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VERSLAG VAN DE ALGEMENE LEDENVERGADERING (ALV)  

 GZV WATERGRAS DD. 27 AUGUSTUS  2019 

 
 
Aanwezig  :  Han Overkamp (bestuur – Voorzitter), Marijn van Moolenbroek (bestuur – Penningmeester), Erik  
       Vlaanderen (bestuur – Secretaris), Hans Boonstoppel (bestuur – Technische Zaken / Sponsoring),   
      Tinne Lek (bestuur – Communicatie Multi Media), Sebastian Spruyt (bestuur – Wedstrijdsecretaris),  
       Henk-Jan Evengroen (bestuur – Ledenadministratie), Cornelis Krijgsman, Daan Krijgsman, Gerhard  
       Verdouw, Rishen Toelsie, Jessy Nauman, Peter den Hertog, Janco Schot, Saranga de Witte, Bas van  
      Renswoude, Mohammed Aarkoub, Gerben Vervoorn, Hugo Grazell, Reinout Kuipers, Ronald Trel, Ivo  
       Sturm, Jeroen Geul, Mustafa Hariti, Rick Rijkse, Ralph Rijkse, Jeroen Kegge, Bernard Evengroen,  
       Marten Evengroen, Frido Aalbers, Reinier Goedegebuure, Vincent Spoel, Tom Graafland, Tom van  
       Dorp, Jan-Willem Bijzet, Glenn van Nierop, Erik Kruyt, Jelle van Zijl, Stefan Veldman, Maurits  
        Harskamp, Gert-Jan Stolk, Thomas Versteeg, Michael Schouten, Jasper Berden, Jop Peelen, Kelvin  
       van Leeuwen, Wesley ten Cate, Jan Amesz, Pim Mullenders, Matthijs Bijl, Patrick Hennen, Danyo  
       Basiran, Niels Houtman, Kevin Nauman, Jesse Kok, Michel Urgert, Jimi de Graaf en Chris Chirino.    
     
Afwezig met :  Anca de Rijk (bestuur – Algemene Zaken) en Bertus Overkamp. 
kennisgeving          
 
Verslag   :  Erik Vlaanderen. 
 
Locatie   :  Restauratie Sporthal De Mammoet, Calslaan 101, 2804 RT Gouda.  
 

 
 
1. Opening 
 
  De voorzitter opent de vergadering om 20.30 uur en verwelkomt de aanwezigen. Hij memoreert dat sinds de  
  oprichting van onze vereniging in 1977 nog nooit zo veel leden – bijna 60 man – de ALV hebben bijgewoond. Dit is  
  ongekend. De ALV combineren met het Watergras-toernooi + drankje en hapje is dan ook zeker voor herhaling  
  vatbaar…..   
  
 Aangezien we er bewust voor hebben gekozen om de ALV te organiseren tijdens de toernooi-pauze, zal de agenda  
  kort en bondig worden afgewerkt. Met behulp van een overzichtelijke beamer-presentatie, die nu wordt opgestart,  
  moet dat zeker lukken. En uiteraard zal er voldoende ruimte worden geboden voor het stellen van vragen.      
 
2.  Mededelingen en ingekomen post 
 
  Er zijn geen noemenswaardige mededelingen of ingekomen stukken. 
  
3. Goedkeuring verslag van de ALV dd. 28 augustus 2018 
 
  Het gepubliceerde (en ook ter plekke beschikbare) verslag wordt zonder op- of aanmerkingen goedgekeurd en  
  vastgesteld.  
 
4. Beleid en ontwikkelingen GZV Watergras op korte en langere termijn    
 
  Onbekommerd en onbelemmerd zaalvoetballen en je lekker voelen bij de vereniging. Iedereen is welkom,  
  zonder aanzien des persoons, ras, huidskleur, etnische achtergrond, geloofsovertuiging, geaardheid of  
  voetbalkwaliteiten. Dat is de visie en missie van het bestuur GZV Watergras, voor nu en in de toekomst. Van de  
  spelers wordt verwacht dat ze respect tonen voor elkaar, de tegenstander en de arbitrage.  
 
 Deze visie vormt de grondslag voor het gevoerde/ te voeren beleid en is steeds het ijkpunt voor verschillende  
  besluiten die door het bestuur worden genomen, aldus de voorzitter. 
 
 De ontwikkelingen over de gehele linie zijn tot dusver niet echt gunstig te noemen.  
 Zo is het aantal leden en teams de afgelopen jaren behoorlijk afgenomen. Een tendens die overigens niet alleen  
  bij onze vereniging waarneembaar is, uitzonderingen daargelaten.  
 Helaas hebben ook onze inspanningen om weer een vrouwenteam op de been te brengen niet het gewenste  
  resultaat opgeleverd. Een duidelijk actiepunt voor het komende seizoen en daarna. 
 De diverse actiepunten en doelstellingen zullen terugkomen in het Beleidsplan Watergras. Met de hervorming  
  van het oude Beleidsplan is eind vorig seizoen een begin gemaakt. De komende tijd zal daaraan verder worden  
  gewerkt.  
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4. Beleid en ontwikkelingen GZV Watergras op korte en langere termijn (vervolg)   
   
  Na de degradatie van Watergras-1 naar de Topklasse – een keuze die het bestuur noodgedwongen moest 
 maken, aangezien een langer verblijf in de 1e of Eredivisie financieel niet verantwoord was – is het aangepaste  
  team verder teruggezakt tot onder de middenmoot. Dat knaagt wel, zeker wanneer we de situatie van een  
  tweetal jaren terug in herinnering roepen: steeds een volle publieke tribune, aanwezigheid van de regionale  
  pers en een wekelijks artikel in het AD, nominatie voor Sportploeg van het Jaar etc. 
 
  Willen wij van Watergras-1 weer een paradepaardje maken, ook met een versterkte aantrekkingskracht van  
  buitenaf, dan zal er heel wat moeten gebeuren. Niet uit nostalgische overwegingen, maar écht, en niet ten  
  koste van alles. Het is een vereiste dat we een eventuele terugkeer naar de 1e en Eredivisie financieel kunnen  
  behappen, wat onder andere betekent dat we zo’n overgang niet zullen kunnen realiseren zonder de hulp van  
  een gedegen hoofdsponsor.     
 
  Ook een positief puntje: de jeugd 14-17 jaar is in opmars, maar we zullen wel de nodige aandacht moeten  
  blijven besteden aan een constante instroom en doorstroming van jongeren binnen onze vereniging.     
 
 Kortom, genoeg uitdagingen voor de komende jaren. Voor meer details over de ontwikkelingen in het seizoen  
  2018-2019 wordt verwezen naar het volgende agendapunt – het verslag van de secretaris.  
  
5. Verslag van de secretaris over het seizoen 2018-2019 
 
  De secretaris heeft over het seizoen 2018-2019 een schriftelijk verslag opgesteld. Het verslag is integraal  
  toegevoegd (zie de bijlage, vanaf pagina 4) en wordt – waar nodig – toegelicht. 
  De aanwezigen zijn akkoord, waarmee het verslag definitief is goedgekeurd en vastgesteld. 
   
6.  Verslag van de Kascontrole Commissie  
 
  De leden van de Kascontrole Commissie hebben in juli jl. 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 2018-2019.  
    
7.  Informatie over de competitie, wedstrijdzaken, materiaal en andere aangelegenheden 

 
Voor zover gewenst worden de aanvoerders van de Watergras-teams door het bestuur 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 2018-2019 en begroting 2019-2020 
 
  De penningmeester doet in het kort verslag van de financiële resultaten van de vereniging over het afgelopen  
  seizoen en de begroting voor het komende seizoen. Mede aan de hand van de informatie op het ‘grote scherm’  
  worden de verschillende posten toegelicht.  
 
 Resultaten 
 
 Het resultaat over het afgelopen seizoen laat een kleine plus zien van zo’n € 380,--. Aangegeven wordt dat  
  100% betaling heeft plaatsgevonden van de teamcontributie. Overige inkomsten omvatten onder andere de  
  verkoop van inboedel van het opgeheven clubhuis aan de Aakwerf, sponsorbijdragen en de Vriendenloterij.  
  Verder konden de boetes voor tuchtzaken alle worden geïnd bij de teams/ spelers en dat was de vorige  
  seizoenen weleens anders…..  
 
 Kijken we naar de uitgaven, dan zal het niemand verbazen dat de afdracht aan de KNVB daar met kop en  
  schouders bovenuit steekt – zo’n 85%. Overigens is de oude schuld aan de KNVB een aflopende zaak, daar zijn  
  we dit jaar vanaf. Andere uitgaven betreffen bijvoorbeeld de aankoop van materialen voor teams, Voetbal  
  Assist, verzekeringen, onze website en het lidmaatschap van de VGSO.  
 
  Begroting 
 
  Voor het komende seizoen en ook op langere termijn zijn de vooruitzichten niet ongunstig. Eveneens het gegeven  
  dat Watergras geen landelijk zaalvoetbal meer speelt en er minder tuchtzaken/ boetes zijn (tevens door de 
  afname van het aantal teams), maakt dat de kosten beter beheersbaar zijn. 
 
 Daarnaast is in de begroting – zoals eerder vermeld – onder ‘Verenigingslasten’ een bedrag opgenomen voor  
  ledenbinding. Daaruit worden bijvoorbeeld de organisatie van toernooien, wellicht trainingen/ zaalhuur,  
  begeleiding jeugd en andere extra’s betaald. 
 
 Al met al verwachten we dat de baten minus lasten voor het seizoen 2019-2020 een begrotingssaldo opleveren  
  van € 1560,--, waarmee de vereniging langzaam aan wat meer vet op de botten krijgt.     
 
 Nadat de penningmeester op enkele punten nog een nadere uitleg 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. 
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 9.  Benoeming Kascontrole Commissie 
 
  Door de vergadering worden voor het seizoen 2019-2020 (her)benoemd als lid van de Kascontrole  
  Commissie GZV Watergras: 
   
  1. Lars Rijkse.  
  2. Arjan Bouwers.   
 
10. Aanpassingen Huishoudelijk Reglement 
 
 Er worden enkele aanpassingen van het Huishoudelijk Reglement (HR) voorgesteld en doorgenomen. Deze  
  hebben in belangrijke mate te maken met wijzigingen in de begripsomschrijvingen (onderscheid Senioren- en  
  Junioren, artikelen 2 en 3) en de Regeling Teamcontributie (artikel 6a). 
 Nadat de secretaris de aanpassingen heeft doorgenomen en toegelicht, wordt het HR 2019 door de leden  
  goedgekeurd.   
 
11.  Bestuursverkiezing 
 
  Han Overkamp, Marijn van Moolenbroek en Hans Boonstoppel zijn gekozen tot 2019 en stellen zich weer  
  herkiesbaar voor de komende 3 jaar. Desgevraagd verklaren de aanwezigen zich akkoord met de herbenoeming  
  van deze bestuursleden. 
 
 Sebastian Spruyt heeft enige tijd geleden aangegeven weer over te stappen op veldvoetbal en – derhalve – af  
  te treden als bestuurslid en Wedstrijdsecretaris van GZV Watergras. Na een informatieronde onder de leden is  
  Hans Boonstoppel – als enige kandidaat – bereid om deze functie te bekleden, naast zijn overige taken bij de  
  vereniging. De vergadering stemt unaniem in met zijn benoeming. 
 
 Tot slot heeft Anca de Rijk – vanwege persoonlijke omstandigheden – laten weten vanaf het komende seizoen  
  geen bestuurlijke taken meer voor GZV Watergras te vervullen. Besloten is om vooralsnog geen vacature voor  
  een bestuurslid Algemene Zaken open te stellen.    
 
 Resumerend ziet de samenstelling en het benoemingsschema van het bestuur GZV Watergras er vanaf heden  
  als volgt uit: 
 
  Voorzitter   : Han Overkamp    gekozen tot 2022. 
  Penningmeester   : Marijn van Moolenbroek   gekozen tot 2022. 
  Secretaris   : Erik Vlaanderen   gekozen tot 2021. 
  Wedstrijdsecretaris + TZ & PR : Hans Boonstoppel   gekozen tot 2022. 
  Ledenadministratie  : Henk-Jan Evengroen  gekozen tot 2020. 
  Communicatie Multimedia  : Tinne Lek   gekozen tot 2020.    
 
12.  Rondvraag en sluiting 
   
  Aangezien geen gebruik wordt gemaakt van de rondvraag, bedankt de voorzitter de aanwezigen voor hun  
  inbreng. Hij wenst hen een sportieve en gezellige voortzetting van het Watergras-starttoernooi, inclusief de  
  prijsuitreiking en de ‘derde helft’ daarna.  
 
 Nadat de voorzitter een bijzonder woord van dank heeft gericht aan Sebastian Spruyt m.b.t. zijn inzet voor de  
  vereniging gedurende de afgelopen jaren en hem een passend afscheidscadeau heeft uitgereikt, sluit hij deze  
  drukbezochte ALV. 
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Verslag van de secretaris seizoen 2018-2019   27 augustus 2019

  

Pas op de plaats 

 

Het seizoen 2018-2019 was voor onze vereniging vooral een overgangsjaar. Na alle tegenslagen en 

de magere jaren waaraan in het voorgaande verslag werd gerefereerd, was het tijd voor bezinning en 

geleidelijk aan proberen te werken aan een betere toekomst. Verbeterplannen maken, zodat we de 

komende jaren met meer vertrouwen tegemoet kunnen treden. Even pas op de plaats dus. 

 

‘Pas op de plaats’ betekent ook dat er op de voorgrond (voor de leden) niet zo veel gebeurt, en dat 

was ook zo. Die inzet beperkte zich tot het zo goed mogelijk regelen van de dagelijkse gang van 

zaken rond de teams en de spelers. Niets extra’s, zoals trainingen en toernooien. We hopen dat gemis 

enigszins goed te maken met de organisatie van een Watergras-starttoernooi eind augustus. Het 

uiteindelijke doel is om dit soort activiteiten gestaag weer meer van de grond te krijgen. 

 

Overleg met Gemeente/ wethouder Sportzaken 

 

Na de gemeentelijke verkiezingen hebben leden van het bestuur Watergras in 2018 en 2019 enkele 

malen overleg gevoerd met de nieuwe wethouder Sportzaken, Michiel Bunnik. Dat ging onder meer 

over de onbevredigende gang van zaken ten aanzien van de besprekingen rond de bouw van de 

nieuwe sporthal, de besluitvorming daarover, de organisatie van jeugdactiviteiten en mogelijke 

subsidieregelingen. De wethouder zegde toe te bekijken op welke wijze hij Watergras enige 

ondersteuning zou kunnen bieden. Daar moet nog wel een vervolg aan gegeven worden ! 

 

Afstemming met Sport.Gouda 

 

Willen wij onze vereniging verder manifesteren binnen Gouda (naamsbekendheid, ledenwerving 

e.d.), dan is het een goede zaak om de samenwerking met Sport.Gouda te intensiveren. Zij 

organiseren diverse sport- en aanverwante activiteiten en adviseren/ ondersteunen de verenigingen op 

meerdere gebieden. Zo is er een zogeheten Vitaliteitscan gemaakt van Watergras, die door 

Sport.Gouda in het voorjaar 2019 met het bestuur werd doorgenomen. Ook wordt de vereniging – 

bijvoorbeeld – in de gelegenheid gesteld om deel te nemen aan de Beach Experience, die jaarlijks op 

de Markt wordt gehouden. Verder zou via Sport.Gouda het contact met scholen (ontwikkeling jeugd- 

zaalvoetbal) gemakkelijker kunnen verlopen. Kortom, we moeten het komende jaar meer gebruik 

gaan maken van de mogelijkheden die Sport.Gouda biedt. 

 

Sportieve prestaties en tuchtzaken 

 

Het afgelopen seizoen konden we vanuit de reguliere competitie KNVB helaas geen kampioenen 

verwelkomen. De meeste teams sloten de competitie af in de middenmoot of iets daaronder. Alleen 

Watergras-3 en Watergras-7 kwamen een beetje in de richting. Zij eindigden op de tweede plaats in 

respectievelijk de 1e klasse en de 3e klasse KNVB. 
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Watergras-1 kwam het seizoen met een aanmerkelijk gewijzigd team voor het eerst uit in de 

Topklasse KNVB. Dat verliep niet geheel vlekkeloos, gezien ook de eindstand op de ranglijst. In 

verband daarmee zijn intussen acties ondernomen om de nodige versterkingen in de selectie aan te 

brengen. Doel is om langzaamaan weer uit het dal te klimmen en in ieder geval het komende seizoen 

beter voor de dag te komen.   

 

De Hallen-competitie kende wel (weer) een Watergras-kampioen. Namens het bestuur wordt het 

team van Hallen-6 daarmee gefeliciteerd. 

 

Ten opzichte van het seizoen 2017-2018 kon Watergras gelukkig aanmerkelijk minder tuchtzaken 

noteren – en dat scheelt geld, zowel voor de vereniging als de spelers. Daarbij tevens aangetekend dat 

enkele tuchtmaatregelen volstrekt onnodig waren dan wel op misverstanden berustten.   

 

Jeugdactiviteiten 

 

Al enkele jaren zijn wij bezig met de promotie en de begeleiding van jeugdgroepen (14-17 jaar). 

Enerzijds met een door de KNVB ondersteunde scholencompetitie incl. clinics en trainingen via 

Futsal Fissa projecten. Anderzijds via een eigen Watergras-traject, na publicaties op de website, 

mond-op-mond-reclame en overige communicatiemiddelen.  

 

Nadat de Futsal Fissa projecten in 2017-2018 werden stopgezet en het er ook niet naar uitziet dat 

deze weer nieuw leven worden ingeblazen, hebben we met verschillende partijen (scholen, trainer-

coaches, begeleiders van andere jeugdgroepen in de regio) getracht een eigen jeugdcompetitie op te 

zetten. Gestart werd met geregelde trainingen, wedstrijdjes en zo nu en dan een toernooi.     

 

Na meerdere gesprekken met onze companen in Zoetermeer, Den Haag, Boskoop en Rotterdam 

kwamen we tot de conclusie dat we het idee van een écht gestructureerde jeugdcompetitie om 

uiteenlopende redenen moesten loslaten. Eén van de redenen was dat we gezamenlijk niet voldeden 

aan de voorwaarden van de KNVB om een reguliere jeugdcompetitie in Zuid-Holland te organiseren 

(bijv. te weinig teams). Aldus geen steun van die kant….   

 

In verband daarmee hebben we besloten om het over een andere boeg te gooien. De jeugd wordt in 

2019-2020 uitgenodigd om mee te doen aan toernooien, oefenwedstrijden tegen Watergras-teams en 

incidentele trainingen/ clinics – wellicht ook met hulp van Watergras-spelers / vrijwilligers die dat 

leuk vinden. De jongeren betalen per activiteit een kleine vergoeding. 

Vervolgens willen we – ook in samenwerking met de ouders – rustig toewerken naar de vorming van 

een Hallen-team, dat hopelijk het seizoen 2020-2021 van acquit kan gaan. 

 

Scheidsrechtersprogramma 

 

Het scheidsrechtersprogramma voor de thuiswedstrijden van Watergras-teams hield op te bestaan 

nadat de vrijwilliger die zich daarvoor inzette een andere (tijdrovende) taak op zich had genomen. 

Jammer genoeg lukte het niet om daarvoor een nieuwe vrijwilliger in te schakelen. Wellicht dat in de 

loop van het komende seizoen één van de leden bereid is om eens per maand de samenstelling van 

het scheidsrechtersprogramma op zich te nemen. 

 

Ook met de toegewezen scheidsrechters voor de Hallen-competitie verliep het niet allemaal naar 

wens. Deze scheidsrechters worden door de Watergras Hallen-teams gezamenlijk betaald. Hun 

optreden leverde echter in een aantal gevallen problemen op, die tot de nodige discussies leidden – 

ook binnen het bestuur. Verschillende alternatieven resulteerden niet in een bevredigende oplossing, 

waardoor we het waarschijnlijk in 2019-2020 met dezelfde scheidsrechters moeten doen. Laten we 

hopen dat de ervaringen uit het verleden een goede leerschool zijn en een positief effect hebben op 

hun komende beslissingen.  
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Aantallen leden en teams 

 

Het bestuur maakt zich enige zorgen over de terugloop van de aantallen leden en teams, waarvan 

sinds 2015-2016 sprake is. Ook in het nieuwe seizoen is er een fors aantal opzeggingen en hebben 

zich weer minder leden en teams aangemeld om voor Watergras te spelen. Dat is overigens een 

landelijke tendens – uitzonderingen daargelaten – die de KNVB ook raakt. Het is aan het bestuur om 

acties te ondernemen teneinde die ingezette lijn op de één of andere manier te doorbreken – een 

belangrijk agendapunt voor de bestuursvergaderingen in 2019-2020.   

 

Eveneens zijn we er helaas voor het tweede jaar niet in geslaagd om een voltallig damesteam op de 

been te brengen. Ook daaraan wordt het komende seizoen de nodige aandacht besteed. 

 

Steunstichting GZV Watergras 

 

Aangezien een groot deel van de beoogde activiteiten van de Steunstichting niet meer aan de orde 

was, is besloten de Stichting voorlopig ‘slapend’ te maken. Er is een financiële verantwoording 

gemaakt, teneinde onder andere de overdracht van lopende contracten en gelden naar de vereniging te 

bewerkstelligen. De aangeleverde documenten worden nader bestudeerd en besproken. Verwacht 

wordt dat de concrete overdracht in de 2e helft van 2019 kan plaatsvinden. 

 

Social Media 

 

Ofschoon het bestuur zich begin van het seizoen hard maakte voor de herintroductie van de 

Watergras-nieuwsbrief, bleek dat bij nader inzien toch geen haalbare kaart. Aldus werd gekozen voor 

de optimalisatie van de berichtgeving op de website en onze Facebook-pagina. 

 

Voor het overige wordt door onze leden regelmatig gebruik gemaakt van de informatie op de 

Watergras-website en Facebook. Eveneens externe bezoekers weten onze site steeds beter te vinden.  

 

Ter afsluiting  

 

Na het overgangsjaar staat het bestuur in de startblokken om een aantal zaken aan te pakken. Dat is 

nu beter realiseerbaar en ook hard nodig. Vooral voor onze leden, want daar doen we het tenslotte 

allemaal voor. We streven ernaar dat alle leden, van welk niveau dan ook, met veel passie en plezier 

bij onze vereniging kunnen (blijven) zaalvoetballen. Het is de taak van het bestuur om daarvoor de 

noodzakelijke randvoorwaarden te creëren. 

 

 

Erik Vlaanderen, 

Secretaris GZV Watergras 
             


