
Verslag van de Bijzondere Algemene Vergadering van de Almeerse Sport Club Waterwijk (A.S.C.W.) 

gehouden in de kantine op 12 juni 2018 

Aanwezig: Rini Walburg, Barbara Zwijsen, Cobie Portengen, Rob Doornekamp, Sebastiaan Steur, 

Tineke Gressie (notuliste), Henriette Noteboom (2 stemmen), J. van Huizen (2 stemmen), Remco 

Oosterdijk (1 stem), Jos Smet (1 stem),Fred Gude (1 stem), Jeroen Schiltmeijer (2 stemmen), Stefan 

Scholte (2 stemmen), Walter Schouten (1 stem), John Sminia (2 stemmen), Pim Wissink (1 stem), 

Remco v.d. Meer (2 stemmen), P. van der Spek (3 stemmen), Coen Boeije (1 stem), Gaiser (1 stem), 

Linda Groenhard (1 stem), Victor Pourchez (2 stemmen), Bryan Lee-A-Leong (1 stem), Ron van der 

Wiel (2 stemmen), M. Valies (2 stemmen), S. Markiet (2 stemmen), J. Andreas (2 stemmen)  

1. Opening door de voorzitter 

Om 20:15 uur opent de voorzitter, Rini Walburg, de vergadering en heet iedereen welkom op deze 

bijzondere ledenvergadering die geheel zal gaan over het nieuwe ballenplan. Hij geeft het woord aan 

Barbara Zwijsen voor de presentatie hiervan. 

2. Nieuwe ballenplan  

Barbara Zwijsen presenteert het nieuwe ballenplan: Sinds een aantal jaar koopt waterwijk aan het 

begin van het seizoen ballen in diverse gewichtsklassen, passend bij de leeftijdscategorieën en 

voorziet de ballenkarren met nieuwe ballen. Hiervoor is een ballenman aangesteld die de ballen uit 

moet geven. In de praktijk is gebleken dat deze niet regelmatig aanwezig is waardoor er geen ballen 

beschikbaar zijn en dat het moeilijk is om hier mensen voor te vinden. Ook raken er veel ballen kwijt. 

Dit levert veel irritatie op. Om een einde te maken aan alle irritatie hierover stelt het bestuur voor 

om aan iedere speler in de leeftijdscategorie O8 t/m O19 aan het begin van seizoen 2018/2019 een 

eigen bal (in de eigen gewichtsklasse) te verstrekken. De uitgifte hiervan zal via de leider/trainer 

gaan. In principe mogen de spelers de bal mee naar huis nemen met als uitzondering de 

selectiespelers. De ballen van de selectiespelers worden in de ballenkarren bewaard en de 

selectietrainers krijgen een sleutel om bij de ballenkarren te komen. Het gevolg van dit ballenplan is 

dat de contributie met € 8,50 verhoogd wordt. Dit geldt niet voor de minipups en senioren, zij doen 

niet mee met dit ballenplan.  

De contributie voor de O8 t/m O11 wordt hierdoor €  203,50 
De contributie voor de O12 t/m O15 wordt hierdoor €  218,50 
De contributie voor de O16 t/m O19 wordt hierdoor €  232,50 
Dit zijn de kale contributiekosten, hierbij moet de vrijwilligersbijdrage € 45,-- en het bruikleen van 
het tenue € 20,-- (en evt. selectiebijdrage € 100,00 en selectiekleding € 80,--) nog bij opgeteld 
worden.  
 
Met deze contributieverhoging is ASCW niet de duurste vereniging, AS’80 en FC Almere zijn duurder, 
Sporting Almere is goedkoper en van Buitenboys zijn de gegevens niet via de site te achterhalen.  
 
Naar aanleiding van de vragen tijdens en na de presentatie wordt nog het volgende besproken: 
 
Tijdens en na de presentatie volgde er enkele opmerkingen en vragen. 
 
Welke ballen worden er ingekocht?  
Er is gekozen voor Primerastar ballen, deze worden geleverd door onze kledingleverancier/sponsor 
Kelme 
 
Waarom krijgen de minipups geen eigen bal? 



De minipups staan onder leiding van trainers van Coerver, deze trainers nemen hun eigen ballen 
mee. 
 
Krijgt ook iedereen een hesje? 
Nee, hesjes worden ter  beschikking gesteld op de vereniging en op een plek gelegd waar iedereen bij 
kan. 
 
Komen er pionnen?  
Ja, pionnen worden ter  beschikking gesteld op de vereniging en op een plek gelegd waar iedereen bij 
kan. 
 
Als er een bal kapot is krijgen de leden dan een nieuwe bal? 
In principe krijgen de spelers allemaal een nieuwe bal aan het begin van het seizoen, daarna niet 
meer. Leden houden ballen dan beter zelf in de gaten. Bij een kapotte bal krijgen leden in principe 
geen nieuwe. Het bestuur kijkt wat er gedaan kan worden in het geval dit aan ondeugdelijke kwaliteit 
zou liggen. 
 
Als er een bal kwijt is kunnen spelers (met korting) een nieuwe bal kopen? 
Hier wordt nog een plan voor gemaakt. 
 
Waarom krijgen we per team niet een ballennet met 10 ballen erin? 
Niet alle trainers willen de verantwoordelijkheid over een ballennet of de ballen mee naar huis 
nemen. 
 
Kunnen alle ballen hier opgeslagen worden? 
Nee, daar is geen ruimte voor. 
 
Hoe vaak raakt er met het huidige ballenplan een bal kwijt? 
In maart hebben we nog 40 extra ballen aangeschaft, na 2 weken waren al deze ballen al verdwenen. 
 
Sommige teams hebben ballen en hesjes gekocht, moeten de leden hiervan nu ook meer betalen en 
krijgen zij dan ook een bal? 
Ja, de contributie wordt voor alle leden verhoogd, we moeten daarin 1 lijn trekken, anders is het ook 
administratief niet meer te doen. 
 
Waarom is de verhoging zo hoog, kosten materiaalman heeft Waterwijk nu ook niet meer? 
Er is een berekening gemaakt, daarbij is rekening gehouden met de kosten die we nu voor de 
ballenman betalen. De ballen die aangeschaft worden kosten € 24,95 per stuk. We hebben ervoor 
gekozen om een kwalitatief goede bal aan te schaffen. 
 
5 jaar geleden is het huidige ballenplan begonnen, toen zijn wel de ballen afgenomen bij de spelers, 
maar de contributie is toen niet minder geworden. 
Dat klopt, maar de contributie is in de loop der jaren ook niet duurder geworden. Alleen in seizoen 
2018-2019 zou de contributie verhoogd worden met het CBS indexcijfer 
 
Als er midden in het seizoen een nieuwe speler komt krijgt deze dan ook een nieuwe bal? 
Ja, iedere spelers krijgt een bal, dus ook spelers die later in het seizoen bij Waterwijk starten. 
 
Onze sponsor hebben we nog maar 1 jaar, als we over gaan op een andere sponsor wordt de 
contributie dan weer verhoogd? 
In principe blijft de prijs voor de bal hetzelfde. 
 



 
 
 
Het is een ongelukkige periode voor de vergadering, waarom dit plan niet in mei voordat de nieuwe 
contributie op de site werd gezet. Nu staat er al een contributieschema en houdt iedereen daar 
rekening mee. 
Er is sinds kort een nieuw bestuurslid aan het bestuur toegevoegd (Rob Doornekamp). Hij heeft 
meerdere klachten gehad over het huidige ballenbeleid en naar aanleiding daarvan is nagedacht over 
een nieuw ballenplan. Een vergadering moet 14 dagen voor daadwerkelijke aanvang aangekondigd 
worden.  
 
Er is weinig publiciteit geweest voor deze bijzondere algemene ledenvergadering. 
Er is voldoende aandacht aan besteed, in de kantine zijn posters opgehangen, de coördinatoren zijn 
ervan op de hoogte gesteld met het verzoek dit door te geven aan de leiders/trainers. De 
leiders/trainers moeten dit dan weer uitzetten naar de ouders/leden. De aankondiging stond op de 
site en op facebook. 
 
Kan er ook een ballennet per team geregeld worden? Hierdoor maak je de kans op verdwijning van 
ballen kleiner. 
Dit is een goed idee en wordt door iedereen als prettig ervaren. Het bestuur gaat onderzoeken of dit 
geregeld kan worden. 
 
Waar kunnen de ballen opgepompt worden? 
De ballen kunnen beneden opgepompt worden. Er is daarvoor een speciale ballenpomp aangeschaft. 
 
Na het beantwoorden van vragen en de nodige discussie zijn we overgegaan op het stemmen: 
In totaal waren er 34 stemmen te verdelen (het bestuur en de notuliste heeft niet gestemd). Het 
voorstel is aangenomen met 30 stemmen voor en 4 stemmen tegen. 
 
Hierna sloot de voorzitter de vergadering. 
 
 


