
 

Notulen Algemene Ledenvergadering ASC  Waterwijk 8 december 2020 
 

 
Afwezig met bericht: 
Emiel van Gemert, familie Molenaar 
 
1. Opening van de vergadering door de voorzitter 
 
De interim voorzitter opent om 20:00 de vergadering en heet iedereen welkom. Zij bedankt degenen 
die via Zoom virtueel aanwezig zijn voor hun interesse. 
Er zijn 22 stemgerechtigde leden aanwezig die samen 26 stemmen vertegenwoordigen. 
 
2. Vaststellen agenda en rondvraag 
 
De agenda wordt akkoord bevonden. Er is 1 vraag voor de rondvraag, van Dhr. C. Boeijen 
 
3. Ingekomen post en mededelingen 
 
Er is geen ingekomen post en er zijn geen mededelingen. 
 
4. Notulen vorige vergadering 
 
De notulen worden akkoord bevonden, met dank aan de vorige notulist. 
 
5. Jaarverslag bestuur 2019-2020 
 
Het bestuur dankt Rini Walburg voor zijn inzet als voorzitter.  
Het bestuur heeft een jaarverslag gemaakt wat via de nieuwsbrief is verspreid en gaat ervan uit dat 
de aanwezigen dit gelezen hebben. Alle commissies hebben een bijdrage daaraan geleverd en 
aangegeven wat zij in het afgelopen seizoen hebben gedaan en wat hun vooruitblik is op het nieuwe 
seizoen. 
Vanzelfsprekend heeft de Covid-19 pandemie een grote invloed gehad op het vorige seizoen. Tot die 
tijd lagen de jeugdselecties op koers naar een mooie eindnotering. Met de zaterdag 1 ging het wat 
minder qua prestatie. Maar het seizoen is anders verlopen dan verwacht. Het bestuur is trots op hoe 
de vereniging is omgegaan met de problematiek: er is snel geschakeld met de KNVB en de Gemeente 
en met meerdere vrijwilligers zijn we in staat geweest om het seizoen in ieder geval qua trainingen 
nog mooi af te kunnen sluiten. 
De verbouwing leek even afgeblazen te worden, maar gelukkig heeft de Gemeente einde seizoen 
aan kunnen geven dat zij de begroting toch rond kregen met een aannemer. De verbouwing is 
inmiddels gestart en we hebben goede hoop op een spoedige voortgang. 
 
6. Financieel verslag 2019-2020 
 
Het seizoen is afgesloten met een batig saldo van € 97,971. 
Dit ligt aan meer contributie dan begroot en meer sponsorgeld dan begroot, maar ook door de 
steunmaatregelen van de overheid, Gemeente en KNVB, de transfer van een oud-lid en een mooie 
bijdrage vanuit Rabobank en ING. 



 

Daarnaast waren de kosten lager: er zijn minder kantinemedewerkers uitbetaald, minder aan EHBO 
en scheidsrechters. 
Het eigen vermogen neemt toe naar € 302.000 
Het bestuur stelt voor om een deel toe te kennen aan de algemene reserve en een deel te 
reserveren voor restitutie contributie senioren voor dit seizoen. De jeugd kan nog steeds trainen en 
voetballen, maar de senioren mogen op dit moment niets. Het is niet helder hoe lang dit duurt, dus 
aan het einde van het seizoen weten we wat de restitutie gaat bedragen. 
 
7. Verslag kascommissie 
 
De voorzitter van de kascommissie, Michael Colijn, neemt het woord: 
 
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; 

● Dit jaar is begonnen met een kascontrole bestand, waardoor het overdragen van de 
gegevens aan nieuwe commissie leden makkelijker kan verlopen. Daarnaast wordt ook 
vastgelegd waarop is gecontroleerd en kan men een dossier opbouwen; 

● De commissie is van mening dat de opgelegde en verhaalde boetes inzichtelijk moeten 
worden vastgelegd en dat per saldo boetes niet ten laste van de vereniging mogen komen;  

● De commissie acht het wenselijk dat boekhoudkundig de contributies, bijdragen en directe 
kosten, zoals onder andere kosten voor trainers en kleding, inzichtelijk worden gemaakt. 
Met het boekhoudkundig inzichtelijk maken wordt niet bedoeld het als zodanig 
verantwoorden in het financieel verslag;  

● de commissie wil aankomend jaar aanwezig zijn bij de kas telling en voorraadtelling van 
kantine en kleding aan het einde van het seizoen. 

 
De commissie stelt 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 2019-2020. 
 
Michael Colijn bedankt Ron van der Wiel en Jolanda van Huizen voor hun inspanningen en bijdrage 
aan de commissie. 
 
8. Décharge bestuur 
 
De vereniging verleent het bestuur decharge voor het gevoerde beleid over het verenigingsjaar 
2019-2020. 
 
9. Begroting 2020-2021 
 
We gaan uit van baten ter grootte van € 389.000 en uitgaven ter grootte van € 393.756 
Grootste verschil met vorig seizoen is een heel lage begroting van de kantine. Ondanks het feit dat 
we weinig kantine-omzet verwachten zijn er toch investeringen gedaan: er is een verkoopkar 



 

gekocht in eerste instantie om de drukte in de kantine te verlagen en een paar tenten waar in 
geschuild kon worden bij regen. We verwachten deze in de toekomst ook in te kunnen zetten bij 
toernooien. 
 
Qua uitgaven hebben we de kosten voor vrijwilligers hetzelfde gelaten als in andere jaren: ook nu 
nog hebben we elke avond kantinemedewerkers in het gebouw, omdat we vinden dat er ook tijdens 
de trainingen iemand aanwezig moet zijn. Bovendien is het gebouw open voor toiletgebruik. 
 
We verwachten geen korting vanuit de gemeente op de huur van de velden omdat we deze nog 
steeds in gebruik hebben in tegenstelling tot vorig seizoen. De wedstrijdkosten worden wellicht wel 
lager, zodat de op dit moment begrote kleine negatieve baten wellicht een positieve bate wordt. 
 
Vraag Brian Lee-a-Leong: is de restitutie van de contributie voor de senioren meegenomen in de 
begroting van de contributie? Nee, deze is daar niet in meegenomen. 
 
De begroting wordt goedgekeurd. 
 
10. Vaststellen contributie 2020-2021 
 
Hoewel de kascommissie in seizoen 2019-2020 heeft aangegeven dat we de contributie zouden 
moeten indexeren is besloten om dit voor dit seizoen niet te doen gezien de huidige 
omstandigheden. Het bestuur stelt voor om de contributie over 2021-2022 wederom niet te 
indexeren. 
 
De selectiebijdrage wordt verhoogd van € 100,00 naar € 150,00. 
De technische commissie heeft een wijziging aangebracht in de manier van trainen van de 
selectieteams: zij gaan vanaf volgend seizoen vast ook op maandag trainen, daarvoor worden twee 
extra trainers aangetrokken die technische trainingen gaan verzorgen, daarnaast gaat er ook buiten 
Waterwijk getraind worden. E.e.a. zal in maart/april aan de selectie-ouders gepresenteerd worden. 
 
Mark Valies: gaat dit niet ten kosten van de breedtesport? 
Ruud van Pelt: nee, dit is binnen de trainingstijden en velden die nu al gereserveerd staan voor de 
selectie (deze trainen om de week al op maandag). De manier van trainen gaat ook zo zijn dat er 
efficiënt op de beschikbare ruimte kan worden getraind. 
 
Jolanda van Huizen: de externe trainingsfaciliteit, komt die ook beschikbaar voor de breedtesport? 
Barbara Zwijsen: in principe is dit alleen voor de selectie, maar het plan is in te zien, mochten 
breedtesportteams interesse hebben om ook buiten Waterwijk te trainen, kunnen we dit met de 
externe partij bespreken. Hier zal dan ook voor betaald moeten worden. 
 
Ronald Hylkema: pech met het Eponveld: kunnen we alles nog kwijt op de beschikbare velden? 
Rob Doornekamp + Sebastiaan Steur: We zijn inderdaad teleurgesteld door de mogelijkheden van 
het lava-veld. We gaan zeker komend seizoen ook kijken welke teams we waar kwijt kunnen en goed 
in de gaten houden of we wel of niet extra teams moeten toevoegen (ook al zouden we daar wel 
genoeg nieuwe leden voor hebben). 
 
Ben Vis: is er gedacht aan veldhuur ergens anders? 
Sebastiaan Steur: daar is naar gekeken, maar vinden we niet de beste oplossing. 



 

 
11. Bestuursmutaties 
 
Rini Walburg is als voorzitter afgetreden en niet herkiesbaar. Het bestuur dankt Rini voor zijn inzet in 
de afgelopen jaren. 
Penningmeester Barbara Zwijsen is herkiesbaar en wordt herkozen voor de komende drie jaar. 
Toetredend lid voor het bestuur is John de Vries. Hij houdt zich op dit moment bezig samen met Rob 
met het werven van vrijwilligers voor de handhaving en met de veiligheid binnen de sportclub. 
 
John is 55 jaar oud, getrouwd en heeft een zoon die bij Waterwijk heeft gevoetbald en nu trainer is 
en een kleinzoon die bij Waterwijk voetbalt. 
 
Barbara Zwijsen fungeert de komende 3 maanden als interim voorzitter tot een nieuwe voorzitter is 
gevonden. 
 
12. Rondvraag 
 
Coen Boeijen: gaat het bestuur voorsorteren voor wat er zou kunnen gebeuren na de winterstop? 
Barbara Zwijsen: de winterstop komt op een gunstig punt: we hebben dankzij Emiel van Gemert en 
Ruud van Pelt een interne competitie kunnen doen en een intern toernooi en daar is de spanning nu 
wel even af. 
Er is op dit moment nog geen concreet plan voor na de winterstop. E.e.a. is sterk afhankelijk van de 
ontwikkelingen rond Corona. We zijn wel aan het kijken, wellicht kunnen we een uitwisseling doen 
met bijvoorbeeld AS80. 
Coen: wellicht hebben de coördinatoren ideeën. 
 
Ronald Hylkema: complimenten voor de verslaglegging in het financieel verslag en bestuursverslag. 
De penningmeester bedankt Koert Meijaard voor zijn inzet daarbij. 
 
De kascommissie wordt ook volgend jaar voorgezeten door Michael Colijn. Jolanda van Huizen en 
Ron van der Wiel nemen beide nog één jaar zitting. 
 
13. Sluiten van de vergadering 
 
De voorzitter wijst iedereen nog op de website, waar foto’s staan van de verbouwing en dankt 
iedereen voor zijn inzet in deze moeilijke tijd. 
 
De voorzitter bedankt iedereen voor de aanwezigheid en sluit de vergadering.  


