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Notulen Algemene Ledenvergadering ASC Waterwijk 21 oktober 2019 

 

 

Afwezig met bericht: 

Linda Groenhard, Paul Maassen, Sebastiaan Steur 

 

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

 

De voorzitter opent de vergadering en heet iedereen welkom.  

Er zijn bij aanvang van de vergadering 20 stemgerechtigde leden aanwezig. 

 

2. Vaststellen agenda en rondvraag 

 

De agenda wordt akkoord bevonden. Jos Smet, Mark Valies en Ronald Hylkema geven alvast 

aan vragen te hebben voor de rondvraag.  

 

3. Ingekomen post en mededelingen 

 

Er is geen inkomen post en er zijn geen mededelingen. 

 

4. Notulen vorige vergadering 

 

De voorzitter geeft een toelichting voor wat betreft het werven van vrijwilligers in 

samenwerking met de gemeente (blz. 2).  

Vanuit de gemeente is een ambtenaar beschikbaar gesteld om de vereniging te helpen met het 

vinden van vrijwilligers. Er is een conceptplan gemaakt. Het traject is echter minder succesvol 

verlopen dan gedacht.   

 

Blz. 7: Raymond van Eijk dient te zijn Raymond van Ewijk. 

 

De notulen worden akkoord bevonden. De notulist wordt bedankt.  

 

5. Jaarverslag bestuur 

 

De voorzitter meldt dat er sprake was van een rustig verlopen seizoen. De selectie teams 

hebben zich allemaal gehandhaafd op hetzelfde niveau. In de breedtesport zijn er bij de 

mannen, vrouwen, jongens en meisjes goede resultaten geboekt, met veel kampioenen. Daar 

is het bestuur blij mee. Zonder breedtesport, bestaat er geen Waterwijk. Het bestuur is trots op 

de vereniging en de vrijwilligers. 

 

Er is een nieuwe leverancier voor het wedstrijdtenue. De reacties op het nieuwe tenue zijn 

positief.  
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Steeds meer bedrijven weten Waterwijk (contactpersoon Raymond van Ewijk) te vinden. Het 

aantal sponsoren neemt hierdoor toe. Het bestuur is content met de nieuwe shirtsponsors.  

 

De verbouwing van het clubhuis is nog niet in gang gezet. Waterwijk wil met de realisatie van 

een vernieuwd clubhuis meer ambitie uitstralen.                                        

 

Het bestuur is verheugd dat de Toezichtcommissie het afgelopen seizoen weinig incidenten in 

behandeling kreeg. Wel is het belangrijk om alert te blijven op wat er binnen de vereniging 

speelt gelet op de omgang van de vereniging.  

  

Ruud van Pelt (als vervanger van Sebastiaan Steur) meldt namens de technische commissie 

dat halverwege het seizoen 2018-2019 bij Zaterdag 1 een trainerswissel heeft plaats gehad. 

Zaterdag 1 heeft gepresteerd volgens verwachting. Zaterdag 2 is net geen kampioen 

geworden. In de bovenbouw hebben alle teams zich gehandhaafd. De prestaties in de 

onderbouw konden beter. Daarop is actie ondernomen.  

Met ingang van het huidige seizoen, 2019-2020, heeft Zaterdag 1 een nieuwe trainer. Een 

drietal A-junioren speelt en traint mee. Nog eens drie A-junioren traint op dinsdag met 

Zaterdag 1 mee. Het doel is dat Zaterdag 1 zich handhaaft in de tweede klasse.  

Het streven is om met Zaterdag 2 kampioen te worden. Zo krijgt Zaterdag 2 meer aansluiting 

met Zaterdag 1.  

In de bovenbouw spelen meer teams op divisie niveau. Dat komt doordat in de even 

categorieën nu ook in divisies wordt gespeeld. Het doel is dat de teams zich handhaven. 

Bij de onderbouw vindt een gezonde doorstroom plaats vanuit de vereniging naar de 

bovenbouw. Bij het begin van het huidige seizoen is vanaf de JO8 gestart met 14 selectie 

teams. Daarvan zijn er 2 samengevoegd. Het streven is om per leeftijdscategorie minimaal 

2 selecties teams te hebben.  

De technische commissie organiseert geregeld selectiedagen.  

 

Bij de breedtesport onderbouw vindt er 7 keer per jaar een circuittraining per 

leeftijdscategorie plaats. Die trainingen worden verzorgd door trainers van de selectie. Het 

doel is train de trainer en het scouten van spelers. De technische commissie blijft de 

circuittrainingen aandachtig volgen. Er is een goed scoutingsapparaat.  

De meiden teams presteren goed. Veel meiden doen mee met de circuittrainingen. 

Bij de breedtesport senioren is het doel gezelligheid tijdens en na de training op 

donderdagavond en tijdens en na de wedstrijd op zaterdag en zondag. 

 

6. Jaarverslag toezichtcommissie   

 

De toezichtcommissie bestond het seizoen 2018-2019 uit twee leden, Arend Koster en Paul 

Maassen. 
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De volgende activiteiten zijn uitgevoerd: 

- herschrijven en updaten van de informatiebrochure; 

- telefonisch contact met de coördinatoren; 

- overleg met het bestuur; 

- beantwoorden van mails; 

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

ouder; 

- er is één klacht afgehandeld ter zake een diefstal. 

                                                                  

Conclusie: 

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

De coördinatoren handelen steeds vaker zelf de klachten of meldingen af. De 

Toezichtcommissie wordt alleen bij zwaardere of complexe vraagstukken ingeschakeld. Dit is 

een goede ontwikkeling. 

 

Aanbevelingen: 

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

werkwijze van de TCG. Concreet betekent dit het jaarlijks inplannen van een overleg tussen 

de coördinatoren en de TCG. Dit kan worden beperkt tot alleen een overleg met nieuwe 

coördinatoren; 

-  bespreek in het voorzittersoverleg het belang van samenwerking tussen de 

voetbalverenigingen in Almere om sportief gedrag te bevorderen en betrekt de TCG hierbij. 

 

De penningmeester deelt mee dat er op dit moment alleen voor trainers van de selectie teams 

een verklaring omtrent gedrag (VOG) wordt opgevraagd.  

De vereniging beschikt over inloggegevens om bij de gemeente een VOG aan te vragen. Het 

is voor het bestuur echter ondoenlijk om voor iedere vrijwilliger, specifiek voor de door hem 

of haar uitgevoerde taak, een VOG aan te vragen. Wanneer er zich binnen de vereniging een 

vrijwilliger meldt die zich zou willen bezigheden met de aanvraag van een VOG voor iedere 

vrijwilliger binnen de vereniging, kan voor iedere vrijwilliger een VOG worden aangevraagd. 

Dat is kosteloos, maar vergt dus enige tijd.  

Vanuit de vergadering biedt Monique Colijn zich aan om voor alle vrijwilligers (m/v), binnen 

de vereniging, zijnde onder andere leiders, trainers, kantinemedewerkers, een VOG aan te 

vragen. De leden van de kascommissie bieden hun hulp aan om Monique Colijn te assisteren 

bij haar taak. 

 

7. Financieel verslag seizoen 2018 - 2019 

 

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

seizoen 2018-2019. 
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Er is een positief resultaat van € 34.487,--, terwijl er rekening was gehouden met een negatief 

resultaat.  

 

Het positieve resultaat is te danken aan enerzijds hogere kantine inkomsten (€ 17.000,--), 

meer contributie (€ 10.000,--) en meer sponsorinkomsten (€ 4.000,--) en anderzijds door 

lagere uitgaven ter zake wedstrijdkosten (€ 11.000,--) en lagere personeelskosten (€ 7.000,--).  

  

Het eigen vermogen van de vereniging is gestegen naar € 209.000,--. De vereniging heeft 

vastgesteld dat daarvan € 40.000,-- als algemene reserve moet worden aangehouden. Een 

bedrag van € 100.000,-- is vastgelegd als reserve voor de verbouwing en een bedrag van  

€ 34.000,-- als algemene reserve. 

 

Het bestuur stelt voor om het resultaat van dit seizoen, alsmede een bedrag van € 15.000,-- 

van vorig seizoen, toe te voegen aan de reserve voor de verbouwing. 

 

Er zijn geen vragen vanuit de vergadering.  

 

8. Verslag kascommissie 

 

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

Hijzelf is bij besluit van de Algemene Ledenvergadering van 31 oktober 2016 benoemd en 

Ron van der Wiel bij besluit van 5 november 2018. Het derde lid, Shawn van Wijngaarden, 

heeft zich onlangs teruggetrokken. 

 

Het bestuur heeft een nieuw derde lid gevonden. Dat lid is gevonden in de persoon van 

Jolanda van Huizen. 

 

De kascommissie heeft in meerdere sessies overleg gevoerd met het financiële team van de 

vereniging. Tijdens deze sessies heeft het financiële team de door de kascommissie gestelde 

vragen beantwoord en volledig inzage gegeven in de administratie.  

De kascommissie heeft tevens aanbevelingen gedaan en haar zorgen geuit over de financiële 

gevolgen van de verbouwing. Het financiële team heeft daarop een en ander toegelicht en 

daarbij is bevestigd dat de zorgen van de kascommissie worden gedeeld. 

 

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 
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opgevangen kunnen worden; 

- 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 heeft kennisgenomen van het voorstel het positieve saldo van baten en lasten 

te bestemmen voor de toekomstige verbouwing van het clubhuis. De commissie is zich er 

terdege van bewust dat het financiële team afhankelijk is van de plannen van de gemeente 

Almere. Aangezien er nog veel onduidelijkheid is omtrent de verbouwing is het maken van 

een inschatting van de kosten moeilijk. Dat neemt niet weg dat de commissie het financiële 

team opdraagt om tot een deugdelijke onderbouwing te komen, gedurende de lopende 

boekjaren en de commissie tijdig inhoudelijk te informeren en indien nodig te overleggen;                                           

- de commissie stelt voor dat de Algemene Vergadering het positieve saldo van baten en 

lasten zal toevoegen aan de algemene reserve; 

- de commissie stelt voor in stemming te brengen, ook al ontbreekt op dit moment een 

onderbouwing van de mogelijke kosten voor de verbouwing, om ten laste van de algemene 

reserve een bedrag van € 50.000,-- toe te voegen aan de Reserve toekomst sportgebouwen; 

- 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 2018-2019. 

 

Jos Smet bedankt Ron van der Wiel en Jolanda van Huizen voor hun inspanningen en bijdrage 

aan de commissie, welke hij als zeer waardevol heeft ervaren. 

 

Het voorstel van de kascommissie ter zake de bestemming van het bedrag van € 50.000,-- is 

niet in stemming gebracht.  

 

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

willen aanmelden voor de kascommissie, meldt Jolanda van Huizen zich aan als lid van de 

kascommissie. Er is vanuit de vergadering geen bezwaar tegen haar benoeming. 

 

9. Decharge bestuur 

 

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

verenigingsjaar 2018-2019. 

10. Begroting 2019 - 2020  

 

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

2019-2020.  
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Onder de post Wedstrijdkosten vallen onder andere de kosten voor kleding, ballen en doelen.  

 

De Personeelskosten worden op een hoger bedrag begroot dan vorig seizoen omdat er meer 

selectie teams zijn waardoor er ook meer selectie trainers zijn. Er gaan ook meer trainers op 

cursus. 

 

De vrijwilligers van 16 jaar en ouder die werkzaam zijn achter de bar in het clubhuis, alsmede 

de scheidsrechters ontvangen € 5,-- per uur als vergoeding.  

 

Mark Valies stelt voor om een dialoog te starten over de vergoeding voor vrijwilligers.  

                                                              

Het bestuur is daartoe bereid en deelt mee dat zij te zijner tijd daarvoor een oproep zal doen 

via de website van de vereniging. 

 

De begroting wordt door de Algemene Vergadering goedgekeurd. 

 

11. Vaststellen contributie 2020 - 2021 

 

De contributie voor het seizoen 2020-2021 zal, conform de statuten, worden geïndexeerd. 

 

12. Bestuursmutaties 

 

Aftredend - herkiesbaar: Rini Walburg, voorzitter. 

 

De penningmeester bedankt Rini Walburg voor zijn inzet en de goede samenwerking de  

afgelopen drie jaar.  

 

Er zijn geen tegen kandidaten.  

 

Er wordt gevraagd of er behoefte is aan een stemming over het aanblijven van Rini Walburg 

als voorzitter. De Algemene Vergadering geeft aan hier geen behoefte aan te hebben.  

Rini Walburg zal ook de komende drie jaar als voorzitter van de vereniging actief zijn.  

De Algemene Vergadering applaudisseert voor Rini Walburg als dank voor de door hem 

verrichtte werkzaamheden en voor het feit dat hij nog een periode van drie jaar doorgaat in 

zijn functie als voorzitter.  

Rini Walburg bedankt de vergadering voor het in hem gestelde vertrouwen. 

 

13. Rondvraag 

 

Alvorens de rondvraag wordt gestart geeft Mark Valies aan de hand van de bouwtekeningen 

een toelichting op de aanstaande verbouwing van het clubhuis.  
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De volgende afspraak met de gemeente staat gepland voor begin november 2019. Dan zal er 

een technische invulling van het bestek plaatshebben.  

 

Mark Valies geeft aan dat zijn vraag al is beantwoord bij de behandeling van agendapunt 10. 

 

Jolanda van Huizen: 

het Puppy stadion is aan vervanging toe. Hoe staat het daarmee ? 

Voorzitter: 

de renovatie van het Puppy stadion is al gaande. Binnenkort zullen er nieuwe borden langs het 

veld worden geplaatst en het stadion krijgt de naam: Fred Gude stadion, als eerbetoon aan  

Fred Gude. 

   

Jolanda van Huizen: 

hoe zit het met de schoonmaak van de toiletten in het clubhuis ? Die verkeren soms in zeer 

vervuilde staat. 

Voorzitter: 

op vrijdagavond en zondagochtend is er een schoonmaakbedrijf actief. Er valt niet aan te 

ontkomen dat er na de reiniging door het schoonmaakbedrijf op enig moment een onfrisse 

situatie ontstaat. Het barpersoneel let op de staat van de toiletten in het clubhuis, maar van het 

barpersoneel kan niet worden verwacht dat zij extreme schoonmaakwerkzaamheden zullen 

verrichten.  

                                                  

Jos Smet:  

een door de KNVB opgelegde boete dient door de speler/het team te worden betaald. Is het 

voor de bewustwording een suggestie om de boetelijst aan de coördinatoren te sturen zodat 

die de lijst kunnen verspreiden onder de leiders ? 

Penningmeester:  

een door de KNVB individueel opgelegde boete wordt aan de desbetreffende speler 

doorbelast. Een door de KNVB aan een team opgelegde boete wordt door de vereniging niet 

doorbelast. Het is immers niet na te gaan wie aansprakelijk is voor de opgelegde boete. Het 

gaat over het algemeen om niet al te hoge bedragen en het komt slechts sporadisch voor dat 

een boete aan een team wordt opgelegd. 

De suggestie voor de verspreiding van de boetelijst zal worden overgenomen.  

 

Jos Smet: 

een compliment voor het nieuwe wedstrijdtenue, vooral de sokken zijn mooi. Wat is echter de 

reden om niet voor de vrouwen en meiden een apart tenue in de collectie op te nemen ? 

Penningmeester: 

er is gekozen voor een slim fit wedstrijdtenue. Dat is voor zowel mannen, jongens, vrouwen 

en meisjes geschikt.   
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Ronald Hylkema: 

hoe zit het met de prestatie vergoeding voor Zaterdag 1 ? 

Voorzitter: 

die vergoeding is destijds ingesteld om een goede selectie voor Zaterdag 1 te kunnen vormen. 

Er is een sponsor gevonden die de vergoeding voor zijn rekening neemt. 

De voorzitter deelt voorts mee dat het streven is om bij thuiswedstrijden van Zaterdag 1 een 

pupillen team met de spelers het veld op te laten komen voor aanvang van de wedstrijd. Dit 

om voor mee beleving en sfeer te zorgen. 

 

14. Sluiting 

 

De voorzitter bedankt de aanwezige leden voor hun aanwezigheid en sluit om 21.55 uur de 

vergadering. 

 

 

 

 

 

 

  

 

   

 

  

 

 

   

 


