijk is zal het bestuur op gepaste wijze 
aan afscheid secretaris en jubilarissen geven. 
 
Rondvraag 
Hiervan wordt geen gebruik gemaakt. 
Willie deelt mede dat enkele leden van de kantinecommissie te kennen hebben gegeven te 
willen stoppen. Willie bedankt hen voor hun inspanningen en bijdragen aan het goed 
functioneren van de kantine. 
Willie vraagt om mee te zoeken naar nieuwe kantine commissie leden.   
 
Sluiting 21.45 uur.  


