
 
Notulen Algemene Ledenvergadering SV Vitesse ’08 2020/2021 d.d. 20220420 

24 leden aanwezig, 6 afmeldingen 
 

1. Opening  
Voorzitter Willie ten Haaf opent de vergadering en heet iedereen welkom.  

  
2. Mededelingen 
Sinds enige tijd worden reguliere mededelingen gepubliceerd op de Vitesse ’08 site en via 
Facebook.   
- Het energiecontract liep af op 16-03-2022.De vereniging behoudt dezelfde leverancier 

maar met variabele tarieven die explosief gestegen zijn. Bij doorrekening hiervan blijkt 
dat de vereniging met een energiekosten stijging van ca € 50.000,= te maken kan krijgen. 
Dit vooruitzicht dwingt Vitesse’08 tot het nemen van ingrijpende maatregelen. 
  

3. Notulen Algemene Ledenvergadering 14-04-2021 
De notulen worden zonder op of aanmerkingen goedgekeurd.  
 
4. Jaarverslagen diverse afdelingen 
De jaarverslagen zijn op de website gepubliceerd. De leden hebben geen op- of 
aanmerkingen. Een fysiek document is op aanvraag bij het secretariaat verkrijgbaar. 
 
5. Financieel Verslag 
-  Penningmeester Frans Vos presenteert de Balans, Verlies en Winstrekening over 
2020/2021 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 € 1454,- ondanks de diverse steunmaatregelen van de 
overheid i.v.m. Corona. Conform de vastgestelde financiële verdeelsleutel wordt een verlies 

van € 4.864,- toegerekend aan afd. voetbal en een winst van € 3.410,- 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; Er wordt een sluitende begroting 2021/2022 gepresenteerd waarbij aangetekend 
wordt dat door de onzekere energiekosten het resultaat zomaar negatief kan zijn. 
-Het financieel verslag is naar de belanghebbende partners en toezichthouder Stichting 
Waarborgfonds voor de Sport gezonden. Uit reacties op het ingezonden verslag bleek dat 
Vitesse’08 een gezond en solide financieel beleid voert. De aanwezigen bedanken de 
penningmeester voor dit vakkundig beleid met een welverdiend applaus. 
 
6. Energiebesparende maatregelen 
Bij agendapunten 2 en 5 is de noodzaak al ter sprake gekomen van het nemen van 
energiebesparende maatregelen. Gedacht wordt aan  

- Dak isoleren, zonnepanelen plaatsen, ledverlichting, zonneboiler enz. Groot 
Onderhoud aan het dak is pas in 2028 of 2029 gepland en de bedoeling is dat dit nu 
naar voren wordt gehaald. Over het uitvoeren en financieren van deze investeringen 
is Vitesse’08 in overleg met de gemeente.  

- Extra aandacht besteden aan gedragsverandering bij de leden zoals deuren sluiten, 
veldverlichting tijdig uitzetten, kleedkamer verwarming lager  

    

   
7. Verslag kas en controlecommissie + benoeming commissie volgend jaar 
- De commissie bestaande uit Gert Jan Hendriks en Geert Heistermans hebben de financiële 
administratie steekproefsgewijs aan een controle onderworpen. Gert Jan doet verslag 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 aan het bestuur decharge verleend 
voor het gevoerde financiële beleid. De voorzitter bedankt Gert Jan en Geert    
- Benoeming commissie: Gert Jan Hendriks treedt af.  
Nieuwe commissie; Geert Heisterman (afd. atletiek) en Lea Hoenholt (afd. voetbal) Reserve 
lid wordt tijdens de vergadering niet gevonden. De afdeling atletiek zoekt een reserve lid.  
 
8. Vaststelling Contributie i.v.m. energie prijsstijging 
-Indexering bedraagt 2,7 %, wordt bij start 01-07-2022 in rekening gebracht bij alle leden.  
Contributie zal daarnaast verhoogd moeten worden i.v.m. extreme stijging energiekosten 
-Afdeling voetbal noteerde afgelopen verslag jaar een negatief resultaat en het 
energieverbruik wordt nagenoeg geheel door voetbal gerealiseerd. Het bestuur stelt voor om 
eenmalig de contributie met € 10,= per half jaar te verhogen voor afd. voetbal. 
Eenmalig omdat we nu versneld willen investeren in energiebesparende maatregelen om het 
verbruik snel en drastisch omlaag te brengen en ook omdat we hopen dat oplangeren termijn 
de energieprijzen weer wat zullen dalen. 
-Afdeling atletiek noteerde afgelopen verslagjaar een positief resultaat en verbruikt relatief 
weinig energie. Omdat de afdeling Atletiek de afgelopen jaren overhoudt aan haar contributie 
en ook het toevoegen aan de eigen reserve gestopt heeft m.i.v. jaar 20/21 daalt het 
kostenniveau aanzienlijk. Het bestuur stelt voor om de contributie ongewijzigd te laten. 
Beide voorstellen worden met algehele stemmen goedgekeurd.       

 
9. Bestuur bezetting 

-  Inleiding: de afgelopen jaren heeft het bestuur veelvuldig en op diverse manieren 
oproepen gedaan om nieuwe bestuursleden. Tot op heden heeft zich niemand 
gemeld voor interesse of ondersteuning. Met name in het Dagelijks Bestuur is de 
werkdruk enorm hoog door de toenemende complexiteit van de taken en materie. 
Sinds enige jaren is de vacature Accommodatie openstaand en sinds vorig jaar juli is 
ook de functie van Secretaris vacant. Nu is de Penningmeester aftredend en niet 
herkiesbaar.  
Deze situatie is onaanvaardbaar en heeft invloed op de privé situatie van sommige 
bestuursleden. Er is geen verwachting dat er op korte termijn alsnog kandidaat 
bestuursleden zich zullen melden.  
Omdat het onverantwoord is om zo verder te gaan heeft het bestuur besloten om per 
30-06-2022 en-bloc af te treden om een nieuw bestuur “fris” te kunnen samenstellen.. 
Deze mededeling roept bij de aanwezigen diverse reacties op maar iedereen heeft 
begrip voor de situatie en handelswijze van het bestuur. 
Het bestuur roept alle aanwezigen op om actief een nieuw bestuur te zoeken zodat 
de continuïteit van de vereniging gewaarborgd blijft.  
De bestuursleden zeggen toe om een nieuw bestuur straks nog enige tijd te 
ondersteunen en in te werken. Frans Vos is sowieso niet herkiesbaar en Willie ten 
Haaf + commissaris atletiek Ton van Rijswijk geven uitdrukkelijk aan plaats te willen 
maken en een nieuw te vormen bestuur niet in de weg te wllen zitten.    
-  Communicatie 

De leden vragen nadrukkelijk aandacht voor een spoedige doch zorgvuldige 
communicatie zowel intern als extern. Het bestuur heeft al een datum gepland om dit 
onderwerp te bespreken. Aan de beide afdelingen wordt gevraagd om actief een 
bijeenkomst te beleggen om de leden meer inzicht te verschaffen in deze 
problematiek. Mocht het resultaat na deze bijeenkomst nihil zijn, dan wordt ook de 
pers verwittigd om zo aandacht te krijgen van een groter publiek die een rol zou 
kunnen spelen. Indien er geen oplossing komt zijn de gevolgen immens. Gezien de 



financiële risico’s kan het zijn dat we activiteiten moeten afschalen, ook kan een 
gedwongen fusie het gevolg zijn. Het water staat de vereniging tot aan de lippen, niet 
op financieel niveau maar bestuurlijk. Voor het nieuwe bestuur liggen prachtige 
uitdagingen in het verschiet met de energiebesparende maatregelen, veel werk maar 
een noodzakelijke aanpak met de stijgende energieprijzen.  
 
10. Bestuursverkiezing 
Gelet op het besprokene bij agendapunt 9 is dit agendapunt niet aan de orde 
 
Rondvraag 
Hiervan wordt geen gebruik gemaakt. 
   
 
Sluiting 22.30 uur.  


