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VERSLAG VAN DE ALGEMENE LEDENVERGADERING  

 GZV WATERGRAS DD. 28 AUGUSTUS  2018 

 
 
Aanwezig  :  Marijn van Moolenbroek (bestuur – Penningmeester), Erik Vlaanderen (bestuur – Secretaris),  
       Han Overkamp (bestuur – Voorzitter), Hans Boonstoppel (bestuur – Technische Zaken / Sponsoring),   
      Tinne Lek (bestuur – Communicatie Multi Media) en Bertus Overkamp (lid en penningmeester  
       Steunstichting Watergras). 
     
Afwezig met :  Henk-Jan Evengroen (bestuur), Sebastian Spruyt (bestuur), Anca de Rijk (bestuur); 
kennisgeving          
 
Verslag   :  Erik Vlaanderen. 
 
Locatie   :  Wijkcentrum De Buurtstee, Roze Zaal, Gildenburg 1 te Gouda.  
 

 
 
1. Opening 
 
  Nadat om 20.00 uur het reglementaire aantal ALV-vergaderdeelnemers (30% van de leden) niet aanwezig  
  was, heeft de voorzitter de vergadering conform het Huishoudelijk Reglement – artikel 28 – voor een  
  kwartier opgeschort, in afwachting van mogelijke laatkomers. 
     
  Aangezien ook het opschortingskwartier geen soelaas heeft geboden (er komt niemand meer….), wordt de  
  vergadering om 20.15 uur heropend – dan wel ‘officieel’ geopend – met 6 leden, waarvan 5 bestuursleden en de  
  penningmeester van de Steunstichting Watergras.  
 
  De voorzitter, Han Overkamp, verwelkomt de aanwezigen en concludeert dat feitelijk geen ALV kan worden  
  gehouden, aangezien alle deelnemers bestuurlijke affiniteit hebben met de vereniging. Zo zijn de informatieve  
  onderwerpen, specifiek bedoeld voor de leden/spelers, al uitvoerig besproken in de bestuursvergaderingen. Het  
  heeft dus geen zin om zaken als beleid en ontwikkelingen, wedstrijdzaken/competitie, afspraken met aanvoerders,  
  financiële resultaten, begroting e.d. hier nu weer uitgebreid aan de orde te stellen. Dat zal op een andere manier  
  moeten gebeuren. 
 
 Omwille van een correcte afsluiting van het afgelopen seizoen alsook de overgang naar het nieuwe seizoen wordt  
  afgesproken de agenda normaal te volgen en alleen de puur noodzakelijke onderwerpen te behandelen en/of te  
  verwijzen naar de vervaardigde schriftelijke rapportages.        
 
2.  Mededelingen en ingekomen post 
 
  Er zijn geen noemenswaardige ingekomen stukken. Wél een mededeling: 
 
 Het is zwaar teleurstellend dat kennelijk geen enkel ‘gewoon’ lid de moeite heeft genomen om de ALV bij te wonen  
  of zich af te melden. We hebben de zaal gereserveerd, koffie en drank staat klaar, er stond een huldiging annex 
  bekeruitreiking gepland (de uitgestalde bekers kunnen weer worden opgeruimd…), de ALV is tijdig aangekondigd  
  inclusief de benodigde agendastukken, de locatie is prima bereikbaar, de penningmeester heeft zich al helemaal  
  zitten verkneukelen op een schitterende Powerpoint-presentatie, beamer geregeld en zo…….. en dan komt er  
  niemand….!! Dat  is nog nooit gebeurd in al die jaren – sinds 1977 – dat zaalvoetbalvereniging Watergras  
  ledenvergaderingen heeft  georganiseerd. Wat hebben we fout gedaan? 
 
 Het is een voor de hand liggend voornemen om onze gedachten eens te laten gaan over de organisatie van de ALV  
  2019, teneinde te voorkomen dat we opnieuw zo’n echec meemaken. Een andere locatie, een andere setting /  
  omgeving – bijvoorbeeld in de pauze van een toernooi, meer aantrekkelijke alternatieven? Wordt vervolgd. 
 
3. Goedkeuring verslag van de ALV dd. 22 augustus 2017 
 
  Het verslag wordt zonder op- of aanmerkingen goedgekeurd en vastgesteld.  
 
4. Beleid en ontwikkelingen GZV Watergras op korte en langere termijn    
 
  Niet behandeld. Verwezen wordt naar de betreffende onderdelen in de jaarverslagen van de secretaris en de  
  penningmeester.   
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5. Verslag van de secretaris over het seizoen 2017-2018 
 
  De secretaris heeft over het seizoen 2017-2018 een schriftelijk verslag opgesteld. Het verslag is integraal  
  toegevoegd (zie de bijlage, vanaf pagina 3) en wordt – waar nodig – toegelicht. 
  De aanwezigen zijn akkoord, waarmee het verslag definitief is goedgekeurd en vastgesteld. 
   
6.  Verslag van de Kascontrole Commissie  
 
  Alhoewel beide leden van de Kascontrole Commissie ontbreken, hebben zij wel de financiële jaarstukken  
  gecontroleerd en akkoord bevonden. Aldus wordt de penningmeester décharge verleend voor zijn beleid en het  
  beheer van de verenigingskas in het seizoen 2017-2018.  
    
7.  Informatie over de competitie, wedstrijdzaken, materiaal en andere aangelegenheden 

 
Niet behandeld. Voor zover gewenst worden de aanvoerders van de Watergras-teams benaderd en wordt 
navraag gedaan naar eventuele aanvullingen of vervanging van materiaal. Nieuwe teams ontvangen een tas 
met de benodigde zaalvoetbal-attributen. 

 
8.  Verslag van de penningmeester over het seizoen 2017-2018 en begroting 2018-2019 
 
  De penningmeester gaat snel door de Powerpoint-presentie heen en doet in het kort verslag van de financiële  
  resultaten over het afgelopen seizoen en de begroting voor het komende seizoen. 
 
 Resultaten 
 
 Het resultaat over het afgelopen seizoen laat een tekort zien van bijna € 1000,--, waarbij onder meer ook nog  
  rekening gehouden moet worden met een deel af te lossen schuld aan de KNVB. De hoge kosten van het spelen  
  in de Eredivisie (tevens veel boetes, die terugkomen op de Rekening Courant van de KNVB) en de tegenval- 
  lende sponsorinkomsten waren mede debet aan het mindere resultaat. Geen best jaar dus.  
 
  Begroting 
 
  Voor het komende seizoen en ook op langere termijn zijn de vooruitzichten gunstiger. Nu Watergras zich heeft  
  teruggetrokken uit de landelijke zaalvoetbalcompetitie en daarover afspraken zijn gemaakt, krijgen we een  
  betere kijk op het inkomsten/uitgaven-patroon. Ofschoon het huidige tekort uiteraard wordt meegenomen naar  
  het boekjaar 2018-2019, hebben we goede hoop dat de schuld aan de KNVB volledig kan worden afgelost en 
  wordt een licht positief resultaat verwacht. Daarnaast is in de begroting – anders dan het afgelopen seizoen –  
  een bedrag van € 3500,-- opgenomen voor ledenbinding. Dat omvat bijvoorbeeld de organisatie van toernooien, 
 wellicht trainingen en andere extra’s die de leden de vorige 2 seizoenen hebben moeten ontberen. 
 
 Nadat de penningmeester op enkele punten nog een nadere toelichting heeft gegeven,  worden de resultaten-  
  rekening en de begroting door de aanwezigen goedgekeurd.   
 
 Al eerder is afgesproken dat de specifieke cijfermatige informatie over de vereniging wél ter beschikking is (ter  
  inzage), maar niet wordt gepubliceerd. 
 
 9.  Benoeming Kascontrole Commissie 
 

  Door de vergadering worden voor het seizoen 2018-2019 (her)benoemd als lid van de Kascontrole  
  Commissie GZV Watergras: 
   
  1. Arjan Bouwers.  
  2. Lars Rijkse.   
 
10.  Bestuursverkiezing 
 
  Er zijn geen bijzondere mutaties aangekondigd binnen het bestuur van GZV Watergras. Alles blijft zo’n beetje  
  zoals het is. Erik Vlaanderen is gekozen tot de ALV 2018 en stelt zich weer herkiesbaar als secretaris voor de  
  komende 3 jaar. Desgevraagd verklaren de aanwezigen zich akkoord met de herbenoeming van Erik.  
 
 Resumerend ziet de samenstelling en het benoemingsschema van het bestuur GZV Watergras er vanaf heden  
  als volgt uit: 
 
  Voorzitter   : Han Overkamp    gekozen tot 2019. 
  Penningmeester   : Marijn van Moolenbroek   gekozen tot 2019. 
  Secretaris   : Erik Vlaanderen   gekozen tot 2021. 
  Wedstrijdsecretaris  : Sebastian Spruyt   gekozen tot 2019. 
  Technische Zaken & PR  : Hans Boonstoppel  gekozen tot 2019. 
  Ledenadministratie  : Henk-Jan Evengroen  gekozen tot 2020. 
  Communicatie Multimedia  : Tinne Lek   gekozen tot 2020. 
  Algemene Zaken    : Anca de Rijk    gekozen tot 2020.    
 
11.  Rondvraag en sluiting 
   
  Aangezien geen gebruik wordt gemaakt van de rondvraag, bedankt de voorzitter de aanwezigen voor hun  
  inbreng en sluit hij vervolgens deze gedenkwaardige ALV. 
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Verslag van de secretaris seizoen 2017-2018   28 augustus 2018

  

Met de afsluiting van het seizoen 2017-2018 heeft onze vereniging weer een veelbewogen jaar achter 

de rug. Een jaar dat vooral werd gekenmerkt door een opeenstapeling van allerlei tegenslagen, zoals:  

 

- Het noodgewongen afscheid van het aloude Watergras-clubgebouw aan de Aakwerf 42, dat in 

september 2017 werd leeggeruimd. Sindsdien worden onze vergaderingen – ook de ALV – 

voor het eerst na zo’n 40 jaar georganiseerd in een andere locatie.  

-  De teleurstellende resultaten van het overleg met de Gemeente/ wethouder Sportzaken over de 

bouw van een nieuwe sporthal nabij het Groenhovenpark, oorspronkelijk een initiatief van het 

bestuur Watergras. Uitkomst van de gesprekken binnen het College B&W: een ‘kale’ sporthal 

zonder kantine en tribune. Dat is geen accommodatie waarmee onze vereniging en de leden 

genoegen kunnen nemen! Overigens lijkt er nog geen definitief besluit door de Gemeente- 

raad te zijn genomen.  

-  Weinig financiële armslag, mede als gevolg van het ontbreken van een broodnodige 

hoofdsponsor. Niettemin werd er de afgelopen jaren veel energie gestoken in sponsorwerving. 

Dat leidde weliswaar tot enkele successen, maar helaas lukte het niet om ‘die ene grote vis’ 

binnen te halen. De beoogde doelstellingen moesten op een laag pitje worden gezet, waardoor 

het bestuur de leden minder faciliteiten kon bieden dan gewenst – bijv. trainingen, toernooien, 

neven-activiteiten organiseren e.d.  

-  De komende competitie weer verder zónder dames-team..... Helaas zijn veel dames afgehaakt 

aan het einde van het seizoen. Gezien ook de geringe aanwas van nieuwe dames, bleek het 

niet mogelijk om wederom een compleet team op de been te brengen. En dat terwijl we juist 

onze zinnen hadden gezet op een uitbreiding van het aantal dames-teams….. Heel jammer!  

-  Tot slot de degradatie van Watergras-1 naar de 1e divisie KNVB (ook als gevolg van het 

terugdraaien van trainingen en oefenwedstrijden vanuit kostenoverwegingen) en het 

onontkoombare besluit daarna om het team en de vereniging terug te trekken uit de Landelijke 

divisie Zaalvoetbal. En natuurlijk, het verwerken van tegenslagen geeft ook stof tot nadenken 

en zorgt voor het ontstaan van nieuwe ideeën, initiatieven en uitdagingen. Laten we ons 

daaraan vasthouden!  

 

Los van de bovengenoemde – wat mistroostige – zaken zijn er het afgelopen seizoen uiteraard ook 

nog andere ontwikkelingen en activiteiten geweest, die we hierna samenvatten:  

 

Meerjarenplanning, Watergras-enquête en Nieuwsbrief  

 

Een klein comité, Visie & Beleid, heeft zich het afgelopen jaar gebogen over de ontwikkeling van 

een verenigingsvisie en –missie   ‘Iedereen bij Watergras, elk team, moet onbekommerd en 

onbelemmerd kunnen zaalvoetballen’.  
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Meerjarenplanning, Watergras-enquête en Nieuwsbrief (vervolg)  

 

Deze visie zal het komende seizoen onderdeel uitmaken van een op te stellen Meerjarenplanning, 

waarin eveneens de doelstellingen van het bestuur worden opgenomen. In 2017-2018 heeft dat in 

eerste instantie geresulteerd in een enquête onder de Watergras-leden, die een response opleverde van 

37%, en dat noemen we ‘representatief’. De reacties van de leden worden verwerkt in het beleid dat 

het bestuur uitvoert en – zo nodig – eveneens in de Meerjarenplanning. Verder is een aanzet gegeven 

voor het uitbrengen van een periodieke Nieuwsbrief voor de Watergrasleden.  

 

Jeugdactiviteiten  

 

De jeugdactiviteiten die in de voorgaande seizoenen waren ingezet, hebben in 2017-2018 een vervolg 

gekregen. Daarbij is het streven nog steeds gericht op het starten van een competitie, ook in 

samenwerking met partijen buiten Gouda. Dat blijkt best lastig te zijn, ook omdat de KNVB weinig 

of geen medewerking verleent. In de 2e helft van het seizoen werd (eindelijk) subsidie ontvangen 

vanuit het Sportstimuleringsfonds, waardoor er meer geld beschikbaar kwam voor de verdere 

uitvoering en uitbreiding van enkele jeugdactiviteiten. Een overzicht:  

 

- Samenwerking met Stichting JVGO (Jeugd van Gouda-Oost).  

 Clinics, trainingen en wedstrijden in De Mammoet.  

-  Inventarisatie aanmeldingen jeugd vanuit de Sport Academy Gouda en Watergras Contact.  

 Clinics, trainingen en wedstrijden in De Mammoet, onder leiding van een professionele 

trainer/ coach.  

- Contacten met jeugdbegeleiding Boskoop en omgeving – 15 en 16 jaar.  

 Afspraken over oefenwedstrijden vanaf september/oktober.  

-  Contacten met jeugdorganisaties zaalvoetbal in Rotterdam, Den Haag en Zoetermeer.  

 Mogelijke start jeugdcompetitie in komende seizoen.  

-  Project Futsal Fissa in samenwerking met de KNVB en het Oranje Nassau College te 

Zoetermeer. Een geslaagd project, dat met een fantastisch eindfeest werd afgesloten.  

Van de KNVB is vernomen dat de Futsal Fissa projecten het komende seizoen tijdelijk 

worden stilgelegd. Aanleiding is de terugtrekkking van sponsor Coca Cola. Het seizoen 2018-

2019 wordt gebruikt om nieuwe geldstromen te vinden voor de herstart van Futsal Fissa. Niet 

alleen de verenigingen vinden dat een spijtige ontwikkeling, ook meerdere deelnemende 

middelbare scholen hebben daarover hun teleurstelling uitgesproken.  

 

Kampioenen  

 

Wij konden het afgelopen seizoen twee kampioenen begroeten. Hallen-3 verzamelde de meeste 

punten in de Hallen-competitie en Watergras-15 werd kampioen in de 5e klasse 7 KNVB. Besloten is 

om beide teams te huldigen tijdens de Algemene Ledenvergadering. (Saillant detail: zowel de spelers 

van Watergras-15 als die van Hallen-3 hebben hun lidmaatschap opgezegd…..).  

 

Aandacht voor het scheidsrechtersprogramma  

 

Gebleken is dat door sommige teams het scheidsrechtersprogramma wordt genegeerd, waardoor bij 

thuiswedstrijden van Watergras nogal eens geen scheidsrechter aanwezig is. Dat is kwalijk, alhoewel 

geen onbekend verschijnsel. Ooit werden door het bestuur steekproefgewijs controles uitgevoerd. 

Werd geconstateerd dat een team in gebreke bleef, dan volgde een boete. Besluit: maatregel opnieuw 

instellen vanaf het komende seizoen, in combinatie met het reguliere bezoek van wedstrijden door 

bestuursleden.  
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Leergang Managen en Besturen van Vrijwilligersorganisaties  

 

In het eerste halfjaar 2018 hebben de bestuursleden Watergras deelgenomen aan bovengenoemde 

leergang, georganiseerd door het VIP van de Gemeente. De leergang bestond uit 7 workshops die 

door steeds verschillende bestuursleden werden gevolgd.  

 

Vrijwilligersspeld VGSO  

 

Op voordracht van het bestuur is tijdens de Goudse Sportverkiezing op 15 januari 2018 de 

vrijwilligersspeld VGSO uitgereikt aan Thuy Nguyen. Hij heeft zich de afgelopen jaren op diverse 

terreinen verdienstelijk gemaakt voor de vereniging, waaronder de periodieke samenstelling en 

verzending van het scheidsrechtersprogramma en de materiaalverzorging voor Watergras-1.  

 

Tuchtzaken  

 

Er was een lichte toename van het aantal tuchtzaken ten opzichte van het vorige seizoen. Een fors 

deel daarvan kwam op het conto van Watergras-1. Een tuchtzaak resulteert over het algemeen in een 

boete en/of administratiekosten, die worden doorberekend aan de betrokken speler of het team. Tot 

nu toe gebeurde dat aan het eind van het boekjaar, naar aanleiding van het afsluitende overzicht 

Rekening Courant van de KNVB. Maar vaak is er dan een behoorlijke termijn verstreken en blijkt het 

lastig om de extra kosten alsnog bij de spelers en teams te incasseren. Aldus is binnen het bestuur 

afgesproken om vanaf de start van de komende competitie boetes en administratiekosten direct na het 

besluit van de Tuchtcommissie cq. de Aanklager door te belasten.  

 

Politiek Sportcafé  

 

Sport.Gouda organiseerde op 9 maart jl. het Politiek Sportcafé. Goudse politieke partijen gaan daarbij 

met elkaar in debat over verschillende kwesties op het gebied van sport. De bijeenkomst werd 

bijgewoond door enkele bestuursleden van Watergras.  

 

Coöperatie Eredivisie  

 

De Coöperatie Eredivisie beoogt een samenwerkingsverband te ontwikkelen tussen verenigingen 

waarvan het 1e team uitkomt in de Eredivisie Zaalvoetbal. Watergras is betrokken geweest bij de 

oprichting van de coöperatie en in 2017-2018 zijn meerdere vergaderingen bezocht door een 

afvaardiging van het bestuur. Aan het einde van de competitie (degradatie) werd helaas duidelijk dat 

onze vereniging in de nabije toekomst niet veel meer te zoeken heeft bij de Coöperatie Eredivisie. 

Bovendien heeft Watergras zich teruggetrokken uit het landelijk zaalvoetbal en speelt het 1e team 

vanaf september as. in de Topklasse.  

 

Steunstichting GZV Watergras  

 

De Steunstichting is in 2013 in het leven geroepen om een aantal zaken te regelen ten behoeve van de 

vereniging Watergras. Dan hebben we het bijvoorbeeld over:  

 

- Behartiging belangen van Watergras-1, in het verleden vooral ook gericht op de 1e en 

Eredivisie;  

-  Beheer van subsidies en sponsorgelden;  

-  Ontwikkelen en activeren van programma’s voor de jeugd van 12 t/m 17 jaar;  

-  Beheer en exploitatie van een sporthal. Aangezien enkele van deze belangen intussen (deels) 

zijn weggevallen, hebben tegen het einde van het seizoen discussies binnen het bestuur 

plaatsgevonden over het voortbestaan van de Steunstichting en zo ja, in welke vorm. Wordt 

vervolgd.  
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Nieuwe competitie  

 

Voor de competitie 2018-2019 konden in de aanloop naar het seizoen 12 reguliere teams en 7  

Hallenteams bij de KNVB worden ingeschreven. Toch weer een daling ten opzichte van het  

voorgaande seizoen, wat de vraag oproept of Watergras nog wel steeds de grootste  

zaalvoetbalvereniging van het Groene Hart is – een slogan die bij verschillende uitingen naar binnen  

en buiten al jarenlang wordt gebezigd.  

 

Social Media  

 

Er is een toenemend aantal positieve reacties ontvangen op de berichtgeving via de Watergraswebsite  

en de ondersteunende informatie + foto’s, filmpjes etc. op de Facebook-pagina van onze vereniging.  

 

Ter afsluiting  

 

Ondanks de recente tegenslagen is het toch een hele prestatie dat onze vereniging het 40 jaar heeft  

volgehouden. Weinig zaalvoetverenigingen zullen ons dat kunnen nazeggen. Vele jaren met ups en  

downs en helaas ging het door allerlei omstandigheden de laatste tijd wat minder. Nu is het zaak om  

er nog een aantal jaren van ‘ups’ tegenaan te plakken. We gaan daar onze stinkende best voor doen !! 

 

Erik Vlaanderen, 

Secretaris GZV Watergras. 

 

 

 

 

 

 

 


