
 

Notulen Algemene Ledenvergadering ASC  Waterwijk 6 november 2017 
 

 
Afwezig met bericht: 
Michel Oosten, Tanja Oosten, Linda Groenhard, Jamey van Beugen, Paul Maasen – 
toezichtcommissie, Arend Kosten – toezichtcommissie, Gerdien van der Ent – toezichtcommissie, 
Chris Oldenbroek, Anneke de Saegher, Ed Otten 
 
1. Opening van de vergadering door de voorzitter 
 
De voorzitter opent om 20:00 de vergadering en heet iedereen welkom. Hij geeft aan dat er een 
langzame terugloop is in leden, dat de club vergrijst. Er zijn minder mensen bereid om hand- en 
spandiensten voor de club te verrichten. Dat is een bedreiging voor het voortbestaan van de club. 
Er staan een aantal profielschetsen voor functies op de club op de website. 
 
2. Vaststellen agenda en rondvraag 
 
De agenda wordt akkoord bevonden. Er is 1 vraag voor de rondvraag, van Dhr. J. Smet. 
 
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 notuliste. 
 
Actiepunten vorige verslag 
 

1. Ook EHBO aanwezig op woensdag en vrijdag - Hier zijn oproepen voor gedaan, maar tot op 
heden zijn er geen vrijwilligers gevonden die de EHBO op die dagen willen verzorgen. 
 

2. Lijst hoe vrijwilligersbijdrage terug te verdienen op de site - staat op de site 
 

5. Jaarverslag bestuur 
 
Emiel van Gemert en Iwan Klaverweide hebben beide hun functie hebben neergelegd. Dankzij hun 
inspanningen is de club op een mooi voetbaltechnisch niveau gekomen. De beide heren worden dan 
ook hartelijk bedankt voor hun visie en inzet.  
  
Er is een denktank samengesteld met een kleine groep mensen, het enthousiasme hiervoor was 
helaas niet groot. Hier moeten nog verdere acties op ondernomen worden. We gaan volgend 
seizoen opnieuw proberen om ideeën die we hebben tot uitvoering te brengen.  
 
Verbouwing : 
Mark Valies krijgt het woord als vertegenwoordiger van het bestuur richting de gemeente: De 
gemeente neemt in november definitief een besluit hierover, we gaan nog steeds uit van een 
positief bericht. Dan worden plannen gemaakt voor de renovatie. Voorafgaand moet de gemeente, 



 

de parkeersituatie en toerit veranderen, dit is een wens van van Rhenen en Waterwijk. De toerit 
zoals die nu bestaat is niet geschikt om bouwverkeer over te laten rijden. Langs veld 3 worden de 
bomen gekapt, de sloot verlegd en een nieuwe toegangsweg aangelegd. Daar kunnen dan de 
bouwvoertuigen overheen rijden. Na de verbouwing wordt dit de definitieve toegang en zal de weg 
voor van Rhenen verbouwd worden tot fietspad. 
 
Dhr Smet vraagt hoeveel tijd voor de verbouwing wordt uitgetrokken: Moet officieel 1,5 voor 
worden uitgetrokken, met veel enthousiasme kan het binnen een jaar gerealiseerd worden.  
 
Technisch beleid: 
 
Helaas is er op dit moment geen technisch bestuurslid. Ronald Hylkema pakt de presentatie van dit 
onderdeel op 
.  
Het was een bewogen seizoen: Iwan Klaverweide is gestopt en zijn vervanger Ben Formannoij heeft 
dit helaas niet lang kunnen oppakken vanwege drukte op zijn werk. Vorig seizoen hadden we te 
kampen met het vroege vertrek van de zaterdag 1 trainer Co de Jager, waar wel hoge verwachtingen 
van waren. Dat heeft geresulteerd in een teleurstellend resultaat van de zaterdag 1. De Zondag 1 
draaide daarentegen goed mee in de 4e klasse en is zelfs naar de 3e klasse gepromoveerd. Een 
mooie prestatie.  
 
De dames tak gaat wat minder, we hebben helaas geen dames 1  team kunnen opzetten.  
 
Jeugd heeft het goed gedaan in performance. En dit is ook belangrijk voor de keuzes die wij nu 
moeten maken. Waterwijk heeft het certificaat Lokale Jeugdopleiding gehaald. Er zijn echter nog 
veel dingen die we moeten ontwikkelen voor een goed beleidsplan voor over 5 jaar. Welke weg 
kiezen we hiervoor? Hoe ga je de jeugd beter behouden en een aantrekkelijke plek binnen de club 
blijven bieden? Hoe krijg je dit nu voor elkaar? Jeugd speelt op een behoorlijk hoog niveau, dus je 
moet het aantrekkelijk maken om hen te houden.  

 
Koers seizoen 2017-2018 

- Sterk verbeteren prestatie omgeving zaterdag 1 
- Zaterdag 2 naar een hoger niveau brengen ( nu reserve 4de klasse) 
- Bevorderen doorstroming junioren naar senioren, behoud betere junioren  
- Investeren in trainingsmethoden voor breedtesport: coerver-methode 
- Zondag 1 is opleidingsteam, toch nog steeds veel jeugd, gaat doorstromen. Moeilijk om de 

jongens vast te houden. De jongens die niet direct za1 halen, worden opgeleid in zo1.  
- Investeren in meiden-tak, neerzetten goede organisatie.  
- Halfjaarlijks evaluatie; wat doet het met de vereniging, zien we verbetering? Behouden we 

meer jeugdspelers?  
 
Vragen en opmerkingen: 
Op welk termijn verwachten jullie een goede evaluatie? Wanneer bedenken wij wanneer dit 
geslaagd is? 
Als als er meer jeugdleden in de za1 terecht komen. We willen ook bijvoorbeeld de Pupil van de 
week erbij betrekken, voor meer verenigings-gevoel.  
 
  



 

  
Ron Grosze Nipper vraagt of er ook wordt gescout? 
We hebben een eigen scoutingteam, die de hele club doorlichten om te kijken naar alle spelers incl. 
spelers van de breedtesport. Iedereen rapporteert wat hij gezien heeft en kinderen worden 
uitgenodigd om eens mee te trainen. Zo proberen we daar zicht op te krijgen, zodat we teams 
krijgen die dicht tegen de top aan zitten. Je begint bij de eerste 4 teams om deze gelijkwaardig te 
houden aan de top.  
 

 
6. Jaarverslag toezichtcommissie 
Wordt gedaan door Ronald Hylkema in afwezigheid van de toezichtcommissie. 
 
Er is een afname in het aantal klachten, klachten die komen gaan over wat er gebeurd is bij andere 
clubs.  
 
 
Aanbevelingen:  

1. verstevig rol Coördinatoren bij afhandeling kleine klachten  
2. Blijf aandacht besteden aan sportief gedrag ( KERNWAARDE) 
3. Nieuwe ouders, leiders, trainers etc duidelijk maken welke cultuur Waterwijk 
nastreeft.  

 
De voorzitter geeft aan dat hij erg blij is met de toezichtcommissie en de kwaliteit die zij leveren. 
Niet iedere club heeft dat. Op verzoek van gemeente almere heeft toezichtcommissie gesproken met 
andere clubs in almere.  
 
7. Financieel verslag seizoen 2016-2017 
 
Er zijn 4 mensen hebben die het verslag dit jaar hebben opgevraagd, deze zijn niet aanwezig. Er zijn 
geen vragen gesteld.  
  
Er is dit jaar een positief resultaat van € 24.581,-, waarmee het eigen vermogen stijgt naar € 165.914 
euro.  
  
We hebben helaas een dalende lijn in leden, de opbrengst uit contributie is daardoor €  20.000 
minder dan in het voorgaande seizoen. Van het openstaand debiteurensaldo op 30.06.2017 van € 
15.000 stond op 31-07-2017 nog € 10.000 open. 
 
De nieuwe sponsorcommissie (Raymond van Ewijk) heeft een mooi resultaat behaald: er is € 13.000 
meer opgehaald dan we begroot hadden. Dat is ook € 12.000 meer dan vorig seizoen.  
 
Het resultaat van de kantine; is minder dan verwacht mocht worden bij deze inkoop. Daarvoor 
worden er een paar maatregelen getroffen: 
 
Maatregelen: 
- voorraadbeheer via kassa  
- eigen gebruik noteren via kassa  
- strikter weggeefbeleid  



 

- vanaf 1-01-2018 cashless betalen  
- gaan werken met twee kassa’s achter de bar  
- gebruik gaan maken van een clubkaart. Een kaart waar een saldo opgezet kan worden en waarmee 
afgerekend kan worden achter de bar.  
 
Vragen: 
Jos Smet: Hoe gaat dit met bezoekers? 
Alles komt te staan op de website. Ook worden zij ingelicht.  
 
Kledingplan: 
De uitgaves voor kleding zijn hoger dan verwacht,  

- dames tenues aangeschaft en  
- mini pups, scheidsrechter kleding,  
- meer trainingspakken voor on-geselecteerde trainers,  
- keepersbroeken gaan er sneller doorheen dan verwacht,  
- meer uitgaven za/zo en jeugd selectie.  

 
Vragen: 
Mark Valies: Hoe kunnen de wedstrijdkosten zo hoog zijn: 
Daar zitten ook de kleding kosten in. 
 
8. Verslag kascontrole commissie : 
 
Dhr. Smet krijgt het woord. De Kascommissie is een aantal keren bij elkaar gekomen, heeft kritische 
vragen gesteld die ook zijn beantwoord. De kascommissie heeft in de boeken mogen kijken en ook 
digitaal zaken gecontroleerd. De kascommissie is zeer positief.  
In het verslag staat ook de zorgen over de ontwikkelingen binnen Waterwijk. Gedrag van ouders aan 
de kant, meer het sociale bewustzijn van de ouders.  
 
Het Bestuur heeft naar mening van de kascommissie aan alle verplichtingen gedaan. De 
kascommissie heeft een aantal aanbevelingen gedaan en dit heeft geleid tot een uiteindelijke 
goedkeuring door de kascommissie van de financiën. De kascommissie beveelt decharge van het 
bestuur aan. Deze wordt verleend door de vereniging. 
 
Dit jaar is Wilfred Jooren aftredend lid van de kascommissie. Dat betekent dat er weer iemand bij 
moet. De voorzitter vraagt of er bij de aanwezigen belangstelling is voor deze positie. Daar reageert 
niemand op.  
 
 
9. Begroting 2017-2018 
 
Er is een stijging in de personeelskosten en de wedstrijdkosten. De contributies worden lager 
verwacht dan vorig seizoen. De verdiensten uit sponsoring worden zoals altijd voorzichtig begroot.  
 
De personeelskosten zijn hoger, maar het totaal van de salarissen van de trainers blijft gelijk. De 
stijging ligt aan de hogere opleidingskosten gaan omhoog, o.a. voor de nieuwe scout, voor de 
Coerver training voor breedtesport trainers.  
 



 

De schoonmaakkosten gaan omhoog omdat we hiervoor een bedrijf hebben ingehuurd. Het contract 
loopt in principe tot begin januari, mocht iemand zich hier alsnog voor aanmelden dan horen wij dat 
graag. 
 
De verzekeringskosten zijn hoger begroot, omdat KNVB heeft aangegeven dat elke vereniging een 
uitbreiding van de verzekering nodig heeft voor iedereen die op het veld staat. De verzekering van 
de KNVB geldt alleen als uitbreiding op de verzekering die de vereniging al zelf heeft.  
 
De begroting wordt goedgekeurd.  
 
10. Vaststellen contributie 2018-2019 
De contributie wordt geïndexeerd. De selectie bijdrage wordt verhoogd van 90 euro naar 100 euro. 
Mini pups en champions league worden verhoogd met 20 euro.  
Mini pups krijgen hiervoor een trainer en kleding. En begeleiding op zondag tijdens de wedstrijden. 
 
 
11. Bestuurmutaties 
Aftredingen: 

- Aftredend - niet herkiesbaar:  Ronald Hylkema  
De voorzitter en het bestuur willen Ronald graag bedanken voor alles wat hij heeft gedaan. 
Ronald blijft gelukkig betrokken bij de club.  

- Aftredend - herkiesbaar: Barbara Zwijsen - Penningmeester 
De voorzitter heeft goed met de penningmeester samengewerkt, graag willen we haar 
bedanken voor de goede zorgen afgelopen 3 jaar. De voorzitter vraagt of er behoefte is aan 
stemming over het aanblijven van de penningmeester. De vereniging geeft aan hier geen 
behoefte aan te hebben. De penningmeester blijft de komende 3 jaren penningmeester en 
bedankt de vereniging voor het in haar gestelde vertrouwen.  

- Vacature – bestuurslid parkbeheer en gebouwen,  
- Vacature – bestuurslid technische zaken,  
- Vacature – Algemene Zaken, 
- Vacature – vicevoorzitter. 

 
Niemand van de aanwezigen wil op dit moment invulling geven aan de open vacatures, hier gaan wij 
op verder zoeken.  
 
12. Rondvraag 
 
Jos Smets, meiden voetbal. 
De gevoelens en belevenissen bij de ouders van de meiden-tak zijn niet geheel positief. De meiden 
worden voor hun gevoel niet voldoende erkend. Meiden O-19 speelt altijd op gras terwijl ze 
prestatiegericht bezig zijn, terwijl een vriendenteam op zaterdag op kunstgras mag voetballen. Kan 
Waterwijk het meidenvoetbal niet meer promoten? Aan de onderkant hebben we te weinig teams, 
waardoor we aan de bovenkant bijna geen speelsters hebben. Het is zo leuk om de meiden een keer 
met jongens mee te laten trainen, of met een andere trainer (niet om de trainer), maar vreemde 
ogen dwingen ook af. Wat zijn de ontwikkelingen volgens de knvb? Wat is hier de terugkoppeling 
van bij de dames?  
 



 

Cobie: Er zijn geen meetings zijn er niet geweest de laatste maanden, dit is helemaal stil gevallen. Er 
is aanstaande donderdag een gesprek met KNVB 09-11-2017. 
 
Barbara:  
Promoten van de damesvoetbal hangt ook vast aan het aantal vrijwilligers wat zich hiervoor wil 
inzetten. We kijken hiervoor ook naar de damescommissie waar vele wisselingen geweest zijn. Als 
daar niemand voor opstaat, kan het bestuur dit niet oppakken. Die is op dit moment met drie man 
sterk.  
 
13. Sluiten van de vergadering 
 
De voorzitter bedankt iedereen voor zijn aanwezigheid en sluit de vergadering.  


