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Notulen Algemene Vergadering A.S.C. Waterwijk oktober 2016 

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

gehouden in de kantine op 31 oktober 2016. 

Aanwezig: Rini Walburg, Barbara Zwijsen, Cobie Portengen, Iwan Klaverweide, Monique Colijn 

(notuliste), Abdenbi Azaar  2 stemmen (Soufyan), Brian Bakhshayee,   Bauke Boersma, Cor van den  

Bogaard, Mounir Boushaba, Michael Colijn 2 stemmen (Bradley), Rob Doornekamp, Mario Engelsbel, 

Raymond van Ewijk, Thom van Ewijk, Ouder van Tessa Farenhorst, Ron Grosze Nipper, Mauro 

Gruijthuijsen, Fred Gude, Jan Hoeksel, Wilfred Jooren, Chris de Klerk, Bryan Lee A Leong, Ouder van 

Tanisha Louws, Koert Meijaard, Ouder van Lucas Mol, Ouder van Eva Posthuma, Victor Pourchez  

(vertegenwoordigd door J. Smet), Ruud Rademaker, Peter Riebel, Gerard Roelfsema, Jos Smet, 

Froukje Smet, Armand Snijders 2 stemmen             (Jamello), Ouder van Tatiana Teixeira 

Fernandes, Mark Valies 2 stemmen ( Roy), Ans Vergeer, Ben Vis 2 stemmen ( Benjamin), Hans Visser, 

Jos Vleugels. 

Afwezig met bericht: Michel Oosten, Tanja Oosten, Linda Groenhart, Jaap Portengen, Emiel van 

Gemert, Anneke de Saeghe, Ronald Hylkema, Eric Floris. 

1. Opening door de voorzitter 

Voorzitter Rini Walburg opent om 20:00 uur de vergadering. De voorzitter heet iedereen welkom. 

Alle aanwezige leden zijn voorzien van het later te behandelen Financieel Verslag. Rini vertelt dat er 

in een jaar of 3 als voorzitter (na de stemming die later plaats vindt wellicht nog 3 jaar) er veel is 

gebeurd. Er is een bedreiging van de vergrijzing van de club. De prille jeugdleden aantallen dalen en 

de zo benodigde vrijwilligers zijn niet te vinden.  

Waterwijk behoort tot de 5 grootste clubs van de ruim 3.000 in Nederland. Onze jeugdselectie 

behoort tot de beste 65 van Nederland. Dat is iets om trots op te zijn. Het is wel verontrustend dat 

het huidige bestuur maar bestaat uit 5 bestuursleden. Er is grote behoefte aan een bestuursfunctie 

voor het middenkader. Oproep wie er met de juiste insteek en capaciteit het middenkader wil 

vertegenwoordigen. Richard Hoeksel heeft  aangegeven te willen helpen maar weet nog niet op welk 

vlak dat mogelijk is. Hier wordt naar gekeken. 

2. Vaststellen agenda en rondvraag 

De agenda wordt akkoord bevonden. Er wordt gevraagd wie er een vraag heeft voor de rondvraag: 

Fred Gude, Jos Smet, Ruud Rademaker en Peter Riebel. 

3. Ingekomen post en mededelingen 

Er is geen ingekomen post en er zijn geen mededelingen.  Jos Smet geeft aan dat het niet mogelijk is 

een week van te voren vragen in te dienen als het financieel verslag ook een week van te voren 

wordt verstuurd. Hier wordt volgend jaar rekening mee gehouden. 
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4. Notulen vorige vergadering 

De notulen worden akkoord bevonden. Actiepunten van 2016-2016: 

 Wisselbeleid -    Komt Iwan op terug 

 VOG verklaring vrijwilligers -  Is de vereniging mee bezig 

 Waardering Gerard Smaele -  Is gedaan. Is niet aanwezig 

 Aparte dameskleding -   Is gerealiseerd. Is van de week in dozen gebracht. 

 Sponsorcommissie -   Oproep gedaan voor leden. 

 Cijfers begroting 2015 - 2016 toevoegen aan realisatie 2014-2015 -  Gedaan 

 Realisatie 2015-2016 toevoegen aan begroting 2016-2017 bij presentatie van de begroting- 

Gedaan 

5. Jaarverslag bestuur 

A. Verslag voorzitter is gedaan in de inleiding van de vergadering. 

B. Verslag nieuwbouw en parkeren. 

Mark Valies vertelt over de gesprekken die zijn gevoerd met de gemeente in het afgelopen half jaar. 

Op dit moment is er een beraming aangeboden ter goedkeuring aan de wethouder.  De kosten zullen 

rond de 1 miljoen euro bedragen. Deze zal bij voorspoedig verloop in de begroting van de gemeente 

van 2018 kunnen worden mee genomen. Realisatie zal eind 2018 moeten plaats vinden. 

Het plan is om een nieuwe gebouw neer te zetten met kleedkamers en om een aantal bestaande 

kleedkamers te verbouwen. Het aantal blijft op 14 kleedkamers. De resterende ruimte op de begane 

grond is vrij in te delen voor Waterwijk. Het probleem met de steile trappen wordt mee genomen. 

Hoe de tijdelijke indeling zal zijn tijdens de verbouwing wordt nog besproken. 

Jos de Smet vraagt zich af of voor het bedrag van 1 miljoen euro niet een geheel nieuw clubhuis kan 

worden gerealiseerd. Rini legt uit dat dit bedrag hoog is ingezet om tegenvallers te voorkomen en dat 

de verbouwing daadwerkelijk rond de 1 miljoen zal gaan kosten. O.a. de leges en vergunningen 

kosten erg veel. Jos de Smet uit zijn twijfels. 

Wilfred Jooren verbaast zich dat er op de 1e etage niet verbouwd gaat worden. De gemeente gaat 

investeren in de onderste laag en niet in de 1e etage. Bij noodzaak moet Waterwijk eigen reserves 

aanspreken om 1e etage te gaan verbouwen. 

Waterwijk is niet de eigenaar van het pand, maar de gemeente. Als enige voetbalvereniging in 

Almere is Waterwijk nog niet de eigenaar van zijn clubgebouw. De gemeente wil ondersteunen maar 

het gebouw moet eigendom gaan worden van de club. Waterwijk is aan het reserveren  om in de 

realisatie van het eigendom te voorzien. Zodra de renovatie een feit is moet het gebouw eigendom 

zijn van Waterwijk. 
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C. verslag TC: Iwan laat aan de hand van een sheet zien wat er bereikt is de afgelopen 3 jaar. 

 Veel bezig geweest met Voetbalcity laatste 2 jaar. Wat moet er gebeuren voor de 

breedtesport? Er zijn trainerscursussen opgezet en al 30 trainers hebben deze gevolgd 

 Er zijn voetbalkampen geweest, dameskamp en voor de jeugd is veel gedaan ism Arno 

Splinter. 

 Champions League is weer op poten gezet door Arno Splinter. Dit is overgenomen door Igor 

van Voetbalcity. Jongste jeugd groeit weer. 

 Hart en voetbal. Naar aanleiding van een naar incident met een speler die een hartstilstand 

kreeg bij Waterwijk tijdens een wedstrijd is er veel gesproken over wat te doen bij 

calamiteiten. Samen met Raymond van Ewijk wordt hier een plan voor gemaakt. Protocol 

komt. Bestuur gaat hier grondig naar kijken. Optie veldwachters wordt genoemd. 

Michael Colijn stelt de vraag waarom er geen EHBO aanwezig is op de woensdag en de 

vrijdag terwijl woensdag de meeste jeugd aanwezig is? Personeel achter de bar kan niet de 

verantwoording dragen voor de bar en de EHBO. Verzoek van Raymond aan het bestuur is 

om ook op de woensdag en vrijdag te zorgen dat er EHBO aanwezig is. Iwan geeft aan dat dit 

een speerpunt is en opgepakt moet worden door het bestuur. 

 Gesprek met Almere City. Fair Play Cup voor de selectie en 2x per jaar een mooie wedstrijd 

bezoeken voor de onderbouw. 2 trainers hebben meegelopen bij Almere City. 

 Informele samenwerking met PEC Zwolle. Kijken wat wij voor elkaar kunnen betekenen op 

het gebied van sponsoring, spelers uitwisselen en financiële ondersteuning. 

 NMC Bright KNVB. Mee doen aan een studie over braces voor de enkels voor dames. Helaas 

vanuit de damestak geen respons. 

 

Doelstellingen aankomende 3 jaar. 

 Verbrede kaderleden jeugd breedtesport. 

 Nieuwe onafhankelijke technische commissie 

 Specifiek gaan toeleggen op de senioren, zaterdag en beloften 

 Nieuwe opzet pupillen KNVB volgend seizoen. 

 Jeugdopleiding certificering. Alles vastleggen in beleid en ieder jaar een toetsing. 

 

Doelstellingen aankomende 3-5 jaar 

 Sponsorbeleid zaterdag 1 

 Selectie niveau senioren en jeugd naar een hoger niveau tillen 

 Dames en meidenvoetbal naar een hoger platform 

 Structuur in de breedtesport 

 Jeugdopleidingen op regionaal niveau 

 

Doelstellingen 5 jaar en verder 

 Zaterdag 1 hoofdklasse 

 Jeugdselectie landelijk niveau 

 Sponsorgeld voor zaterdag 1, beloften teams, dames 1 en jeugdopleiding. 

 Jeugdbestuur volledig actief 
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Jos de Smet heeft een opmerking. Er zijn 2 damesteams weg en dat slaat een groot gat. Bestuur is 

zijn afspraken niet nagekomen. Iwan geeft aan dat er van alles is gedaan om deze meidenteams te 

behouden maar dat het geen baat heeft gehad. Er moet van onder af aan gebouwd worden naar 

boven. Er zijn veel capabele mensen nodig om veel te realiseren. We willen een hoop, maar er zijn 

echt meer mensen nodig sluit Iwan af. 

Peter Riebel geeft aan dat er al meerdere vergaderingen geopperd wordt dat er een jeugdbestuur 

moet komen. In welk tijdsbestek gaat dit gebeuren is zijn vraag. Peter stelt zich beschikbaar. 

Rini geeft aan dat er eerst een hele duidelijke taakomschrijving moet komen en dat er dan een vraag 

uit moet worden gezet naar capabele mensen voor een middenkader.  

Vraag: Is het mogelijk om een lijst op de site te plaatsen met taken die leden kunnen uitvoeren om 

de vrijwilligersbijdrage terug te verdienen? 

6. Jaarverslag toezichtcommissie 

• Afname aantal klachten, wel complexe cases 
• Werk van scheidsrechtercoördinatoren werpt vruchten af, hierdoor toename veilige 

vereniging 

Aanbevelingen: 
• Verstevig rol Coördinatoren bij afhandeling kleine klachten  
• Blijf aandacht besteden aan sportief gedrag (kernwaarde)  
• Nieuwe ouders, leiders, trainers etc duidelijk maken welke cultuur Waterwijk nastreeft 

 

7. Financieel verslag 2016-2017 

De leden hebben een uitgebreid Financieel Verslag ontvangen, op het scherm wordt een verkort 

verslag getoond. De penningmeester toont een sheet met verdere specificatie over de opbouw van: 

A. Contributieopbrengst 

1. De penningmeester geeft een korte toelichting op de staat van baten en lasten die een batig 

saldo laat zien van €65.000. Dit is vooral veroorzaakt door bezit van de kleding van € 55.000 

als eigendom op de balans te zetten. 

2. Eigen vermogen stijgt naar € 144.000. 

3. Financiering en kasstromen - Lening is (vervroegd) afgelost € 77.000 in kas, minder dan 2014-

2015 vanwege investering kledingplan 

4. Contributies en bijdragen: 

 Gestegen met € 13.000 t.o.v. 2014-2015, vooral door bruikleen kleding (€ 33.000)  

 Contributie  € 17.000 minder dan 2014-2015 (minder senioren, minder minipups en CL) 

 Openstaande debiteuren € 13.000 per 31-06-2015: hiervan is € 4.000 afgeboekt. 

 Per 30-06-2016 € 7.010 open, op 31-10-2016: € 4.100. 

Naast de stap naar het incassobureau is nu ook de stap uitgezet naar de deurwaarder. Zo hopen we 

meer achterstallige contributie gelden te innen. 
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B. Baten sponsoring 

 € 7.850 lager dan begroot (kosten sponsoring in begroting 2015-2016 niet meegenomen) 

 € 5.500 meer dan seizoen 2014-2015 

 helaas twee grote sponsoren failliet 

De opbrengst van € 30.000 van de sponsering  t.o.v. de kosten € 14.850 roept vragen op. In de kosten 

zitten kosten van systemen (sponsorvisie en CRM pakket sponsoren) en de commissie. Een gedeelte 

van de sponsoring is in natura en ook daar wordt commissie over betaald. De natura sponsoring staat 

niet in het overzicht. Het contract betreffende de commissie is geëindigd 30-06-2016. 

Op dit  moment is er geen sponsorcommissie . Vorig jaar hebben zich nieuwe leden aangemeld maar 

helaas is dat op niets uit gedraaid. Oproep naar capabele leden wordt ook hier uitgezet. 

C. Kantine 

 € 7.088 meer dan begroot, vooral door daling directe kosten, verkopen licht gedaald  

       D    Vrijwilligersbijdrage 

 € 14.000 meer uitgegeven dan vrijwilligersbijdrage oplevert. 

       E     Kledingplan 

 € 18.000 meer dan begroot (drukwerk logo en keepers, 30 extra tenues maat M) 

 Gekozen voor afschrijving in 4 jaar, rekening houdend met inkoop komende jaren.   

Jos de Smet vraagt of de weergave van de financiële cijfers op de begroting anders vermeld kan 

worden op sommige punten volgend jaar. Meer toelichting gewenst zoals de inning boetes. De 

penningmeester neemt dit mee. 

8. Verslag Kascommissie 

Bryan Lee-a-Leong leest als voorzitter van de kascommissie het verslag van de kascommissie voor. 

Bestuur krijgt complimenten voor het behalen van een positief resultaat. De verslaggeving is 

verbeterd. 

9. Decharge Bestuur 

De kascommissie beveelt een decharge van het bestuur aan. Deze wordt verleend door de 

vereniging. De penningmeester bedankt de leden van de kascommissie voor hun werk. De huidige 

leden Bryan Lee-A-Leong en Mario Engelsbel treden af. Er melden zich 2 nieuwe leden aan. Krista 

Kameraat en Jos de Smet worden welkom geheten in de kascommissie. 

10. Begroting 2016-2017 

De begroting van 2016-2017 wordt aangeboden aan de vergadering en goedgekeurd. 

11. Vaststellen contributie 

De contributie wordt voor seizoen 2016-2017, afgezien van de volgens de statuten vastgestelde 

jaarlijkse verhoging met de CBS-consumentenprijsindex, niet verhoogd. De selectiebijdrage gaat van 

€ 85 naar € 90. 
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12. Bestuursmutaties 

De voorzitter geeft een toelichting op de mutaties. 

 Rini Walberg is herkiesbaar als voorzitter, er is geen behoefte aan een anonieme stemming; 

Rini wordt door de deelnemers van de algemene ledenvergadering herkozen als voorzitter. 

 Ronald Hylkema is herkiesbaar als lid. Ook Ronald wordt door de algemene leden van de 

ledenvergadering herkozen. 

 Iwan is herkiesbaar als lid. Ook Iwan wordt door de algemene leden van de ledenvergadering 

herkozen. 

 Eric Floris treedt af als lid e en wordt bedankt voor zijn inzet. Onder andere door zijn inzet 

voor parkbeheer was hij een erg gewaardeerd lid. 

13. Rondvraag 

 Fred Gude wil aan parkbeheer vragen of het mogelijk is iets  te doen aan veld 3 en 4 zodat de 

ballen niet steeds in de heg belanden. 

 Jos de Smet geeft aan in het regelement staat dat de leider zorg moet dragen voor een 

scheidrechter bij de wedstrijd. Geeft dit geen problemen als een ouder de wedstrijd fluit? 

Hans Visser scheidsrechter coördinator geeft aan dat als de vereniging geen scheidsrechter 

kan regelen,  iedereen met een KNVB nummer een wedstrijd mag fluiten. Dat hoeft niet 

perse een ouder of de leider te zijn. 

 Ruud Rademaker geef aan dat er echt sturing voor het parkbeheer nodig is. Rini geeft aan dat 

er in ieder geval prioriteit ligt bij het lijnentrekken op de velden. 

 Peter Riebel had nog een vraag maar deze is inmiddels al beantwoord geeft Igor aan bij 

afwezigheid van Peter. 

Actiepunten: 

 EHBO ook op de woensdag en vrijdag aanwezig. Speerpunt. 

 Lijst met hoe de vrijwilligersbijdrage terug te verdienen met specifieke taken vermelden op 

de site 


