
NOTULEN ALV  VOETBALVERENIGING ZIGO D.D. 27 oktober 2016 

Afmeldingen: 

Henri  en Rianne van Zon 
Francois van Kollenburg 
John en Anne Frank van Gestel 
Roy de Kok 
Corné van de Ven 
Toine v.d. Weegen 
Paul van Heeswijk 
Ted van Berkel 

  

Aanwezig: 49 leden. 

  

OPENING 

Tico Cijntje opent de vergadering en heet iedereen van harte welkom. 

  

INGEKOMEN STUKKEN 

Er is een mail binnen gekomen inzake ontevredenheid over sancties welke een lid 
zijn opgelegd. Een aantal leden vindt de sanctie te hoog en hierover ontstaat een 
discussie. 

Om privacy redenen wordt deze discussie niet opgenomen in het jaarverslag. 
Indien hierover vragen zijn is iedereen welkom om een afspraak te plannen met 
het bestuur of gebruik te maken van het inloopspreekuur (1e maandag van de 
maand tussen 19.00 en 19.30 u) om hierover te praten. 

  

VASTSTELLEN NOTULEN VORIGE LEDENVERGADERING 

De notulen stonden ter inzage op de website gepubliceerd en liggen ter inzage 
verspreid in de kantine, hierover zijn geen vragen.  Deze worden goedgekeurd 
door de ALV. 

  

KASCONTROLE 

De Commissie bestond uit Jaap de Jong en Paul van Heeswijk. 

Alle stukken zijn akkoord bevonden. Speciaal compliment van de commissie voor 
de netheid en overzichtelijkheid voor onze penningmeester. 



Voor de kascontrolecommissie geven Jaap de Jong en Jan Bellemakers zich op 
voor het komende jaar. Paul van Heeswijk staat genoteerd als reserve. 

  

FINANCIEEL JAARVERSLAG 

Deze stukken zijn voor de vergadering verspreid ter inzage. 

Mario stelt vragen over het winstsaldo, dat is een paar jaar op een rij minder 
geworden. Tico legt uit dat hieraan verschillende factoren debet zijn. Accijnzen 
zijn verhoogd en we hebben te maken met een verhoging huur van onze velden, 
deze is flink verhoogd door de Gemeente wat een behoorlijke financiële 
tegenvaller betekent. Ook voor de toekomst is onzeker hoe hoog de huur 
daadwerkelijk zal gaan worden. We zijn in onderhandeling met de gemeente 
samen met 9 andere verenigingen om de huurprijzen aan te pakken. Op dit 
moment hebben de verenigingen een mediation voorgesteld aan de gemeente 
maar hierop is nog geen reactie ontvangen. Mocht dat mislukken dan willen we 
met deze verenigingen samen een procedure aanspannen. We zullen er alles aan 
doen om de huur van de velden zo laag mogelijk te houden, voetbal moet 
toegankelijk zijn en blijven voor iedereen en geen onbetaalbare sport worden. 

  

Hein informeert naar de verhouding opbrengst/kosten kledinglijn.  Er staan wel 
baten maar geen lasten, dat klopt, de lasten kledinglijn zijn ondergebracht in de 
verzamelpost “diverse lasten”. 

Hans Vemeer vraagt zich af of het voor de leden niet goedkoper is om een eigen 
set te kopen, daar is zeker naar gekeken maar voor de leden is een kledinglijn de 
goedkoopste oplossing. 

  

BESTUURSWISSEL 

Vorig seizoen is Simone Ketelaars aangetreden als bestuurslid facilitair kantine 
maar moest binnen een korte periode afhaken i.v.m. wisseling werkzaamheden. 
Deze post is inmiddels opgevuld door Sylvia Kortweg. 

  

JUBILARISSEN 

Er zijn dit seizoen  jubilarissen: 

Paul Veltmeijer                25 jaar lid 
Bart v. Erve                        25 jaar lid 
E. v.d. Abeelen                 40 jaar lid 



Gerrit Franken                  40 jaar lid 
Tony Vermeer                  40 jaar lid 
Toine vd Weegen            40 jaar lid 
Henk van Lier                    60 jaar lid 
Jan Robbe                          60 jaar lid 
Henny Spijkers                 60 jaar lid 

De aanwezig jubilarissen worden  gehuldigd met bloemen en een attentie. De 
overige jubilarissen krijgen dit op een later tijdstip. 

  

SPELDDRAGERS 

De gouden spelddragers hebben in een overleg de volgende personen 
voorgedragen voor een gouden/zilveren speld wegens vele jaren grote inzet voor 
onze vereniging. Deze worden door Tico uitgereikt: 

Jurgen Meeuwissen       Gouden speld 
Hennie Spijkers                Zilveren speld 
Frans v.d. Laarschot        Zilveren speld 

Mevrouw van Lier bedankt de vereniging dat er aandacht aan de jubilarissen 
wordt geschonken. De vereniging speelt een grote rol in het leven van de familie 
van Lier en vindt het belangrijk dat de jubilarissen op een goede manier worden 
gehuldigd. 

  

ACTUALITEITEN 

-          Er is op dit moment veel te doen over de kunstgraskorrels. Op dit moment 
loopt er een onderzoek door de RIVM waarvan in december de uitslag wordt 
verwacht. Via de gemeente/RIVM/KNVB zijn er adviezen uitgebracht, deze staan 
gepubliceerd op de website. 

Advies is om na trainingen op kunstgras meteen te douchen en kleding uit te 
wassen. Met kouder weer zijn er geen risico’s, het gevaar zit in dampen welke 
vrijkomen uit korrels als het warm is en er langdurig de zon op staat. 

De gezondheid van de leden staat voorop, er wordt ook aan gewerkt om een 
monster van de korrels op te sturen en daarmee gebruik te maken van het 
aanbod van de autobandenbranche om deze gratis te laten testen. 

-          Kledinglijn: Joris sport is onze leverancier maar deze stopt met zijn winkel. 
De voetbalverenigingen welke bestellingen hebben lopen zullen netjes worden 
afgehandeld. Er zijn inmiddels contacten gelegd met Robey over de voortgang van 
de kledinglijn  in de toekomst,  zijn immers de leverancier en onze vereniging wil 



hierin graag garanties. Patrick informeert hoe t handelen als straks spullen kapot 
gaan. Robey is druk bezig met en oplossing, in de regio voetballen 11 
verenigingen in kleding van Robey dus het is in hun belang dat er binnen de regio 
een servicepunt blijft. 

Het is gebleken dat de pasmaten niet overeen kwamen met de geleverde kleding, 
dit zal worden hersteld. 

De presentatiepakken zijn binnen en nu bij de drukker, deze worden z.s.m. 
uitgeleverd. 

In Januari heeft iedereen binnen Zigo de beschikking over de nieuwe kledinglijn. 

  

FUSIE 

Hierin is niets concreet, op dit moment zijn er geen verenigingen waar we mee 
kunnen/willen fuseren. Enige overweging is Were-Di in de toekomst. 

Tico vraagt toestemming aan de leden om met Were-Di hierover te sparren. 
Mocht het in de toekomst zo zijn dat er zaken concreet worden dan zal er eerst 
een ALV worden uitgezet om toestemming te vragen aan de leden om een fusie 
door te zetten. 

De aanwezigen gaan hiermee akkoord. 

 

RONDVRAAG 

-          Luc de Liefde is het niet eens met een opgelegde straf aan één van onze 
vrijwilligers. Hierover is al uitgebreid gesproken en Tico nodigt hem uit om hier 
een afspraak over te maken om dit persoonlijk te bespreken. 

-          Jan Bellemakers geeft aan dat als er een procedure gevoerd moet worden 
tegen de gemeente hiervoor toestemming nodig is van de leden, dit kunnen we 
beter meteen regelen. Tico vraagt toestemming en de leden gaan 
akkoord.  Kosten voor de procedure zullen door 9 verenigingen worden gedeeld 
en indien de procedure wordt gewonnen zal een groot deel van de gemaakte 
kosten verhaald worden bij de Gemeente. Helaas kan de KNVB  hierin  niets 
betekenen voor de verenigingen. 

-          Hans Vermeer stelt voor om een keer een rommelmarkt te laten 
organiseren door de AC. Tico geeft aan dat de AC heel veel en goed werk verricht 
en geeft daarvoor ook complimenten richting AC, maar hij weet niet of er nog 
ruimte is voor nog meer activiteiten.  Als iemand hierin het initiatief wil nemen is 
deze van harte welkom dan kunnen we altijd samen bekijken hoe dit ingepast kan 
worden. 



-          Jaap de Jong informeert of de datum voor de ALV vroeger vastgelegd kan 
worden. Dit is helaas niet mogelijk omdat we m.b.t. de cijfers afhankelijk zijn van 
externe partijen. 

-          Alex Kadaa informeert hoe het zit met het trainingsmateriaal, dat is op dit 
moment onvoldoende en/of in slechte staat. Op korte termijn worden er nieuwe 
ballenkasten geplaatst en komen er ook nieuwe materialen in welke alleen 
toegankelijk zijn voor de teams. Ook worden er op veld 3 dug-outs geplaatst. 

-          Alex informeert ook naar een nieuwe website. Roy de Kok is daar mee 
bezig, er was een websitebouwer gevonden maar die heeft helaas aangegeven 
geen tijd meer te hebben. Streven is om rond de kerst de nieuwe website in de 
lucht te hebben. 

-          Jaap de Jong vraagt hoe we denken de inkoop omlaag te krijgen. Bert geeft 
aan dat we zijn begonnen met een nulmeting. Er worden standaard voorraden 
bepaald, wordt nu gestickerd etc. De inkoop is flink gestegen en Jaap vraat of we 
hier kritisch mee om willen gaan. 

-          Jan van de Wouw informeert of we m.b.t. activiteiten meer artikelen zelf 
kunnen kopen, nu moeten we meerdere malen per jaar duur huren, op termijn is 
zelf kopen rendabel. Dat klopt maar daar moet budget voor zijn om te kunnen 
investeren en we hebben te weinig opslagruimte, daar moet eerst een oplossing 
voor gezocht worden. Jan Bellemakers oppert om misschien in samenwerking met 
omliggende verenigingen zaken aan te schaffen zodat de kosten aanzienlijk lager 
zullen liggen. 

-          Aan het begin van het seizoen is het 80-jarig bestaan gevierd waarbij de 
spelddragers pas een dag van tevoren zijn uitgenodigd. Dit was door het bestuur 
vergeten, Tico biedt hiervoor excuses aan  de ALV. 

  

Tico bedankt alle aanwezigen voor hun aandacht. 

 


