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Verslag Algemene Ledenvergadering 

 

Opkomst: bij de Algemene Ledenvergadering zijn inclusief de leden van het bestuur 23 leden 

aanwezig. 

1. Opening 

Voorzitter Michel van Raaij heet iedereen welkom, opent om 20.00 uur de vergadering en 

neemt de agenda door. 

De film met de digitale presentatiegids wordt afgespeeld, hiervoor worden Koos Stavenga en 

Eline van den Berg bedankt. 

Terugblik op het jaar start vanzelfsprekend met de corona maatregelen. Deze zijn overal in 

de samenleving merkbaar, maar zeker op de club. Half maart is alles dichtgegaan en 8 weken 

is er helemaal niets gebeurt op de club. Achter de schermen is echter veel activiteit geweest. 

Online veel contact gehad en maatregelen genomen als het stoppen van de 

vrijwilligersvergoedingen, bekijken van de mogelijkheden van de mensen op de loonlijst en 

het verkopen van incourante voorraad uit de kantine.  

Michel geeft aan trots te zijn op alle vrijwilligers, zodat er vanaf medio mei ook weer 

langzaam gesport mocht gaan worden. Alles wat mogelijk was is doorgegaan en de gehele 

zomer hebben de teams de mogelijkheid gehad door te trainen.  

2. Mededelingen en ingekomen stukken 

Marjolijn van Domselaar heeft zich afgemeld voor de vergadering. Er zijn geen meldingen en 

ingekomen stukken voor de vergadering 

3. Verslagen 

De verslagen van de Algemene Ledenvergadering van 1 november 2019 en het jaarverslag 

2019-2020 worden goedgekeurd.  

4. Financiën 

-     Begroting seizoen 2020 – 2021 

- voorstel contributieverhoging voor seizoen 2020 – 2021  

- voorstel trainingskleding voetbal academie 

 

Penningmeester Jan Vermeer komt aan het woord betreffende de financiën. Jan geeft aan dat zoals 

afgesproken Bart Radstaake en Menno Hoekstra plaats hebben genomen in de kascommissie. 



Resultaat van afgelopen jaar was begroot op 0 euro, echter zijn we uitgekomen op een negatief 

resultaat van ongeveer € 37.000. Dat zit voornamelijk in het omzet verlies ban de kantine. Doordat er 

plotseling geen inkomsten meer kwamen na de sluiting i.v.m. de corona maatregelen. Energiekosten 

zijn extreem gestegen, we hebben inmiddels een nieuwe CV installatie. Dat zal zeker gaan schelen in 

het verbruik. We hebben gebruik gemaakt van de TOGS en de NOW regelingen.  

Aan het begin van het seizoen vinden de meesten uitgaven plaats, denk aan kleding, ballen etc. Na 

het stilleggen van alle operationele zaken is het bestuur direct vinger aan de pols gaan houden.  

Jan geeft het woord aan de kascommissie.  

Bart Radstaake  neemt het woord. Bart vond de samenwerking in de kascontrolecommissie erg 

prettig. Gezien de professionaliteit binnen de samenstelling. Corona heeft een behoorlijke impact 

gehad betreffende de financiën. De winterloop had een erg goed resultaat, daardoor konden alle 

lopende zaken doorgaan. Bart geeft aan dat alle vragen gesteld mochten worden en ook overal een 

antwoord op is gekomen. Ook heeft de commissie alvast naar de begroting gekeken en geeft 

hiervoor de complimenten af. 

De kascontrolecommissie is akkoord. De kascontrolecommissie heeft het financieel jaarverslag en de 

begroting beoordeeld en heeft daarbij de volledige medewerking gehad van de opstellers. De 

kascontrolecommissie adviseert de Algemene ledenvergadering penningmeester J.B. Vermeer en het 

bestuur van de v.v. Woudenberg decharge te verlenen.  

Het verslag van de kascontrolecommissie zal separaat bij dit verslag worden aangeleverd.  

Voor de begroting heeft het bestuur met de volgende parameters gerekend: 

Contributie minus 5% 

Kantine omzet begroot op lagere omzet van 30% 

Sponsoring uitgegaan van een afname van 25% 

De begroting wordt dus voorzichtig ingestoken. De Florijn Winterloop wordt neutraal begroot. De 

kosten voor de elftallen wordt flink in gesnoeid. We gaan bij het eerste dus de meeste kosten 

besparen. 

Bart Radstaake vraagt hoe het bestuur een en ander gaat monitoren. Jan Vermeer geeft aan dat in 

het bestuur maandelijks de cijfers worden doorgenomen 

Besproken wordt de contributieverhoging voor alle leeftijdsgroepen met 5 euro. De laatste verhoging 

is 3 jaar geleden geweest.  

Arjan Keijser vraagt het bestuur om de beweegredenen duidelijker te maken. Het bestuur geeft aan 

dat we deze verhoging op dit moment nodig hebben. Bart Radstaake vraagt of deze verhoging 

opgenomen wordt in de begroting. Jan Vermeer geeft aan dat dit niet zo is, omdat we juist met 

minder contributie inkomsten rekening houden in de begroting. De verhoging wordt door de 

vergadering goedgekeurd. 



Kleding toeslag voor voetbalacademie. We hebben goede sponsoren voor de academie. De academie 

kost geld, maar dat hebben we er voor over. Dit om alle kinderen een goeie training te geven en om 

de trainers beter te maken. Door wegvallen van een deel van het budget hebben we er geld voor 

nodig. We hebben met 100% voetbal een scherpe prijs kunnen bedingen. We hebben voor dit 

seizoen de vraag om dit door te berekenen aan de leden. Volgend seizoen kunnen de ouders dan zelf 

beslissen of ze dit tenue willen houden. Jeffrey van Korlaar legt ook uit dat we nu naar zwart gaan, 

dat kan gelijk ook gebruikt worden als reserve kleding voor de zaterdag. Arjan Keijser vindt het nogal 

een verplichting voor de ouders. Dennis en Jeffrey geven aan dat alle kinderen training krijgen via de 

academie. Voor de ouders die het niet kunnen betalen, zullen we zeker een regeling treffen. Piet 

Hazeleger vind het vreemd dat leden meer moeten betalen. Jan Vermeer geeft aan dat er 

mogelijkheden zijn om dit vergoed te krijgen. Michel geeft aan dat we een goeie prijs hebben voor 

dit tenue. Het gaat om een Nike tenue, dat langer dan 1 jaar gebruikt kan worden. Uiteindelijk wordt 

het voorstel door de vergadering aangenomen. 

5.Bestuursverkiezing
 

a. Aftredend en herkiesbaar: Michel van Raaij, voorzitter 

b. Aftredend en herkiesbaar: Irene Houtsma, facilitaire zaken 

c. Verkiesbaar: Ben van Voskuilen, commerciële zaken 

 

Michel van Raaij wordt door de vergadering herkozen als voorzitter voor een nieuwe termijn van 3 

jaar, mogelijk gemaakt door de statutenwijziging van verleden jaar waarin vastgelegd is dat de ALV 

na 3 termijnen kan beslissen over het langer aanblijven van een bestuurslid.  Irene Houtsma wordt 

door de vergadering herkozen als bestuurslid facilitaire zaken.  

Ben Voskuilen wordt gekozen als bestuurslid commerciële zaken.  

Ben stelt zich aan de vergadering voor, maar is voor velen reeds een bekend gezicht. Hij is gestopt als 

trainer en coördinator, maar is als clubman bereid gevonden de functie van commerciële zaken. Ben 

is bij deze toegetreden tot het bestuur. Daarmee wordt Ben verantwoordelijk voor de commercie. 

Het deel communicatie komt er bij Jhony Stalman bij. 

 

6. Stand van zaken beleid 

Jeugdzaken 

Bryan geeft aan dat we na het afscheid van Alfred hebben we Jeffrey van Korlaar als coördinator 

gevonden. Alle teams voorzien van trainers en leiders, jonge jeugd is veel aanwas, veel jonge jeugd 

en mini’s, waaronder ook veel meiden. 

Aanwas richting senioren is zo goed dat er wellicht een negende team gaat komen. Onderdeel van de 

portefeuille van Bryan is ook activiteiten, daar hebben we nog geen idee wat er gaat komen i.v.m. de 



onzekerheid die deze corona periode met zich meebrengt. Herfstkamp staat op het programma. Is op 

dit moment een kamp alleen overdag.  

Technische zaken 

Vervelende tijd om te praten in verband met corona. We hebben afscheid genomen van Alfred en 

zijn ook in onderhandeling geweest met trainers, om te kijken waar er financieel iets te halen is.  Dat 

is een mindere kant van corona. Marcel Bouw is weer terug bij tweede, Daan Banning en Yorick 

Versteeg zijn trainer van de JO19-1 geworden. Arjan Keijser samen met Bas Spans nemen de 17-1 

onder hun hoede. Goede trainers en ook nog uit Woudenberg. In dit rare seizoen is niemand 

gepromoveerd maar ook niemand gedegradeerd.  

Facilitair zaken 

Prioriteit ligt op schoon en netjes houden van het par. Dit is een uitdaging omdat er minder 

vrijwilligers zijn. Er is een oproep geweest om mensen te werven die overdag willen helpen met de 

hand en spandiensten. We kunnen veel mensen gebruiken. Irene geeft aan blij met de huidige groep, 

maar meer handen zijn nodig. 

Arjan Keijser geeft aan dat de trainers slecht met hun materiaal omgaan. Het opvoeden van de 

teams, begint bij de trainer. Irene heeft een en ander al aangegeven bij de open dag. Maar geeft aan 

dat het ontbreken van een vast persoon op de avonden. 

Kantine en Communicatie 

Jhony Stalman geeft aan dat de omzet en activiteiten in de kantine vallen of staan met de corona 

maatregelen, hierover is dus helaas momenteel weinig te melden.  

Na 4 weken Procamp werd aangegeven dat men zeer tevreden was hoe een en ander gegaan was. 

Een compliment naar Ester en de rest van haar organisatie os hier op zijn plaats.   

Communicatie wordt steeds belangrijker binnen de club, we zetten veel op de website maar lang niet 

iedereen leest die website. 

Commerciële zaken 

Ben loopt als 45 jaar bij de club, hij geeft aan dat hij het leuk vindt om verbindingen te leggen. Zeker 

nu de uitdaging er is dat sponsoren niet fysiek mogen komen op het sportpark. De uitdaging ligt er 

dan ook in de zaken op peil te houden voor de komende periode.  

5. Rondvraag 

Koos van Staverden: Vorig jaar september is er  nieuwe methode geïntroduceerd, namelijk Vton. 

Koos  vraagt of er al een evaluatie van gemaakt is. Jeffrey van Korlaar geeft aan dat de opstart wat 

rommelig geweest is. Niet bij alle trainers is alle informatie goed aangekomen. Inmiddels zijn alle 

trainers gebeld en iedereen heeft inlog. Daarnaast is er binnenkort clinic van Vton en een 

trainerscursus voor de onderbouw. 

 



Bart: 

Bart is in de geschiedenis gedoken in verband met het komende jubileum. Afgelopen 17 augustus zijn 

wij als vereniging het 60e levensjaar ingegaan. Elke maand zal Bart een stuk op de website plaatsen 

dat ingaat op een deel van deze geschiedenis. Bart is bij Joop en El Curvers geweest voor informatie 

en vorige week bij Cees Mulder. Bart gaat er mee door, onderwerpen zijn welkom 

 

6. Sluiting 

Michel sluit de vergadering af rond 21.45 uur en bedankt alle aanwezigen voor hun 

aandacht. 


