
 

 

 

 

 

 

Verslag Algemene Ledenvergadering GZV Watergras op 24 augustus 2015 

 
Aanwezig 
Pieter Molenaar, Marco Bartels, Sebastiaan Spruyt, Erik Vlaanderen, Hans Boonstoppel, Han Overkamp, 

Esther Broere, Thuy Nguyen, Patrick van Reede, Bertus Overkamp, Henk-Jan Evengroen, Bernard 

Evengroen, Danillo de Koning, Umit Turgut, Ozgur Erdogan, Michael Scheurwater, Tim van Dam, Edward 

Molenaar, Willeke van den Broek, Janita Burger, Mariska Everling, Bo Faase, Anca de Groot. 

 

Opening 

De voorzitter, Han Overkamp, opent de vergadering en heet de aanwezigen welkom. 

 

Diverse ontwikkelingen en langetermijnvisie 
Net zoals in 2014 stonden de ontwikkeling van de nieuwe sporthal en de financiële situatie van GZV 

Watergras weer centraal. De bouw van de sporthal is nog even uit het zicht. Het bestuur heeft te maken met 

meerdere opdoemende hobbels, waarvan de grootste voortkomt uit de wisseling van de wacht bij het college 

van B&W. Waar het voorgaande college eigen initiatief vanuit verenigingen propageerde, is dat nu niet meer 

zo het geval. Dat levert helaas weer nieuwe discussies en problemen op. Bovendien komt het uitstel van de 

bouw de financiële situatie van Watergras niet ten goede, aangezien immers al enigszins rekening werd 

gehouden met inkomsten uit hallenverhuur, bar e.d. en er ook al (verplichte) afspraken met de bank werden 

gemaakt.  

Alhoewel de verdere ontwikkeling van jeugdactiviteiten zónder eigen sporthal meer inspanningen (en geld) 

vergt, zullen we onze aandacht daarop onverminderd blijven focussen.  

 

Kascontrolecommissie 

Onlangs heeft de kascontrole plaatsgevonden. Het bestuur/ de penningmeester is door de 

Kascontrolecommissie gedéchargeerd voor het gevoerde financiële beleid en de kas werd in orde 

bevonden. 
 

Verslag van de penningmeester seizoen 2014-2015 
Zoals eerder vermeld kosten de teleurstellende vorderingen bij de gesprekken over de nieuwe sporthal en het 

uitstel van de bouw de vereniging Watergras een hoop geld cq. te derven inkomsten. Verder werden we ook 

in 2015 geconfronteerd met een tegenvallende afdracht aan de KNVB, uitstaande boetebedragen en 

achterstallige contributies. De financiële zorgen blijven daarom onverminderd bestaan. Inmiddels is de 

inning van contributies en overige verschuldigde bedragen uit handen gegeven aan ClubCollect en wordt 

voor slechte betalers deurwaarderskantoor NIB ingeschakeld. Helaas is het bestuur ook het komende seizoen 

genoodzaakt om de ingezette bezuinigingen (zoals het schrappen van de trainingsavonden, toernooien en 

nevenactiviteiten) voorlopig te continueren.   

 

Begroting en overige financiële aangelegenheden 
Het resultaat over 2014-2015 is een stuk hoger uitgevallen dan begroot. Dat is echter relatief, aangezien van 

SportImpuls een substantieel bedrag is ontvangen voor het starten van een jeugdcompetitie. Dan gaan we 

ook doen in het komende seizoen. Het geld wordt gereserveerd voor de jeugd, waarna er nog een gering 

positief saldo overblijft.  

 

Ondanks de tegenvallers (KNVB-afdracht, achterstallige betalingen leden) heeft het bestuur besloten om de 

contributie voor het seizoen 2015-2016 niet te verhogen. Dat is mede ingegeven door het feit dat de 

contributie de laatste jaren al regelmatig werd verhoogd, de toekenning van SportImpuls en het bereikte licht 

positieve resultaat. 

Voorts wordt meegedeeld dat het bestuur momenteel de consequenties onderzoekt van de invoering van 

Teamcontributie, voorafgaande aan het seizoen 2016-2017.   

 



 

 

 

 

Verslag van de secretaris seizoen 2014-2015 

Het verslag van de secretaris is toegevoegd in een afzonderlijke bijlage. 

 

Kascontrolecommissie 2015-2016 
Benoemd worden Maarten Houtman en Pieter Molenaar. 

 

Goedkeuring aanpassingen Huishoudelijk Reglement 
Voornamelijk als gevolg van ‘voortschrijdend inzicht’ is het Huishoudelijk Reglement op enkele onderdelen 

gewijzigd. Vanuit het bestuur wordt daarop een toelichting gegeven, waarna de leden zich akkoord verklaren 

met de aangebrachte aanpassingen.   

 

Bestuursverkiezing 
Helaas is het nog niet gelukt om een penningmeester binnen te halen. Aldus blijft Bertus Overkamp – is 

toegezegd – voorlopig ad interim. Van de overige bestuursleden is uitsluitend Erik Vlaanderen aftredend en 

herkiesbaar. Hij wordt benoemd voor een nieuwe bestuursperiode van drie jaar. 

 

Rondvraag en sluiting 
Het bestuur vraagt aandacht van de leden voor de Grote Club Actie (GCA), waaraan dit jaar voor het eerst 

wordt deelgenomen door middel van de Online methode. Daarbij kunnen loten digitaal worden gekocht via 

de GCA-site. 80% van de opbrengst komt toe aan de vereniging en dat zou behoorlijk kunnen oplopen. Een 

financiële steun in de rug, die we goed kunnen gebruiken! De actie start medio september as. Binnenkort 

volgt daarover een publicatie op de Watergras website.  

 

Nadat desgevraagd nog een toelichting is gegeven op de voorgenomen invoering van Teamcontributie voor 

het volgende seizoen, sluit de voorzitter de vergadering – met dank aan de aanwezige leden voor hun 

inbreng.   

 
Edward Molenaar 

Secretaris GZV Watergras 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



         BIJLAGE 

 

 

 

 

 

Verslag van de secretaris 2014-2015 
 

Gouda 24 augustus 2015 

 

Afgelopen seizoen stond voornamelijk in het teken van de visie voor de komende jaren. Dat was 

vooral te zien in de vorderingen in het proces voor de bouw van de nieuwe sporthal en de prestaties 

van de selectie van GZV Watergras. Twee lang gekoesterde dromen werden vervuld met het fiat van 

de gemeente en de financiers voor de sporthal en de promotie naar de Eredivisie. Volgens de 

huidige planning moet de hal er januari 2016 staan en kunnen alle teams van GZV Watergras 

profiteren van de voordelen van het spelen in de eigen hal. Van afgelopen seizoen hebben we 

bijvoorbeeld geleerd dat het een enorme pre is om alle thuiswedstrijden in Gouda te kunnen spelen 

en dan desgewenst na afloop nog te kunnen blijven hangen. Zodoende kunnen de opbrengsten weer 

terugvloeien naar de club zodat iedereen er van kan profiteren. 

De promotie van Watergras 1 was geen verrassing maar daarom niet minder een prima prestatie. Dat 

bereiken met een team vol spelers uit Gouda en omstreken is iets waar we trots op zijn. Ook 

komend seizoen zetten we daar op in. Bewust kiezen we niet voor spelers die enkel komen omdat ze 

hier een kans hebben om in de Eredivisie te spelen. Sportief gezien zal het een hele klus worden 

aangezien er, door het gebrek aan een hoofdsponsor, weinig financiële middelen zijn om de selectie 

te ondersteunen. Het halen van de play-offs voor promotie naar de Eerste Divisie door Watergras 2 

mag niet onvermeld blijven. Helaas moest het bestuur besluiten om na de eerste wedstrijd het team 

terug te trekken omdat het volgens ons haalbaar is om komend seizoen op dat niveau te acteren. 

Komend seizoen is zowel Watergras 2 en 3 gevuld met nieuwe gezichten die voorheen in de lagere 

teams actief waren. Door middel van trainingen en de begeleiding van een trainer/coach hopen wij 

deze spelers het maximale uit hun talent te kunnen laten halen. 

De teams onder de selectie presteerden afgelopen seizoen prima. Alleen Watergras 3 degradeerde uit 

de Hoofdklasse. Succes was er voor Watergras 11 dat de bekerfinale won van ZVV Den Haag en 

Watergras 19 die kampioen werden in de 4
e
 klasse. 

Om deze teams zoveel mogelijk te ondersteunen, werden er wekelijks invallers geregeld, 

wedstrijdformulieren digitaal verstuurd en voor scheidsrechters gezorgd. Maar ook op deze punten 

valt er nog genoeg te verbeteren. Komend seizoen willen we zorgen voor meer scheidsrechters bij 

de lagere teams, een betere communicatie naar de leden toe via social media en de website om 

zodoende bijvoorbeeld de boetes voor te laat ingestuurde wedstrijdformulieren terug te dringen. 

Ook vinden wij het belangrijk dat alle teams consequent een Watergras tenue gaan dragen. 

Afgelopen seizoen was dat aanvankelijk lastig ivm de leveringsproblemen, maar zeker nu de 

webshop op watergras.nl functioneert is er geen beletsel meer om een Watergras tenue of shirt te 

bestellen. 

Tot slot. Komend seizoen zal voor Watergras zowel sportief als financieel uitdagender worden dan 

ooit. Met de voorbereidingen die getroffen zijn en de enorme inzet van de bestuursleden en andere 

vrijwilligers hopen wij de klus te klaren. Belangrijk is wel dat wij vinden dat alle teams even 

belangrijk zijn en evenveel aandacht verdienen ook in het komende seizoen 2015/2016. 

 

 

Edward Molenaar 

Secretaris GZV Watergras 

 


