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Notulen jaarvergadering 26 oktober 2022 
 

Aanwezig bestuur: Ruben Keizer, Niek Nijmeijer, Jos Kok, 
Hans Gräler, Wout Oldejans, Anita Kuik, 
René Brinkman, Arno Kuijer 

 
Aantal aanwezig:  21 leden, inclusief bestuur  
 
 

1. Opening 

Voorzitter Ruben Keizer opent om 20.00 uur de vergadering en heet iedereen van harte 

welkom.   

 

Hallo Vitessenaren, 

Allemaal hartelijk welkom op de jaarvergadering van onze prachtige club Vitesse’63. Mooi 

dat jullie hier allemaal zijn! Voor het eerst sinds twee jaar weer compleet fysiek hier in de 

kantine en niet ook nog eens via Teams. Ook een speciaal woord van welkom aan onze 

ereleden, jubilaris en herkiesbare en aftredende bestuursleden.  

Alweer een jaar voorbij waarin weer veel is gebeurd. Het is ook een bijzonder jaar geweest 

kunnen we wel stellen. Want ook in het afgelopen seizoen speelde corona nog steeds een rol 

van betekenis. Wat tot veel werk en soms ergernis leidde achter de schermen. Maar gelukkig 

waren er ook positieve gebeurtenissen, zo werd de oprichting van SJO Triville een feit, werd 

er een heuse Walking Football competitie o.a. door Vitesse’63 opgericht en is er flink 

geïnvesteerd in de verduurzaming van ons sportpark (met de volgende crisis die nu weer 

speelt ontzettend belangrijk). Waar we ons in het seizoen 2020-2021 soms als kapiteins op 

een schip in een woeste storm voelden en de coronagolven ons van alle kanten belaagden 

hebben we het afgelopen seizoen het schip, onze club en het voetbal weer in rustig 

vaarwater zien belanden en hebben we onze blikken als kapiteins weer kunnen richten op de 

horizon, de toekomst.   

We zullen vandaag in het Jaarverslag, waarvoor dank Jos, en het Financieel verslag, 

waarvoor dank Niek, zien dat de vereniging leeft, er veel is gebeurd en dat ondanks flinke 

investeringen in bijvoorbeeld de verduurzaming van ons sportpark en de nog naspelende 

coronaperikelen dit niet of nauwelijks een effect heeft gehad op de financiële situatie binnen 

de vereniging. Met dank aan iedereen. Om trots op te zijn! Later meer! 

Na het officiële gedeelte sluiten we gezellig af met een hapje en een drankje en het restant 

van de wedstrijd Ajax - Liverpool! 

Mocht je een vraag hebben, stel hem direct of bewaar hem even tot einde van het 

agendapunt! Tot zover de organisatorische mededelingen en kunnen we van start met het 

eerste agendapunt.  
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2. Notulen jaarvergadering 27 oktober 2021 

Naar aanleiding van de notulen van afgelopen jaar heeft de voorzitter de volgende 

opmerkingen: 

• Op pagina 5 naar aanleiding van de vraag van Gerko Drost over de belactie van de 

Vriendenloterij geeft de voorzitter aan dat er geen vervolg wordt gegeven aan de 

belactie. Dit vanwege het feit dat de animo bij de leden hiervoor gering is en dat de 

Vriendenloterij niet altijd klantvriendelijk omgaat met opzeggingen. De 

Vriendenloterij wordt nog wel gepromoot via onze reguliere kanalen maar we gaan 

niet meer actief bellen. We kijken wel of we zelf meer specifiek op Vitesse’63 gericht 

acties op kunnen zetten. 

• Ook meldt de voorzitter dat Gerko helaas niet in staat is de vergadering fysiek bij te 

wonen en wenst hem beterschap. 

 

Verder zijn er geen opmerkingen aangaande de notulen en worden deze vastgesteld. De 

voorzitter dankt de secretaris voor het opstellen van de notulen. 

 

3. Jaarverslag 2020-2021 

Naar aanleiding van het jaarverslag merkt de voorzitter op dat het een lang jaarverslag is 

geworden dat aangeeft dat we een levendige vereniging zijn waar veel gebeurt zowel voor 

als achter de schermen. 

 

De voorzitter licht een aantal belangrijke punten uit het jaarverslag verder toe. 

 

1. We hebben er dit jaar als bestuur voor gekozen om de leden ook eens te laten zien 

wat we als vereniging allemaal doen om onze leden een goede en veilige 

sportomgeving te bieden. Voor veel leden is dit eigenlijk niet zichtbaar maar is wel 

een belangrijk deel van het verenigingsleven. De voorzitter spreekt uit dat wanneer 

de leden hiervan kennis nemen de animo ook groter wordt om bestuursfuncties 

binnen de vereniging op te pakken. 

2. Het ledental lijkt zich te stabiliseren nadat de afgelopen jaar toch wel een stevige 

teruggang te constateren viel Men name bij de jeugd. Gekoppeld aan een 

behoorlijke instroom bij de Kabouters hopen we de komende jaren toch weer licht 

te kunnen groeien en naar de 300 leden te gaan. Jeene Keizer maakt zich naar 

aanleiding van de cijfers met name zorgen over het geringe aantal jeugdleden. 

Voorzitter beaamt dat het bestuur deze zorgen deelt maar dat het bestuur ook 

licht aan de horizon ziet door de instroom bij de Kabouters en de vorming van de 

SJO Triville. Anita voegt daar aan toe dat we vaak synchroon lopen met de 

leerlingenaantallen op de scholen. Deze gingen omlaag de afgelopen jaren en 

stijgen nu weer. Volgens haar gaat Vitesse’63 daar ook van profiteren. 

3.  De vorming van de Samenwerkende Jeugdorganisatie met WIJC heeft veel tijd 

gekost maar is in goede harmonie en eigenlijk best snel afgerond. We zijn er nog 
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niet. Er zijn, zoals eigenlijk ook wel verwacht, nog operationele aanloopproblemen 

en daarnaast heeft de vorming van het bestuur van de SJO en de sponsoring de 

hoogste prioriteit. 

4. Vrouwen 1 heeft door het feit dat er speelsters gestopt dan wel vertrokken zijn 

besloten om overplaatsing aan te vragen naar een lagere klasse. Volgens de regels 

betekent dat twee klassen lager waardoor VR1 dit seizoen derde klasse speelt. 

Deze keuze is goed begeleid en werd gedragen door speelsters en staf. Nu weer 

werken aan een nieuw top damesteam.  

5. Er is veel werk verzet al in het afgelopen seizoen om het sportpark te 

verduurzamen. Er is stevig geïnvesteerd in Led verlichting op het hoofdveld, 

zonnepanelen op de kleedkamers en de regeninstallatie. Door zeer alert te zijn op 

subsidiemogelijkheden is een belangrijk deel van de investering hierdoor 

afgevangen. Ook is een plan voor de kantine en de bestuurskamer in de maak. 

 

Er zijn verder geen vragen over het jaarverslag. De voorzitter bedankt de bestuursleden voor 

hun bijdrage en de secretaris voor het samenstellen van het jaarverslag.  

 

4. Financieel verslag 2021-2022 

Na het jaarverslag geeft de voorzitter de penningmeester het woord om de vergadering door 

het financiële jaarverslag te loodsen.  

 

- Jaarrekening 2021-2022 
 

Niek Nijmeijer neemt het woord en licht het financieel jaarverslag toe.  
 
Na twee corona seizoenen hebben wij eindelijk weer een nagenoeg volledig voetbalseizoen 
gehad.  
De kantine is het hele seizoen open geweest en dit valt gelijk op, want de kantine-opbrengst 
is hoger dan ooit tevoren. Daarnaast hebben wij nog €6.000,- voor de TASO Q2-2021 en 
€2.000,- voor de CTB controle ontvangen, wat de gemiste omzet van de kantinesluiting in het 
seizoen 2020-2021 een beetje heeft verzacht.  
 
Aan het begin van het seizoen hebben wij als bestuur besloten om een aantal grote 
investeringen te doen op de sportaccommodatie. Wij hebben zonnepanelen aangeschaft om 
de kosten voor energie enigszins te verlichten. Daarnaast hebben wij het hoofdveld voorzien 
van nieuwe ledverlichting en is er een nieuwe pompinstallatie gekocht. Normaliter zou deze 
drie investeringen iets meer dan €50.000,- zijn geweest, maar door subsidies van de BOSA en 
de gemeente heeft dit ons uiteindelijk maar €15.790 gekost.  
 
Wat betreft de lasten valt het vooral op dat de huisvestingskosten hoger liggen dan begroot. 
Aangezien wij de laatste jaren weinig groot onderhoud hebben gehad aan de 
sportaccommodatie hebben wij als bestuur besloten om een voorziening van €5.000,- voor 
groot onderhoud te activeren op de balans. Daarnaast zijn de kosten voor het onderhoud van 
de accommodatie ook flink hoger dan vorig seizoen. Dit komt vooral doordat er vorig seizoen 
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minder gevoetbald is door Corona. Mede daardoor liggen de kosten van gas/water/elektra 
ook hoger vergeleken met vorig seizoen. 
 
Afgelopen seizoen is een druk jaar geweest waar niet alleen de verduurzaming veel tijd heeft 
gekost, maar ook de overgang van de Triville heeft ons bezig gehouden. Financieel gezien 
moet er bijvoorbeeld overlegd worden hoe de kosten verdeeld gaan worden over de drie 
verenigingen en wie dit allemaal gaat beheren. Dit laatste komt voor het komende seizoen bij 
de penningmeester van Wacker te liggen. Ook moest de contributie van de jeugd voor het 
komende seizoen gelijk zijn aan die van Wacker en IJhorst. Dit komt straks ter sprake bij ons 
contributievoorstel.   
 
Al met al een bewogen seizoen die wij als Vitesse’63 zijnde met een mooi positief financieel 
resultaat hebben afgesloten. 
 
Na deze introductie licht Niek een aantal punten uit de jaarrekening toe en beantwoordt 
vragen van de leden(een uitgebreide toelichting is te vinden in Bijlage A). 
 

1. Het jaar is afgesloten met een positief resultaat van bijn €6591. 
2. Op de balans vraagt Niek aandacht voor de post Voorzieningen. Deze bedraagt ruim 

€10.000. Dit bedrag is nodig om in de toekomst grote investeringen met betrekking 
van onderhoud te kunnen financieren. Verder zit de vereniging goed bij kas maar dat 
is in deze onvoorspelbare tijd geen overbodige luxe. 

3. Bij de winst- en verliesrekening valt op dat de contributies enigszins teruggelopen 
zijn maar dat de kantine opbrengsten stevig gegroeid zijn. Wel moeten we scherp 
blijven op de stijging van de personeelskosten en de Huisvestingskosten. 

4. Onder acties is te zien dat de opbrengsten van Vriendenloterij en Rabo Clubactie 
langzaam maar zeker toch teruglopen.  

5. Nadat we vorig jaar een stevige investering vanuit het kledingfonds hebben gedaan 
is daar dit jaar nauwelijks gebruik van gemaakt. 

6. Ook is te zien dat we een belangrijk deel van de investeringen in de accomodatie 
zoals regeninstallatie, LED-verlichting en zonnepanelen hebben weten op te vangen 
door bijdragen van de gemeenten en gebruik te maken van talloze subsidies op dit 
gebied. De eigen investering blijft daardoor beperkt. Al zullen we wel rekening 
moeten houden met een stijging van de post afschrijvingen. 

7. Tenslotte is te zien dat de brutomarge bij de kantineomzet zich het afgelopen jaar 
weer heeft hersteld en weer op het gewenste niveau zit. 

 
Naar aanleiding van de toelichting van Niek worden geen vragen gesteld. 
De voorzitter dankt Niek voor de heldere toelichting en het werk dat Niek en zijn team 
verricht hebben. Tevens constateert hij dat we een financieel gezonde vereniging zijn en 
ondanks de investeringen ook gebleven zijn. Wel moeten we waakzaam blijven gezien de 
ontwikkelingen op energie-gebied en omdat er nog wat inversteringen op het programma 
staan. 
 

- Begroting 2022-2023 
 
De penningmeester geeft een toelichting op de begroting 2022-2023. 
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Het bestuur verwacht komend seizoen meer inkomsten binnen te halen aan contributie en 

sponsoring. Dit door de voorgestelde contributieverhoging en de verhoging van de 

reclameborden naar €135. Vanwege prijsverhoging van het bier naar €2,- wordt verwacht 

dat de omzet €65.000 gaat zijn. Verder zal hier weinig verandering zijn ten opzichte van 

afgelopen seizoen. 

Aan de uitgavenkant zijn de energiekosten die flink gaan stijgen door de hoge energieprijzen. 

Om deze hogere kosten tegen te gaan hebben wij de leden al gevraagd om niet langer te 

gaan douchen dan nodig is. Daarnaast is Accomodatiebeheer druk bezig om het 

energieverbruik in de kantine te verlagen. Op dit moment zijn wij vooral bezig met het 

verzamelen van informatie en het opvragen van offertes, zodat wij als bestuur een goed 

besluit kunnen nemen wat we wel en niet moeten doen. De besparing moet immers wel 

kunnen opwegen tegen de kosten.  

De kantinekosten zullen dit jaar hoger zijn vergeleken met vorig jaar. Heineken heeft de 

bierprijs met meer dan 5% verhoogd en de inkopen bij Horesca en de Coop zijn ook  

gestegen. Ook gaan de afschrijvingen licht toenemen door de investeringen van afgelopen 

seizoen. De andere kosten zijn begroot aan de hand van kennis uit voorgaande seizoenen.  

Wij verwachten een resultaat te halen van €1.000,-. 

 
- Voorstel contributie 2021-2022 

 
De afgelopen jaren hebben we als bestuur de contributie voor onze leden niet verhoogd. Dat 

kunnen we helaas niet oneindig volhouden. In de laatste jaarvergadering is al aangegeven 

dat er een mogelijke verhoging in het verschiet zou liggen. Deels is deze verhoging een 

gevolg van het maatschappelijke klimaat met als gevolg een continue prijsverhoging op 

allerlei gebied waar wij als vereniging ook last van hebben. Daarnaast moesten de 

contributies voor de jeugd naar aanleiding van de vorming van de SJO Triville 

geharmoniseerd worden  met WIJC.  

Onderstaand is het contributievoorstel voor het seizoen 2022-2023.  

 

 

Contributie Huidig 2022-2023 

Senioren € 190,- €  200,- 

Junioren € 128,- €  130,- 

Pupillen 

35+/45+/Walking 

Football 

€ 100,- 

€ 100,- 

€  120,- 

€  120,- 

Niet spelende leden €   50,- €    50,- 
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Het voorstel om de contributie conform het voorstel van het bestuur te verhogen wordt in 

stemming gebracht en aangenomen met 6 stemmen voor, twee tegen en vier 

onthoudingen. 

Wij kunnen ons als bestuur goed voorstellen dat de verhoging van de contributie in de tijd 

van hoge inflatie en hoge energieprijzen een extra aanslag kan zijn op de financiële situatie 

van ouders/verzorgers en leden. Ouders die o.a. door hoog oplopende kosten hun kinderen 

van sport of muziek halen komt steeds vaker voor.  

Wij willen daarom als bestuur in de dagen na de jaarvergadering hier aandacht voor vragen 

door berichten op onze website, social media kanalen te plaatsen en via email te versturen. 

In deze berichtgeving willen we o.a. ingaan op de volgende zaken: 

- Mogelijkheid tot financiële ondersteuning zoals het Jeugdfonds Sport & Cultuur 

Drenthe 

- Mogelijkheid tot het anoniem melden van financiële ongemakken/problemen die van 

invloed zijn op de contributie-inning bij onze vertrouwenspersoon. Daarmee hopen 

we een ‘drempel’ weg te nemen doordat mensen niet rechtstreeks bij het bestuur 

hoeven aan te kloppen. Het bestuur kan dan via de vertrouwenspersoon voor een 

oplossing zorgen. Vitesse’63 zal een eigen fonds instellen waarvan gebruik gemaakt 

kan worden, wanneer andere mogelijkheden voor financiële ondersteuning niet 

mogelijk blijken, om toch te kunnen blijven voetballen bij onze vereniging.  
 

5. Verslag kascontrolecommissie en benoeming leden van deze commissie 
Martin Keizer doet verslag van de bevindingen van de Kascommissie tijdens de kascontrole  

 
De kascommissie, bestaande uit Martin Keizer, Bart Jan van Dijk en Jarno van Dijk heeft op 5 
oktober  jl. de kascontrole uitgevoerd.  
 
De penningmeester heeft de jaarrekening eerst aan ons toegelicht. De vragen die wij hadden 
over balans, winst-& verliesrekening en resultaat werden adequaat en duidelijk beantwoord. 
 
Daarna hebben wij alle financiële stukken mogen inzien, hebben we diverse vragen gesteld 
en controles uitgevoerd. Ook hier kregen we duidelijke antwoorden. De uitgevoerde controles 
hebben geen fouten aan het licht gebracht. Alle stukken zagen er verzorgd en overzichtelijk 
uit. Daarvoor hebben we de penningmeester een compliment gegeven. 
 
Als kascommissie adviseren wij dan ook de leden, die deze ledenvergadering bijwonen, het 
bestuur décharge te verlenen.  
 

Ruben bedankt de kascontrole commissie voor de verrichte werkzaamheden. En stelt de 

vergadering voor om het bestuur op basis van bovenstaande bevindingen décharge te 

verlenen. Alle leden gaan hiermee akkoord. 
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Martin Keizer is aan het einde van zijn termijn gekomen en zal volgens de statuten moeten 

aftreden.  In de vergadering wordt gevraagd of een van de aanwezige leden deze functie op 

zich wil nemen. 

Er komen geen kandidaten dus het bestuur zal op zoek gaan naar een vervanger voor Martin 

die door de voorzitter wordt bedankt voor zijn bijdrage. 

De kascommissie voor het verenigingsjaar 2022-2023 bestaat hiermee voorlopig uit Bart Jan 

van Dijk en Jarno van Dijk. 

 

Kort na de vergadering heeft Conchita Guichelaar aangegeven plaats te willen nemen in de 

kascommissie. Uiteraard is het bestuur hier heel blij mee. Daarmee bestaat de 

kascommissie voor het verenigingsjaar 2022-2023 uit Bart Jan van Dijk, Jarno van Dijk en 

Conchita Guichelaar. 

 

Na het financieel verslag verlaat Niek ivm privé omstandigheden de vergadering maar niet 

nadat hij door de voorzitter nog even extra bedankt wordt voor zijn inzet en gedegen wijze 

waarop hij de penningmeester-rol voor de vereniging vervult. Met name de wijze waarop hij 

de materie beheerst en altijd weer mogelijkheden ziet bijdragen vanuit de gemeente, via 

subsidies of via sponsoren te krijgen om investeringen mogelijk te maken heeft er toe geleid 

dat we de zaken steeds beter op orde hebben en financieel een zeer gezonde vereniging zijn. 

Onder applaus verlaat Niek de vergadering. 

 

6. Bestuursverkiezing 
Dit jaar hebben we drie aftredende bestuursleden. 
 
Hans Gräler 
Voor Hans zat zijn termijn als bestuurslid commercie en maatschappij er op maar Hans had 
zich beschikbaar gesteld voor een nieuwe termijn.  
Aangezien er binnen de gestelde termijn geen tegenkandidaten waren voorgesteld werd 
Hans, onder applaus, herkozen. 
 
Naar aanleiding van zijn herbenoeming werd Hans toegesproken door de voorzitter. 
 
Hans, jij hebt aangegeven je opnieuw verkiesbaar te willen stellen als bestuurslid commercie 

en maatschappij – oftewel sponsorzaken. Dit gaf jij al in januari van dit jaar aan, wel met de 

kanttekening dat je na je pensioen overal mee gaat stoppen.  Alhoewel je in de 

bestuursvergadering daarop, toen je dit terug zag komen in de notulen, direct al zei dat de 

opmerking over je activiteiten na je pensioen met een klein knipoogje moest worden 

bekeken. Je gaat toch ook nog lang niet met pensioen toch? 

Hans wij zijn ontzettend blij dat je je bezig wilt blijven houden met de sponsorzaken. Onder 

jouw leiding zijn er de afgelopen jaren hele mooi stappen gezet en zijn al veel mooie stappen 

voor de toekomst in gang gezet. En ook tijdens de coronaperiode mocht Vitesse zich gelukkig 

prijzen met jou want het contact en de banden met sponsoren werd warm gehouden. 

Daardoor mochten we ons gedurende en na corona nog steeds gesterkt voelen door onze 



8 
 

sponsoren. Dat doe jij niet alleen, want je hebt een hele mooie jonge en actieve 

sponsorcommissie achter je staan. Een groep die heel veel zaken oppakt, heel zelfstandig 

kunnen werken en regelen en de zaken goed op orde heeft. Ook helpen ze jouw met de meer 

digitale aspecten van de sponsorzaken, lees computer, want dat is wel iets wat suggereert 

dat je de pensioengerechtigde leeftijd al hebt behaald. 

Zoals gezegd, een mooie jonge en actieve commissie. Jij zegt wel eens tijdens vergaderingen 

dat je niet zoveel doet maar een schip zonder kapitein is stuurloos. Dus weet ook dat Vitesse 

zich gelukkig mag prijzen met al je ervaring, je Groningse nuchterheid en je vlotte babbel! 

Hans bedankt en succes met je nieuwe termijn! 

 
Niek Nijmeijer 
Daarnaast zat de termijn voor Niek Nijmeijer als penningmeester er ook op. De voorzitter 
gaf aan dat er in de agenda een bijzondere herbenoeming stond namelijk een termijn van 
één jaar. De voorzitter gaf aan dat dit te maken heeft met het feit dat er een opvolger is voor 
Niek namelijk Frank Steenbergen. Echter Frank wil dit jaar zijn tijd besteden aan het 
leiderschap van het tweede en een jaar ervaring opdoen voor hij verantwoordelijk wordt 
voor de financiën van de club. Naar aanleiding hiervan heeft Niek toegezegd nog een jaar als 
penningmeester aan te willen blijven en volgend jaar het stokje definitief over te dragen aan 
Frank.  
 
Aangezien er binnen de gestelde termijn geen tegenkandidaten waren voorgesteld werd 
Niek, onder applaus, herkozen. 
 
Helaas was Niek al naar huis waardoor hij niet meer kon worden toegesproken door de 
voorzitter. Echter voor de verslaglegging willen we de mooie woorden van onze voorzitter 
toch vastleggen in de notulen.  
 
De herbenoeming van Niek als penningmeester van Vitesse’63 behoeft nog enige uitleg. Niek 

je hebt de afgelopen vier jaar de rol van penningmeester met verve vervuld! Je hebt het 

penningmeesterschap echt verheven tot kunst wat op dit moment resulteert in een hele 

goede financiële stabiele situatie en dat ondanks de coronaperiode en diverse hele grote 

investeringen, hulde! Daar mogen we als vereniging echt onze handjes dichtknijpen, Niek je 

bent altijd vrij nuchter en bescheiden maar besef je dat de vereniging je echt super dankbaar 

is en dat we veel aan je te danken hebben. 

Maar je merkt dat je privé-situatie, met een vrouw en twee jonge kinderen, een drukke baan 

en andere hand- en spandiensten, steeds moeilijker te combineren is met je rol als 

penningmeester. Je hebt dan binnen het bestuur ook aangegeven te willen stoppen. Daar 

hebben we alle begrip voor! Dat betekende dat we op zoek moesten naar een nieuwe 

penningmeester. 

In de zoektocht naar een nieuwe penningmeester zijn we uitgekomen bij Frank Steenbergen. 

Wij zagen en zien hem als ideale opvolger van Niek. In enkele gesprekken heeft hij 

aangegeven hier wel oren naar te hebben en het als een mooie uitdaging te zien! Echter, hij 

heeft trainer Lambertus beloofd dit seizoen nog vol te maken als leider/regelneef van het 
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tweede elftal. Dit doet hij trouwens ook geweldig! Die belofte betekende wel dat hij 

aankomend seizoen nog niet officieel plaats wil nemen in het bestuur en de volle 

verantwoordelijkheid voor de rol van penningmeester te hebben. Dat snappen we uiteraard! 

Gezien het feit dat andere kandidaten uitbleven zijn we daarom wel samen met Niek en 

Frank gaan kijken hoe we toch vanaf dit seizoen al toe kunnen werken naar een officiële 

benoeming van Frank op de volgende jaarvergadering. Frank gaf tijdens gesprekken aan om 

dit seizoen al wel bereid te zijn om Niek bij te willen staan/mee te kijken en wellicht al diverse 

taken op zich te nemen. Zodoende komen we uit op het feit om Niek als soort van interim-

penningmeester en dus nog een jaar als hoofdverantwoordelijke penningmeester her te 

benoemen maar zal hij op de achtergrond al veelvuldig gaan samenwerken met Frank zodat 

hij volgend jaar definitief de rol van Niek kan gaan oppakken.  

Ik wil daarom zowel Niek als Frank ontzettend bedanken voor hun enthousiasme, flexibiliteit 

en commitment om de functie van penningmeester goed over te dragen en in te vullen.  

 
Arno Kuijer 
Arno Kuijer trad af als bestuurslid technische zaken. Aangezien Arno niet herkiesbaar was is 
er naarstig gezocht naar een opvolger voor deze voor de vereniging zo belangrijke functie. 
Helaas is het bestuur er niet in geslaagd voor de vergadering een opvolger te vinden. Ook 
heeft er zich binnen de gestelde termijn geen kandidaat gemeld. Hierdoor is de functie 
vacant.  
 
De voorzitter sprak Arno toe en overhandigde hem een bos bloemen en een tegoedbon als 
dank voor de bewezen diensten. 
 
Arno,  van jou nemen we afscheid als bestuurslid vanavond. De afgelopen vier jaar heb jij je 

ingezet op het gebied van Technische Zaken (als opvolger van Jacob van der Linde destijds). 

Je hebt destijds deze functie aanvaard met de aanmerking dat je minimaal op de club 

aanwezig kon zijn en je de rol op jouw manier wilde invullen. Een man achter de schermen 

maar wel een man waarop we konden bouwen! Want je had de zaken altijd goed voor elkaar 

en in de loop der jaren heb je ook een aardig netwerk opgebouwd om trainers, leiders en 

andere vacatures te werven. Ook het samenspel met sleutelfiguren in het technische hart 

zoals Henk Nijstad en Linda Veltman werkte super! Op die manier kón je ook wat meer achter 

de schermen opereren maar tegelijkertijd bijvoorbeeld ook de dames de aandacht geven die 

behoort bij de dames van Vitesse’63.  

Arno, je bent niet zo’n figuur van uit de band springen of gekke dingen doen. Dit krijg ik ook 

van anderen terug. Nee je bent wat meer teruggetrokken, uiterst betrouwbaar en rustig – 

een fijne persoonlijkheid. Je bent een man waarmee je goed kunt overleggen, begrijpt altijd 

direct wat er gevraagd wordt en denkt in oplossingen. Je denkt in het nu en je 

ideeën/oplossingen passen bij deze tijd. Erg prettig dus om mee samen te werken. Dat heb ik 

en de andere directe mensen om je heen allemaal mogen ervaren. 

Jij doet daarin misschien jezelf ook wel eens te kort. Jij hebt binnen Vitesse’63 rust gecreëerd 

en behouden op het voetbal technische gebied in toch niet altijd even makkelijke periodes. 
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Ontzettend bedankt daarvoor! Hopelijk mogen we gauw iemand vinden die deze rol minstens 

net zo goed als jou kan invullen. Arno, nogmaals dank voor alles wat je voor de club hebt 

betekent. Ik hoop je nog vaak terug te zien op en rond de velden van de 35+ of de voetbal van 

je zoon. En de rust om ook aan andere belangrijke zaken toe te komen is je van harte 

gegund! 

7. Goedkeuring wijziging statuten 
 
Na de jubilarissen is de wijziging van de statuten aan de orde. De secretaris geeft een 
toelichting.  
 
Als vereniging zijn wij gehouden aan wet- en regelgeving door de overheid. In het stuk 
“Achter de schermen bij Vitesse’63” in het jaarverslag is aangegeven wat er allemaal speelt 
op dat gebied. Dan gaat het over het creëren van een veilig sportklimaat (de VOG’s en de 
vertrouwenspersoon), het respecteren van de privacy van onze leden (de AVG) en ook de 
regels van goed bestuur (de UBO wetgeving en de WBTR). Met name een aantal van de 
richtlijnen uit de UBO- en de WBTR-wetgeving verlangen ook vastlegging van bepaalde zaken 
in de statuten. Het gaat dan bijvoorbeeld over financieel belang van bestuurders, verdeling 
van stemrecht, vastlegging van eigenaarschap en vervangingsprotocol wanneer het gehele 
bestuur wegvalt. 
In overleg met de notaris is ook gekeken naar de consequenties voor de statuten van 
Vitesse’63. De laatste aanpassing dateerde tenslotte ook al weer van 2010. 
 
Daar bleek dat op een aantal gebieden aanpassingen nodig waren. Meteen is toen gekeken 
naar de modelstatuten van de KNVB en de impact van de sociale media. We (de secretaris 
met ondersteuning van Jeene Keizer en Hans Gräler) hebben per artikel gekeken wat er 
veranderd zou moeten worden aan de hand van deze drie invalshoeken. Deze tabel hebben 
we met onze oude statuten naar Notaris Stotijn gestuurd en die heeft de nieuwe (concept) 
statuten gemaakt.  
 
De oude statuten, de wijzigingstabel en de (concept) nieuwe statuten hebben voor de leden 
ter inzage gelegen. 
 
De voorzitter brengt daarna de wijziging van de statuten ter stemming. Van de aanwezige 13 
leden stemmen 12 voor de wijziging en 1 lid onthoudt zich van stemming. Daarmee is de 
wijziging geaccordeerd. Echter volgens de statuten is voor een wijziging van de statuten een 
aanwezigheid van 2/3 van alle leden vereist en daarvan moet weer 2/3 voor de wijziging 
stemmen. 
De 2/3 voorstemmers hebben we wel gehaald maar 2/3 van de leden was bij lange na niet 
aanwezig dus moet er een ingelaste Algemene Ledenvergadering bijeengeroepen worden. 
Eén week na deze vergadering en uiterlijk na vier weken. 
Dan maakt het aantal leden niet meer uit maar bij die vergadering moet wel 2/3 van de 
aanwezige leden voorstemmen.  
 
Het bestuur zal deze Algemene Ledenvergadering bijeen roepen. 
 
8. Jubilarissen 
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Dit jaar mag de vereniging 1 jubilaris begroeten. Maar wel een die zijn sporen voor deze club 
heeft verdiend. Het is Bennie Compagner met zijn 12,5 jarig jubileum. 
 
De voorzitter richt het woord tot Bennie.  
 
Bennie, je bent inmiddels 12.5 jaar vrijwilliger van Vitesse’63. Een mooie prestatie! Je bent als 

scheidsrechter verbonden aan onze vereniging en altijd bereid om te fluiten. Of het nu 

wedstrijden zijn bij de jeugd of bij de senioren, mannen of vrouwen het maakt jou niet uit. 

Ook de locatie, als het nu in Koekange, De Wijk of IJhorst is bij de jeugd het maakt jou niet 

zoveel uit. Die flexibiliteit wordt enorm gewaardeerd! Dat maakt het voor ons een stuk 

eenvoudiger vaak, dank daarvoor. 

Naast scheidsrechter ben je ook een echte oppas-opa heb ik me laten vertellen. Daar geniet 

je met volle teugen van! Een welkome afwisseling van de soms hectische voetbalwedstrijden 

die je fluit kan ik me zo voorstellen. Want het is niet altijd even makkelijk om scheidsrechter 

te zijn. Want ook bij Vitesse’63 loopt het wel eens uit de hand. In tijden van grote 

scheidsrechtertekorten die alsmaar oplopen moeten we zuinig zijn met de scheidsrechters die 

we hebben. Wanneer het dan een keer misloopt zijn wij er als club voor om jou daar in te 

steunen maar ik waardeer daarin ook heel erg je zelf reflecterend vermogen, je 

vastberadenheid om te blijven fluiten en je positieve houding. Zo creëren we samen de juiste 

omstandigheden voor scheidsrechters en voetballers op onze velden. Dank daarvoor. 

Bennie, je bent aardige en sociale kearl en een trouwe scheidsrechter. Hopelijk mogen wij als 

Vitesse’63 ook nog lang genieten van jou als clubscheidsrechter binnen onze mooie 

vereniging! En wil je mee blijven denken over scheidsrechterszaken en de toekomst daarvan 

binnen de club.  

Bennie, gefeliciteerd! 

Hierna ontvangt Bennie de oorkonde, een bos bloemen en een tegoedbon als dank voor de 

bewezen diensten. 

 

9. Rondvraag 
Henk Seegers constateert dat steeds minder mensen op de Jaarvergadering komen en dat 
de gemiddelde leeftijd van de deelnemers stijgende is. Kortom hoe betrekken we meer 
leden en ook de jeugd bij de besturing van onze mooie vereniging? 
Dit roept onder de aanwezigen een levendige discussie op.  

• Een vergadering heeft ook wel veel saaie onderdelen. Kunnen we de vergadering niet 
spannender maken is een suggestie.  

• Veel leden zijn wel betrokken bij de club om dingen te doen. Om zaken aan te 
pakken. Praten roept minder enthousiasme op. We zijn doeners in Koekange!! 

• Misschien weer eens nadenken over een jeugdcommissie. Maar daarvoor moeten we 
ook even afwachten wat Triville gaat doen. 

• Een suggestie is ook om een derde helft te plannen voor teams met het bestuur. Niet 
te ingewikkeld van opzet maar gewoon eens een keer een uurtje met elkaar praten 
over wat er gebeurt en wat er nodig is binnen een vereniging. Leden hebben vaak 
geen idee. 
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Bestuur gaat dit verder oppakken. 
 
Henk Boers meldt dat hij volgend jaar stopt als vrijwilliger. En dat na 50 jaar!!!  De voorzitter 
meldt dat hij het goed vindt dat Henk dit zelf meldt en geeft aan dat we hier op gepaste 
wijze aandacht aan zullen schenken. De voorzitter geeft ook aan dat het hem wat doet 
(kippenvel) dat iemand die hij als een van de steunpilaren van de vereniging beschouwt 
vertrekt.  
 
De voorzitter geeft aan dat Patrick Vos persoonlijk uitgenodigd is voor de vergadering omdat 
het bestuur op gepaste wijze afscheid van hem wil nemen en hem wilde bedanken voor zijn 
inzet. Patrick heeft echter niet gereageerd op het schrijven van het bestuur en heeft er voor 
gekozen niet aanwezig te zijn op de jaarvergadering.  
 
In het verlengde hiervan bedankt de voorzitter René Brinkman die vanuit het bestuur het 
afgelopen jaar alle jeugdactiviteiten heeft gecoördineerd en daarnaast ook nog een 
belangrijke rol heeft gespeeld bij de vorming van de SJO Triville. 
 
10. Sluiting 
Hierna sluit de voorzitter met een flinke klap met de voorzittershamer op de tafel de 
vergadering. Hij bedankt de aanwezigen voor hun komst en bijdragen en nodigt de 
aanwezigen uit om nog wat na te praten onder het genot van een drankje. 
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Bijlage A. Toelichting Jaarrekening 
 

1. Toelichting op de jaarrekening 2021/2022 
 

Balans 
 

Materiele vaste activa; Verhoging van €5.778,- 
Afgelopen jaar is er maar liefst €57.488 geïnvesteerd in Ledverlichting hoofdveld, 
zonnepanelen, pompinstallatie, scorebord hoofdveld, verplaatsbare doelen en een nieuwe 
kassa. Door de BOSA-subsidie en een gedeelte sponsoring is het bedrag aan investering wat 
Vitesse’63 zelf betaald heeft teruggebracht naar €17.979.   
Daar tegenover staan de afschrijvingen à €12.201,-. 
 
Vorderingen; Verhoging van €2.627,- 
Op deze post worden de inkomsten geboekt die nog ontvangen moeten worden, maar na 
30-06-2022 ontvangen worden. Vorig jaar stond de Bonus Heineken er niet op. Deze bonus 
is omzet gerelateerd en wordt elk jaar in januari uitgekeerd. Aangezien er door corona 
nagenoeg geen kantine inkomsten waren in het vorige seizoen is hier geen vordering voor 
opgenomen in het seizoen 2020-2021. Omdat wij in 2022 een hoge omzet hebben gehaald, 
is deze vordering dit seizoen wel weer opgenomen.  
De diverse vorderingen zijn de inkomsten voor de Vriendenloterij, oud papier Q2, 
energiekosten feestcommissie en de donateurs . Deze bedragen hebben wij in juli en 
augustus ontvangen. 
 
Liquide middelen; Verhoging van €4.322,- 
Ondanks dat wij afgelopen jaar netto €17.979 hebben geïnvesteerd is het saldo aan liquide 
gestegen met €4.322. Dit komt grotendeels door hogere kantine opbrengst en de steun 
vanuit de overheid voor de TASO (€6.000,-) en de CTB-controle (€2.000,-).   
 
Voorzieningen/Kledingfonds; Verhoging van €7.900,- 
Van de betaalde contributie gaat er jaarlijks €3.000,- naar het kledingfonds. Aan kleding is er 
afgelopen seizoen alleen €100,- uitgegeven aan vergoedingen voor keeperhandschoenen.  
Aangezien wij de laatste jaren weinig groot onderhoud hebben gehad aan de 
sportaccommodatie, hebben wij als bestuur besloten om een voorziening van €5.000,- voor 
groot onderhoud te activeren op de balans. 
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Diverse Schulden; Verlaging van €341,- 
Op deze post worden de kosten geboekt die na 30-06-2021 betaald zijn, maar betrekking 
hebben op het boekjaar 2021-2022. De huur van gebouwen en sportveld aan gemeente 
(€1.590), nog te betalen kantinekosten (€584) en KNVB (€204). 
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Winst- en verliesrekening 
Baten 
Sponsoring/reclame/entree;  
De sponsoring is nagenoeg hetzelfde gebleven als vorig seizoen. Door Covid-19 heeft de 
sponsorcommissie niet actief gezocht naar nieuwe sponsoren. Dit zal komend seizoen 
anders zijn, de sponsorcommissie heeft nu al een aantal nieuwe sponsoren weten te vinden. 
Omdat er afgelopen seizoen weer volop gevoetbald is door het heren 1, is de opbrengst van 
programmaboekjes hoger uitgevallen vergeleken met vorig seizoen. 
 
Acties; 
De inkomsten aan acties zijn met zo’n €1.000- gedaald. Dit heeft grotendeels te maken door 
de inkomsten van de Vriendenloterij. Deze zijn gedaald wegens een aantal opzeggingen van 
de loten. Ook heeft de Rabobank Clubkas Campagne minder opgeleverd t.o.v. vorig seizoen. 
 
Overige inkomsten; 
Deze ligt aanzienlijk hoger vergeleken met vorig seizoen. Dit heeft vooral te maken met de 
tegemoetkomen ivm corona, die hoger lag als vorig jaar. Daarnaast zijn er overige inkomsten 
ontvangen voor de verloting schoolvoetbal (€1.158), Verkoop oude doelen (€100,-) en 
verhuur partytent (€75,-). 
 
Kantine-opbrengst; 
De kantine-opbrengst is vergeleken met vorig seizoen flink gestegen. Deze verhoging komt 
doordat wij vorig seizoen te maken hadden met COVID-19, waardoor de kantine grotendeels 
gesloten is. De opbrengst is ook veel groter dan begroot. Met de begroting waren wij 
uitgegaan van de hoogst behaalde omzet uit 2018-2019. Uiteindelijk is er meer omzet 
behaald dan verwacht, mede door het succesvolle toernooi van heren 1 aan het begin van 
het seizoen. De omzet die dag was bijna €6.000,-. 
 
Lasten 

Personeelskosten; Verhoging van €6.390,- 
De personeelskosten zijn dit seizoen gestegen vergeleken met vorig seizoen. Vorig seizoen 
zijn er een aantal vrijwilligersvergoedingen tijdelijk niet uitbetaald, omdat de kantine en 
kleedkamers gesloten waren ivm Covid.  
 
Huisvestingskosten; Verhoging van €9.030- 
De kosten voor gas, water en elektra zijn hoger dit jaar. Dit komt omdat de kleedkamers en 
kantine tijdelijk dicht zijn geweest vorig seizoen. Omdat wij een Covid-vrij jaar hebben gehad 
zijn de kosten voor onderhoud sportaccommodatie (deze zitten in de overige 
huisvestingskosten) ook aanzienlijk gestegen. Ook hebben wij als bestuur besloten om een 
voorziening van €5.000,- voor groot onderhoud te activeren op de balans. 
 
De kosten voor huur gebouwen zijn gedaald, omdat wij korting hebben gehad van de 
gemeente. En de kosten voor belastingen zijn lager, omdat wij een bedrag hebben 
terugontvangen van het GBLT. Daarna is het maandelijks te betalen bedrag flink naar 
beneden gegaan. Vandaar de lagere kosten op belastingen. 
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Wedstrijdkosten; Verhoging van €5.945- 
Vorig seizoen is er minder gevoetbald door Corona. Dit seizoen zijn er meer wedstrijden 
gespeeld vergeleken met vorig seizoen. Hierdoor hebben wij meer kosten gemaakt aan de 
KNVB, scheidsrechters, toernooien, blessurepreventies en spelmaterialen.  
 
Afschrijvingen; Verhoging van €1.362,- 
De afschrijvingen zijn gestegen door de verschillende investeringen die wij dit seizoen 
gedaan hebben. Zie ook materiele vaste activa. 
 
Diverse lasten; Verhoging van €4.476,- 
Een groot verschil met vorig seizoen zijn de teambijdrages dit seizoen. Hiervoor waren wij 
afgelopen jaar zo’n €1.500,- kwijt. Verder zitten hier kosten in zoals VTON (€1.147), Voetbal 
Assist (€943), nieuwe jassen accommodatie vrijwilligers (€317), programmaboekjes (€399), 
nieuwe terrasstoelen (€250), Bidons Coop (€305) en overige kantinekosten (€1.816). Dit zijn 
kosten voor de pinautomaat, kassa, schoonmaken tap en handdoekrollen.  
 
Kantinekosten; Verhoging van €21.720,- 
De kantine is vorig seizoen een tijd gesloten geweest. Vandaar minder omzet behaald en dus 
ook minder kantinekosten ten opzichte van dit seizoen. 
 
Bruto-Marge; 128% 
Vorig jaar was de brutomarge maar 107%. Dit kwam omdat er eind oktober 2020 net heel 
wat bierfusten waren ingeslagen. Echter is de kantine daarna het hele seizoen niet meer 
open geweest door Corona. Deze fusten bier zijn afgelopen seizoen verkocht, waardoor de 
brutomarge dit seizoen wat hoger ligt. Als je de inkopen en verkopen van vorig seizoen bij dit 
seizoen optelt is de BM 125%. 

 


