
Notulen Algemene Ledenvergadering ASC Waterwijk 8 december 2021

Afwezig met bericht: Tineke Gressie, Raymond van Ewijk

1. Opening
De voorzitter opent de vergadering om 20:04.

Welkom bij de algemene ledenvergadering over seizoen 2020-2021. Helaas weer niet live en
helaas nog niet in een gebouw dat is opgeleverd.
Afgelopen seizoen was zwaar voor iedereen: mensen zijn ziek geweest, hebben familieleden
en vrienden verloren. Als vereniging hebben wij twee gewaardeerde leden verloren: Peter
Riebel en Ron van der Wiel. Wij zullen ze missen en wensen hun familieleden sterkte toe.

Dan werd ook nog het voetbal, wat voor velen toch een fijne uitlaatklep is - lekker buiten
bezig zijn met vrienden aan je favoriete sport - geregeld aan banden gelegd. Het heeft veel
van onze flexibiliteit gevraagd; van jullie als leden, trainers, ouders en vrijwilligers, maar ook
van ons als bestuur.

Los van de uitdaging die Corona ons heeft geboden en inmiddels weer biedt moesten wij als
vereniging ook nog de uitdaging van de voortslepende verbouwing het hoofd bieden. Wij
zijn er als bestuur trots op, dat we ondanks alle tegenslag er in het afgelopen seizoen samen
in zijn geslaagd om het voetballen zoveel mogelijk door te laten gaan.

2. Vaststellen agenda en rondvraag
De agenda wordt akkoord bevonden. Ronald Hylkema en Christa Kammeraat geven aan een
vraag te hebben voor de rondvraag.

3. Ingekomen post en mededelingen
Er is geen ingekomen post. Tineke Gressie heeft zich voor deze vergadering afgemeld. Hebe
Kamer is notulist. Buiten het bestuur hebben zich 20 leden aangemeld die samen 25
stemmen vertegenwoordigen.

4. Notulen vorige vergadering
Er zijn geen opmerkingen over de notulen van de vorige vergadering. Met dank aan de
notulist worden deze goedgekeurd.

5. Jaarverslag bestuur
Het bestuur heeft samen met de diverse commissies een bestuursverslag gemaakt wat op de
site staat. Daarin vinden jullie informatie over de ontwikkelingen in bijvoorbeeld de
organisatie, accommodatie en het park, maar ook het sportieve reilen en zeilen van de
vereniging terug. Verder geven alle commissies aan waar zij zich het afgelopen seizoen mee
hebben bezig gehouden en wat wij in de toekomst verwachten.

Het zal geen verrassing zijn dat er veel tijd is gaan zitten in de verbouwing en we verheugen
ons om te kunnen zeggen dat de functionele oplevering op 16 december is. Mede met dank
aan onze onvermoeibare Buurman en Buurman Bauke en Hans en Mark Valies. We
verwachten op 8 januari op de nieuwjaarsreceptie het gebouw te kunnen openen.
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Tijdens opening worden de verschillende ruimtes onthuld. Het bestuur geeft aan dat de
nieuwe vergaderruimte vernoemd wordt naar de oprichter Jan de Ridder. De ruimte gaat de
Ridderzaal heten. De verenigingsscheidsrechter ruimte wordt zoals eerder bekend gemaakt
de Peter Riebel ruimte genoemd. We eren daarmee leden die ons ontvallen zijn, maar willen
dit ook doen voor leden die nog onder ons zijn. Het bestuur heeft bedacht – zonder
medeweten van Cobie – om de Businesslounge / bestuurskamer de Portengen lounge te
noemen als eerbetoon aan Cobie en Jaap Portengen die beide veel voor de vereniging
hebben gedaan en nog steeds doen.

Voor het sportieve jaarverslag geeft de voorzitter het woord aan Sebastiaan Steur van de TC:
In de afgelopen twee jaar is er in de competitie van de selectieteams geen kampioen
geweest. Dit seizoen is daar verandering in gekomen, omdat de competitie in tweeën is
gedeeld (voorjaar en najaar). Je kunt dus twee keer per seizoen kampioen worden.
Inmiddels ligt de competitie stil, het is even afwachten wat de KNVB gaat beslissen.

Bij de breedtesport hebben we voor het eerst geprobeerd binnen twee leeftijdscategorieën
(JO10 en JO11) de kinderen in te delen op niveau. Dat bevalt goed en we willen dit volgend
seizoen verder uitbreiden.
We trainen nu voor het 2e jaar op rij met ROC studenten die de jongste categorieën trainen
(O9 en O10). Hiermee krijgen ook de trainers inzicht in hoe je leeftijdsgerelateerd moet
trainen.

6. Nieuw algemeen beleid
Een van de dingen waar het bestuur zich - samen met diverse commissies - mee heeft bezig
gehouden is het opnieuw opstellen van het algemeen beleid. Het beleid is te vinden op de
site, ik neem even de uitgangspunten met jullie door.

Een fijne vereniging is goed georganiseerd. We zijn blij met de grote groep vrijwilligers die
we nu hebben om het bestuur, de commissies, de coördinatoren en de technische
commissie te kunnen bemensen. Meer mensen zijn echter welkom.
Dat de club financieel gezond is zullen we zo ook zien in het financieel verslag. We zijn blij
dat we voor de kosten van de verbouwing geen lening hebben hoeven afsluiten.
Een sportief gezonde club heeft club afspraken over trainen en spelen binnen het team en
een doel voor de selectieteams om naartoe te werken. Nieuw in het beleid is dat we in de
breedtesport samen met de coördinatoren en de Hoofd Jeugdopleiding Breedtesport
doorselecteren in de onderbouw, waarbij dit seizoen is gestart in de JO 8 en 9 en dit zal
worden uitgebreid naar hogere leeftijdscategorieën. Dit hangt samen met onze visie dat
spelplezier wordt bereikt als je voetbalt op het bij het team passende eigen hoogst haalbare
niveau.
We trainen nu volgens het nieuwe trainingsschema, waar sportief gezond en goed
georganiseerd samenkomen. Bij het maken van het schema is uitgegaan van de ideale
verenigingsgrootte voor Waterwijk en een trainingsschema wat daarbij past. 
Emotioneel gezond
Veiligheidscommissie onder de hoede van John de Vries die zich o.a. bezig houdt met de
VOG’s van de vrijwilligers, maar voor dit en komend seizoen nog meer plannen heeft.

Vraag van Koert Meijaard: wat is ideale verenigingsgrootte?
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Antwoord voorzitter: We kijken daarbij niet zozeer naar het aantal leden maar naar
aantallen teams. Als je start in de O8 met 8 teams weet je dat je in de JO19 ongeveer eindigt
met 3 teams. We hebben gekeken naar het aantal velden en de tijden, hebben tijdsblokken
gemaakt. Dan weet je hoeveel teams je kunt laten trainen en kijk je of dat overeenkomt met
je huidige verenigingsgrootte.  We willen ervoor waken om extra teams zomaar toe te laten
zonder te kijken of we daar inderdaad ruimte voor hebben. Wat we maximaal op de
trainingsvelden kwijt kunnen is dan de maximale verenigingsgrootte.
Het nieuwe schema kent vaste tijden voor leeftijdscategorieën, zodat je nu al weet op welke
tijd je volgend jaar gaat trainen.

Financieel verslag 2020-2021
Ondanks de corona crisis sluiten we het jaar financieel af met een positief resultaat. Dit komt
o.a. door de subsidie vanuit de overheid.
De subsidie is voor ballen en doelen vorig jaar, maar ook coronasteun. Daarnaast zijn er
diverse oud leden die transfer hebben gemaakt waardoor wij extra inkomen hebben.
Naast deze extra inkomsten hebben we hebben minder uitgegeven.
Minder wedstrijd kosten vanuit de KNVB: Minder betaald voor aantal wedstrijden en
scheidsrechters. Geen kleedkamer gebruik en douche gebruik. Korting op de huur van
gemeente. Omdat we niet open zijn minder uitgegeven aan kantinepersoneel/EHBO. Minder
aan velden omdat we korting op huur hebben gekregen. Dus een positief resultaat.

Daardoor stijgt eigen vermogen naar € 401.000. De vereniging heeft eerder aangegeven dat
we een vaste reserve moeten houden van € 40.000. Van het eigen vermogen was een deel
bestemd voor de verbouwing en andere deel als algemene reserve. Het bestuur stelt voor de
baten van dit seizoen volledig toe te kennen aan de verbouwing.

Dit voorstel wordt aangenomen.

7. Verslag kascontrole commissie
De voorzitter geeft het woord aan Michael Colijn, de voorzitter van de kascommissie:

De kascommissie rapporteert naar aanleiding van haar onderzoek met de bevindingen over
afgelopen seizoen juli 2020 tot en met juni 2021:

● 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 en resultaat;

● de commissie constateert dat een vaste reserve is opgebouwd waarmee niet
voorziene kosten opgevangen kunnen worden;

● Het kascontrolebestand waar vorig jaar mee is begonnen, is dit jaar weer gebruikt
om het dossier verder uit te bouwen;

● De commissie is blij met de grote stap voorwaarts in het inzichtelijk maken van de
verwerking van de contributies;
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● De commissie is dit jaar aanwezig geweest bij de kas telling, voorraadtelling van
kantine en kleding aan het einde van het seizoen. Volgend seizoen zullen wij daar ook
weer aanwezig bij zijn;

● Ten aanzien van de reservering van de club van 100 is geconstateerd dat er € 1.600 te
laag is opgenomen in het financiële verslag. In het nieuwe boekjaar zal dit bedrag
worden overgeboekt, zodat de reservering op € 5.342 komt te staan;

● Er zijn nog een aantal openstaande facturen van debiteuren (veelal sponsoren).
Vanuit het voorzichtigheidsbeginsel hebben wij geadviseerd een gedeelte af te
boeken en daar is het financiële team in mee gegaan.

De commissie stelt in de Algemene Vergadering voor om het betreffende jaarverslag goed te
keuren en om het bestuur décharge te verlenen voor het gevoerde beleid over het
verenigingsjaar 2020-2021.

Hierbij bedank ik Ron van der Wiel, Jolanda van Huizen en Liesbeth Verbeek voor hun
inspanningen en bijdrage aan de commissie.

Vanwege het overlijden van Ron is Liesbeth Verbeek aangesloten. Jolanda van Huizen stelt
zich niet opnieuw verkiesbaar als lid van de kascommissie. Ingrid Sassen stelt zich kandidaat.
Ingrid stelt zich voor en treedt toe tot de kascommissie.

Coen Boeije vraagt: Ik zie de voorziening voor debiteuren niet in het financieel verslag.
De penningmeester antwoordt dat deze er ook niet in staat. Het akkoord hierover is bereikt
na afsluiten van het verslag. Het af te boeken bedrag ligt rond de € 1.000

8. Décharge bestuur
De voorzitter van de kascommissie verzoekt de vereniging décharge te verlenen aan het
bestuur voor de cijfers van 2020-2021. Dit wordt verleend.

9. Begroting 2021-2022
De opbrengst van de kantine is ook dit jaar spaarzaam begroot, maar we gaan wel uit van
een batig saldo aan het einde van het seizoen. We zitten opnieuw met beperkende
maatregelen, maar gaan ervanuit dat we het met deze begroting prima redden.

Vraag van Mark Valies: Wat valt onder de begrote post diverse van 48.000?
Penningmeester: We hebben in het vorige seizoen subsidies aangevraagd die we in dit
seizoen toegewezen hebben gekregen. Omdat we zeker weten dat we deze krijgen hebben
we ze opgenomen als overige baten.
Mark geeft aan dat we deze post in de toekomst beter uit kunnen splitsen, maar gezien het
feit dat er in totaal 3 mensen het financieel verslag hebben opgevraagd en deze vraag tijdens
de vergadering beantwoord kon worden geeft de penningmeester aan dit niet te gaan doen.

10. Vaststellen contributie 2022 – 2023
In de algemene ledenvergadering van vorig jaar is besloten om voor dit seizoen de
contributie niet te indexeren. Het bestuur stelt voor om dit in het komende seizoen ook niet
te doen. We zien dat we het in twee seizoenen waarin het zwaar is, we een batig saldo
overhouden en we willen het voor de leden niet duurder maken.
Dit voorstel wordt aanvaard.
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Mark Valies vraagt of er nagedacht kan worden over een contributieverlaging.
Het bestuur geeft aan hier naar te gaan kijken. Maar wil in ieder geval wachten tot de
verbouwing af is.

11. Bestuursmutaties
Zowel Cobie Portengen als Sebastiaan Steur en Rob Doornekamp zijn drie jaar geleden
tegelijkertijd in het bestuur gekomen of herkozen.
Zij stellen zich weer beschikbaar. John de Vries stelt zich beschikbaar als voorzitter.

Er wordt gevraagd of de aanwezige leden bezwaar hebben tegen het feit dat er niet
schriftelijk gestemd kan worden. Als er bezwaar is, dan stellen we de stemming uit tot we
weer fysiek bij elkaar kunnen komen.
Als er geen bezwaar is, gaat het bestuur er – mede doordat er geen tegenkandidaten zijn –
vanuit dat de bestuursleden gekozen dan wel herkozen zijn.

Vraag van Ronald Hylkema: Is Barbara Zwijsen vice voorzitter en wat houdt dat in?
Antwoord Barbara Zwijsen: In het geval dat John niet aanwezig vervang ik hem.

John de Vries neemt het woord: Ik hou het kort vanwege het feit dat het een online
vergadering is. Bedankt in het door mij gestelde vertrouwen. Ik wil er met deze groep er een
mooie tijd van maken. We zijn echter wel op zoek naar meer vrijwilligers. Laten we allemaal
kijken of er leden zijn die ons willen helpen en proberen om dat te doen. Bij vragen weten
jullie ons altijd te vinden.

12. Rondvraag
Ronald Hylkema: het gebouw wordt opgeleverd en ziet er prachtig uit. Ik begrijp dat we dat
zo mooi mogelijk willen houden en dat we tijdens wedstrijddagen bezetting zoeken om
kleedkamers te openen en checken. Hoe zijn die plannen?
Rob Doornekamp: We zijn met plan bezig voor gastheer en vrouw. In eerste instantie alleen
voor de weekenden. We constateren echter ook dat eigen leden soms zaken vernielen en
zouden deze gastheer/vrouw graag elke dag zien. Vele handen maken daarbij licht werk. We
hebben nu een pool van 20/30 personen die hieraan mee willen werken. Dat is nog te weinig
voor wat wij willen gaan doen. Er zit een start in. Zodra het opgeleverd is gaan we het
bevinden hoe de eerste opstart gaat zijn en hoeveel mensen we uiteindelijk nodig hebben.
Hopelijk dat andere mensen het zien en erbij komen. We delen het zo breed mogelijk. Staat
op site en facebook en we blijven positief.
Ronald Hylkema: is duidelijk wat er precies van de mensen verwacht wordt?
Rob Doornekamp: in de communicatie is gevraagd om aan te melden, dan krijgt die persoon
van mij een persoonlijke uitnodiging en uitgebreider verhaal. Doel is om de teamleden mee
te laten denken over hoe we het gaan laten slagen. Met die mensen is een plan ingezet en
die weten wat er van hen verwacht wordt. Ze maken zelf het hele plan/idee. De hele ploeg
gaat meedenken over roosters maken en verantwoordelijkheden van de gastheer/vrouw.

Christa Kammeraat: Wij gebruiken bij ander vrijwilligerswerk een digitaal systeem om
tijdsblokken te reserveren. Zo kunnen mensen zelf inplannen en is het makkelijk om te zien
of er nog tijd is en te zien waar er plek is. Zij gaat aan Rob doorgeven om welke tool het gaat.
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Christa Kammeraat: mijn zoon zit in de JO 17-1 selectie en we betalen dit jaar 50 euro extra
voor training op maandag door specialisten. Zij begrijpt dat introductie van iets nieuws tijd
nodig heeft maar wil iedereen erop wijzen dat er onder ouders onrust is. Meesten gaan niet
naar maandagavond training. Er zou getraind worden door stagiaires.
Sebastiaan Steur: Bedankt voor constatering, we nemen het mee in de TC. Er zit wel wat
verschil tussen hoe het is uitgelegd en wordt uitgevoerd. Dit komt o.a. doordat de
specialistische trainers die we in gedachten hadden in verhouding teveel vergoeding
vroegen. De trainers die er nu zijn, zijn prima gekwalificeerd, ook die van het ROC. Als
jongens niet komen trainen is dat een eigen keuze.
Mark Valies: de trainer krijgt nu extra betaald?
Sebastiaan Steur: Nee, er zijn extra trainers aangetrokken die op maandag komen trainen. Er
wordt niet getraind door de vaste trainers. Het geld wordt besteed aan materialen en
trainers. Als we het gebouw in gebruik kunnen nemen kunnen de materialen op de club
liggen.
Christa Kammeraat: Communiceer dit aan de ouders, dan is er meer rust.
Sebastiaan Steur: We nemen we mee en leggen het neer bij de TC.

Jolanda van Huizen: hoe kunnen we kijken dat we breedtesport en selectie bij elkaar kunnen
brengen. We hadden circuit trainingen. Selectietrainers gaven training aan gewone trainers
training gaven om het niveau dichter bij elkaar te brengen.
Sebastiaan Steur: We zijn hiervan vanaf gestapt vanwege de samenwerking met de ROC
trainers. De onderbouw krijgt hierbij mee wat goede oefeningen voor zo’n speler. Jimmie is
aangesteld om hier extra naar te kijken. De ene trainer neemt het aan en de ander niet.
Jolanda van Huizen: kunnen we vanuit de club niet iedereen de basiscursus training geven.
Sebastiaan Steur: We hebben al diverse dingen geprobeerd. Er is al vaker gecommuniceerd
over de Rinus Michiels app, maar sommige trainers willen dit niet aannemen. Daarom
hebben we ervoor gekozen om voor het ROC te kiezen voor de jongste leeftijdscategorieën
voor KNVB oefeningen en hopen het door te trekken. Trainers kunnen zeker cursussen
krijgen en er zijn er ook elk seizoen die dit krijgen. De verantwoordelijkheid ligt hiervoor ook
bij trainers zelf. Meld je aan als trainer zodat ze beter kunnen worden. Als iemand zich niet
meldt heeft hij geen interesse.
Opmerking van Mark Valies: stuur mailtjes. Hang een memobord op.

14 sluiting
De nieuw voorzitter John de vries sluit de vergadering om 09:03.
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