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Notulen Algemene Ledenvergadering ASC Waterwijk 5 november 2018 

 

 

Afwezig met bericht: 

Cor van de Boogaard, Linda Groenhard, Paul Maassen (toezichtcommissie), Chris 

Oldenbroek, Anneke de Saegher, Stanley. 

 

1. Opening van de vergadering door de voorzitter (20.00 uur) 

 

De voorzitter opent de vergadering en heet iedereen welkom.  

Er zijn 32 stemgerechtigde leden aanwezig. 

 

2. Vaststellen agenda en rondvraag 

 

De agenda wordt akkoord bevonden. Er zijn twee vragen voor de rondvraag: 

Jos Smet en Fred Gude. 

 

3. Ingekomen post en mededelingen 

 

Er is geen inkomen post en er zijn geen mededelingen. 

 

4. Notulen vorige vergadering 

 

De notulen worden akkoord bevonden. De notulist wordt bedankt. 

 

5. Jaarverslag bestuur 

 

De voorzitter benoemt het mooie historische moment van de club. Zaterdag 1 is het afgelopen 

seizoen gepromoveerd naar de 2
e
 klasse. Dat is het hoogste niveau ooit van het eerste elftal in 

de historie van de vereniging. Daarnaast hebben de jeugdelftallen, die op divisie niveau 

spelen, goede resultaten geboekt en is Zaterdag 2 gepromoveerd. Dat is belangrijk voor de 

aansluiting met Zaterdag 1. Zo kan het beleid worden voortgezet om zelf opgeleide 

jeugdspelers een kans te bieden om zich bij Waterwijk te ontwikkelen. 

Ook in de breedtesport, zijn er bij de mannen, vrouwen, jongens en meisjes, goede resultaten 

geboekt. Daar is het bestuur blij mee. Zonder breedtesport, bestaat er immers geen Waterwijk.  

 

De terugloop van het ledenaantal baart het bestuur zorgen. De terugloop is vooral te zien bij 

de jongste jeugd, zowel vorig seizoen als het huidige seizoen. Na een paar goede, positieve 

seizoenen veroorzaakt de huidige terugloop nog niet een probleem. Als de terugloop volgend 

seizoen echter doorzet, zal dat druk zetten op de begroting omdat de inkomsten zullen dalen. 

Bij een verdere terugloop is de kans reëel dat er gesneden moet worden in de begroting.  

Het bestuur heeft reeds actie ondernomen door een aantal acties uit te zetten, zoals flyeren op 
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scholen en het houden van een voetbalclinic. Daarnaast wordt in overleg met de KNVB 

bekeken hoe het huidige ledenaantal op niveau kan blijven en om nieuwe leden aan 

Waterwijk te binden. 

 

Er zijn eveneens zorgen over de terugloop van het aantal vrijwilligers. Het bestuur zit echter 

niet stil. Er is met de gemeente een aantal gesprekken gevoerd waaruit een plan is 

voortgekomen om nieuwe vrijwilligers voor de vereniging te werven. Daarnaast is het  

bestuur bezig met het voorbereiden van ludieke acties om de groep vrijwilligers uit te kunnen 

breiden. Over een paar maanden zal daarover meer bekend zijn.  

 

Voor wat betreft de verbouwing kan het bestuur kort zijn. Het eerste gesprek met de gemeente 

moet nog plaatsvinden. De vereniging en de gemeente zitten nog niet op één lijn wat betreft 

de wensen voor de verbouwing en de termijn waarop één en ander een aanvang kan nemen. 

Het bestuur hecht er veel waarde aan dat er tijdens de verbouwing optimale voorzieningen 

worden getroffen voor het clubhuis en de kleedaccommodatie. De leden en bezoekers moeten 

zich welkom blijven voelen op het complex en in het clubhuis en de spelers en speelsters 

moeten zich op een normale wijze kunnen omkleden en kunnen douchen. Ten aanzien van het 

clubhuis is het belangrijk dat deze optimaal kan blijven draaien zodat de inkomsten 

gegarandeerd blijven. 

 

6. Jaarverslag toezichtcommissie   

 

De toezichtcommissie bestond het seizoen 2017-2018 uit drie leden. 

 

Er is net als vorig seizoen een afname in het aantal klachten.  

 

De volgende activiteiten zijn uitgevoerd: 

- herschrijven en updaten van de informatiebrochure; 

- beantwoorden van mails; 

- er is overleg gevoerd met de coördinatoren en uitleg gegeven over de TCG; 

- er is tweemaal communicatie geweest met een andere vereniging naar aanleiding van een 

klacht over het gedrag van leiders, trainers en ouders van die verenigingen; 

- er is één klacht afgehandeld naar aanleiding van een verstoorde relatie tussen trainer en 

ouder (categorie JO11); 

- er is één klacht afgehandeld van een andere vereniging over het gedrag van ouders en trainer 

van onze vereniging (categorie JO8); 

- er is één klacht afgehandeld ter zake een diefstal. 

 

Conclusie: 

De toezichtcommissie constateert een beperkt aantal te behandelen klachten en meldingen bij 

de TCG. Klachten en meldingen worden over het algemeen opgepakt, besproken (en 

opgelost) binnen de teams of met de coördinatoren. Dat is een goede zaak. 

 

Aanbevelingen: 

- zorg dat nieuwe ouders, leiders, trainers, goed op de hoogte zijn van het bestaan en de 

werkwijze van de TCG; 

-  bespreek in het voorzittersoverleg het belang van samenwerking tussen de 



 
 

3 
 

voetbalverenigingen in Almere om sportief gedrag te bevorderen. 

 

 

7. Financieel verslag seizoen 2017 - 2018 

 

De penningmeester geeft een presentatie en toelichting op het financieel verslag over het 

seizoen 20217-2018. 

 

Er is een positief resultaat van € 11.990,--, terwijl er een negatief resultaat van € 10.039,-- was 

begroot. Het positieve resultaat is mede voortgekomen uit de transfer van oud Waterwijk 

speler Joshua Brenet naar het Duitse Hoffenheim.  

 

De inkomsten uit contributie zijn gedaald naar € 324.665,--. Vorig seizoen waren de 

inkomsten uit contributie nog € 350.000,--. 

 

De netto baten uit sponsoring zijn slechts € 17.277,--. Dit komt door het faillissement van de 

grootste sponsor van de vereniging.  

 

De opbrengsten uit de kantine, na aftrek van de lasten, bedroegen € 80.570,--. Dat was vorig 

seizoen nog € 64.263,--. 

 

In de periode na 30 juni 2018, tot het opmaken van de onderhavige jaarrekening, hebben zich 

geen belangrijke zaken voorgedaan waarvan het nodig is deze hier te melden. 

 

Jos Smet deelt de vergadering mee dat het positieve resultaat marginaal is. Het positieve 

resultaat is dankzij de transfer Joshua Brenet naar Hoffenheim.   

 

8. Verslag kascommissie 

 

Jos Smet geeft een toelichting van de door de kascommissie uitgevoerde werkzaamheden. 

Jos Smet is het nog enige lid van de commissie. 

 

De kascommissie rapporteert naar aanleiding van haar onderzoek met de bevindingen: 

- het bestuur voldoet aan haar statutaire boekhoudverplichtingen evenals aan haar 

verplichtingen tot het voldoende geven van inzage daarin en toelichting daarop aan de 

commissie; 

- de commissie spreekt haar complimenten uit over het door het bestuur gevoerde financieel 

beleid en de daarbij geleverde uitgebreide en uitstekend verzorgde verslaglegging; 

- de commissie constateert dat een vaste reserve is opgebouwd waarmee niet voorziene kosten 

opgevangen kunnen worden; 

- de commissie is een andere mening toegedaan omtrent de hoogte van de getroffen 

voorziening oninbaarheid debiteuren. De commissie is van oordeel dat uit oogpunt van 

voorzichtigheid de voorziening oninbare vorderingen ongeveer € 3.000,-- hoger moet zijn; 

- de commissie stelt dat een verschil van € 3.000,-- op een resultaat van € 11.990,-- van 

materieel belang is, en om die reden van oordeel dat het jaarverslag moet worden aangepast; 

- de commissie stelt voor dat de Algemene Vergadering zich uitspreekt of het jaarverslag wel 

dan niet moet worden aangepast; 
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- op grond van de gemaakte keuze van de Algemene Vergadering stelt de commissie de 

Algemene Vergadering voor om het betreffende jaarverslag goed te keuren en om het bestuur 

decharge te verlenen voor het gevoerde beleid over het verenigingsjaar 2017-2018. 

 

Jos Smet bedankt Michael Colijn en Matthijs Petit voor hun inspanningen en bijdrage aan de 

commissie, welke hij als zeer waardevol heeft ervaren. 

 

De voorzitter brengt het voorstel van de kascommissie in stemming. 

 

De meerderheid van de Algemene Vergadering stemt voor op het voorstel van de commissie 

om de hoogte van de voorziening oninbare vorderingen met € 3.000,-- te verhogen.   

 

Het voorstel wordt dan ook aangenomen. 

 

Op verzoek van de penningmeester aan de Algemene Vergadering of er leden zijn die zich 

willen aanmelden voor de kascommissie, melden Ron van der Wiel en Sywan van 

Wijngaarden zich aan als lid. 

 

9. Decharge bestuur 

 

 De Algemene Vergadering verleent het bestuur decharge voor het gevoerde beleid over het 

verenigingsjaar 2017-2018. 

10. Begroting 2018 - 2019 

 

De penningmeester geeft een presentatie en toelichting op de begroting voor het seizoen 

2018-2019.  

 

De vereniging telt minder leden, waardoor er minder inkomsten zullen zijn.  

 

De hogere wedstrijdkosten ten opzichte van vorig seizoen komt voort uit de aanschaf van 

ballen voor de spelende leden. 

 

De kosten van de sponsoring zijn lager dan het afgelopen seizoen vanwege de langdurige 

contracten die met de sponsors zijn afgesloten. De afdracht aan de KNVB is minder door het 

de afname van het aantal leden. 

 

Vanuit de Algemene Vergadering wordt de vraag gesteld hoe het verder gaat met het 

wedstrijdtenue nu het contract met de huidige sponsor aan het einde van het seizoen afloopt. 

 

Het bestuur deelt mee dat er dit seizoen minder inkomsten zullen zijn. Het is een optie om een 

jaar langer met het huidige tenue te doen. Kelme is geen betrouwbare partner gebleken. De 

levering van de kleding was traag.  
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Vanuit de Algemene Vergadering wordt meegedeeld dat het een schande is hoe het huidige 

selectiepakket er soms uit ziet. Er volgt een discussie over de kwaliteit van het de kleding.   

 

Het bestuur deelt mee dat er regelmatig contact is met Kelme. Bij een nieuw contract met een 

nieuwe partner is het belangrijk dat het wedstrijdtenue tot de standaard collectie van de 

leverancier behoort. Dan is de kleding immers altijd leverbaar.  

 

Het bestuur deelt mee dat in december 2018 een besluit wordt genomen met betrekking tot 

een nieuwe leverancier van het wedstrijdtenue. Wanneer door het bestuur wordt beslist dat 

nog een jaar wordt doorgegaan met het huidige wedstrijdtenue dan wordt dat besluit aan de 

leden voorgelegd. Alsdan zal worden beslist of er een buitengewone ledenvergadering nodig 

is voor een besluit. 

 

Het bestuur geeft aan dat zij de leden zal informeren over de voortgang op dit onderdeel. 

 

Het bestuur deelt nog mee dat het logo en het wedstrijdtenue eigendom is van de vereniging 

Waterwijk. Bij contractbreuk dient de waarde van het wedstrijdtenue te worden vergoed. 

 

De begroting wordt door de Algemene Vergadering goedgekeurd. 

 

11. Vaststellen contributie 2019 - 2020 

 

In november 2017 is de beslissing genomen om de contributie te indexeren. Vanwege de 

aanschaf van ballen voor de leden is de indexatie niet doorgevoerd. 

 

De vrijwilligers bijdrage wordt verhoogd naar € 50,--. 

 

Jos Smet doet van uit de Algemene Vergadering het voorstel om de contributie wel te 

indexeren.  

 

De voorzitter brengt het voorstel in stemming. 

 

De Algemene vergadering stemt met meerderheid voor om de contributie te indexeren. Ook 

wordt met meerderheid voor gestemd om de vrijwilligers bijdrage te verhogen naar € 50,--. 

 

12. Bestuursmutaties 

 

Aftredend – herkiesbaar: Cobie Portengen, secretaris 

De voorzitter bedankt Cobie Portengen voor de goede samenwerking en haar voortreffelijke 

functioneren de afgelopen drie jaar. De voorzitter vraagt of er behoefte is aan stemming over 

het aanblijven van Cobie Portengen als secretaris. De Algemene Vergadering geeft aan hier 

geen behoefte aan te hebben. Cobie Portengen zal ook de komende drie als secretaris van de 

vereniging actief zijn. De Algemene Vergadering applaudisseert voor Cobie Portengen als 

dank voor de door haar verrichtte werkzaamheden en voor het feit dat zij nog een periode van 

drie jaar doorgaat in haar functie als secretaris. 

 

Vacature: bestuurslid Technische Zaken - kandidaat: Sebastiaan Steur. 
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Vacature: bestuurslid Jeugd - kandidaat: Rob Doornekamp. 

 

De voorzitter vraagt of er behoefte is aan stemming voor de benoeming van de twee nieuwe 

bestuursleden. De Algemene Vergadering geeft aan hier geen behoefte aan te hebben. 

Sebastiaan Steur wordt benoemd als bestuurslid Technische Zaken en Rob Doornekamp 

wordt benoemd als bestuurslid Jeugd. 

 

De twee nieuwe bestuursleden geven een korte toelichting over taken die zijn zullen gaan 

uitvoeren.  

 

13. Rondvraag 

 

Jos Smet:  

wat heeft de overeenkomst met kledingleverancier Kelme opgeleverd ? 

Penningmeester:  

de opbrengst valt tegen. 

 

Jos Smet: 

hoe kan dat in de toekomst anders en waarom heeft de vereniging gekozen om de kleding in 

eigen beheer uit te geven ? 

Penningmeester: 

destijds had Kelme de beste aanbieding voor de vereniging. Er is sprake van een inkomsten 

vermindering van € 32.500,--. Het selectiepakket is gewisseld. Dat het wedstrijdtenue er in 

bepaalde gevallen niet goed meer uitziet komt doordat niet iedereen zich verantwoordelijk 

voelt voor het wedstrijdtenue.  

  

Jos Smet: 

wordt er rekening gehouden met het wedstrijdtenue voor de vrouwen en de meisjes ? 

Penningmeester: 

er wordt gekeken naar wat de vrouwen en de meisjes leuk vinden. Er is voor de hele 

vereniging gekozen voor slim-fit shirts. Er is dus niet apart een shirt voor de vrouwen en 

meisjes in de collectie. 

 

Jos Smet: 

laat de vrouwen en meisjes zelf de keuze voor het wedstrijdtenue. 

Penningmeester: 

de bestaande opzet zal worden gehandhaafd. De huidige shirts zijn ook geschikt voor 

vrouwen en meisjes. Het contract voor het roze vrouwen en meisjes trainingstenue loopt nog 

een jaar door. 

 

Jos Smet: 

de huidige begroting is zorgelijk. Is er een mogelijkheid om onderscheid te maken wat de 

selectieteams opleveren en de breedtesport en wat de kosten zijn van de selectieteams en de 

breedtesport.  

Voorzitter: 

de vereniging heeft financieel een aantal goede jaren gekend. De eerste twee seizoen is er 

verdiend aan de wedstrijdkleding. Het is belangrijk dat voor de komende seizoenen een goede 



 
 

7 
 

keuze wordt gemaakt ten aanzien van de wedstrijdkleding.  

Het ledenaantal in de breedtesport loopt terug. Wanneer die teruggang niet wordt gestopt, zal 

dat financiële gevolgen hebben. 

Er gaan acties op touw worden gezet om het ledenaantal van de vereniging te verhogen. 

 

Jos Smet: 

hoe zit het met de aansluiting tussen spelers in de breedtesport en de selectieteams ? Is er een 

mogelijkheid dat trainers van de selectieteams ook teams van de breedtesport gaan trainen om 

te bereiken dat de kwaliteit van de spelers wordt verhoogd ? 

bestuurslid Technische Zaken: 

In de breedtesport loopt de verhouding scheef. Er is onvoldoende kwaliteit in de breedtesport 

om door te stromen naar een selectieteam. Om de kwaliteit van de breedtesport te verhogen 

zal er vanaf JO8 moeten worden ingezet om de beste spelers in het hoogste team te plaatsen. 

Maar dat kan niet meer op de huidige niveaus. Daarvoor lopen de teams op de verschillende 

niveaus te ver uit elkaar doordat spelers en ouders willen dat het team bij elkaar blijft. 

   

Fred Gude: 

op het park vindt je overal verplaatsbare doelen, die worden gebruikt bij trainingen en 

jeugdwedstrijden. Die doelen worden regelmatig over de afrastering geplaatst als de doelen 

niet nodig zijn. Daardoor beschadigen die doelen. Is er een mogelijkheid om langs de velden 

nissen te plaatsen waarin de doelen kunnen geplaatst. 

bestuurslid Technische Zaken: 

de vereniging heeft veel team en daardoor zijn er veel doelen nodig voor trainingen en 

jeugdwedstrijden. Er is op het complex niet overal plaats om die doelen te plaatsen. Een optie  

voor het probleem is inklapbare doelen, maar dat brengt hoge kosten met zich mee. 

Voorzitter: 

het bestuur zal over dit punt nadenken en naar een oplossing zoeken.  

 

Raymond van Eijk: 

de betrokkenheid van de leden bij de vereniging is gering. Zou het een idee zijn om teams 

verantwoordelijk te laten zijn voor het verrichten van een activiteit in het weekend. 

Penningmeester: 

het bestuur is bezig met een plan om meer vrijwilligers aan de vereniging te binden. Daarvoor 

zullen mensen benaderd worden. Dat werkt beter dan leden verantwoordelijk stellen voor het 

verrichten van een activiteit. 

 

Raymond van Eijk: 

er is niet altijd voor elk team dat thuis speelt een scheidsrechter: 

bestuurslid Jeugdzaken: 

ondanks alle inspanningen lukt het niet altijd om voor elk thuisspelend team een 

scheidsrechter te regelen. Dat blijft een probleem. 

 

Raymond van Eijk: 

wanneer wordt het assortiment shirts uitgebreid met shirts met lange mouwen ? 

Voorzitter: 

er is gekozen voor shirts met korte mouwen. Er komen geen shirts met lange mouwen. 
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Chris de Klerk: 

er is vaak weinig respect van coaches, leiders en spelers voor de scheidsrechter. Is het een 

idee om de coaches en leiders en scheidsrechters eens bij elkaar te laten komen om dit te 

bespreken. Dan kan er een positieve wisselwerking ontstaan. 

bestuurslid Jeugd: 

dat er soms weinig respect wordt getoond door coaches, leiders en spelers richting de 

scheidsrechter is een kwalijke ontwikkeling. Dat moet veranderen. Het voorstel zal door het 

bestuur worden opgepakt. 

 

14. Sluiting 

 

De voorzitter bedankt de aanwezige leden voor hun aanwezigheid en sluikt om 21.50 uur de 

vergadering. 

 

 

 

 

 

 

  

 

   

 

  

 

 

   

 


