
NOTULEN ALV  VOETBALVERENIGING ZIGO D.D. 30 november 2017 

Afmeldingen: 

Henri  en Rianne van Zon 
Roy de Kok 
Ted van Berkel 
Jeroen van Esch 
Frank Janssen 
Mieke Vesters 
Geert Seebregts 
Wil Smolders 
Ferry Chamman 
Hans Vermeer 
 
Aanwezig: 
52 leden. 
 
OPENING 
Voorzitter Tico Cijntje opent de vergadering en heet iedereen van harte welkom. 
 
 
INGEKOMEN STUKKEN 
Geen 
 
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 Jan Bellemakers 
Alle stukken zijn akkoord bevonden. Speciaal compliment van de commissie voor de netheid en 
overzichtelijkheid voor onze penningmeester. 
Voor de kascontrolecommissie geeft alleen Jan Bellemakers zich op voor het komende jaar.  We 
moeten nog op zoek naar een tweede controleur 
 
FINANCIEEL JAARVERSLAG 
Deze stukken zijn voor de vergadering verspreid ter inzage. 
We hebben een positief resultaat. Dit komt door overleg met de gemeente waarin de extreme 
huurverhogingen zijn teruggedraaid. Verder zullen we slim in moeten kopen en de materialen 
verduurzamen. 
 
Hein informeert  of dit positieve resultaat het de komende jaren door zal zetten. Dit is niet zeker er 
volgt nog meer overleg met de gemeente inzake diverse vergoedingen. 
De omzet in de horeca loopt nog steeds terug. Daarom wordt aan de leden gevraagd wie er de kennis 
heeft mbt tot het slim inkopen of ideeën om omzet te laten stijgen om zich te melden. 
We zullen meer moeten organiseren om omzet te genereren. 
We zitten nog vast mbt de inkoop aan een contract met HGT en Inbev. 
Hein van Dungen informeert of we al met andere leveranciers hebben gesproken: Dit gaat niet. We 
moeten voor minimale bedragen afnemen bij HGT en Inbev en zitten vast aan langdurige contracten. 
 
 



BESTUURSWISSEL   
Paul de Cock neemt afscheid als penningmeester en wordt opgevolgd door Kees Nooijens. Kees heeft 
stelt zich voor aan de leden. Omdat Kees een fulltime baan heeft is er voor hem wel ondersteuning 
nodig. 
Ook Sophie de Cock neemt plaats in het bestuur als algemeen bestuurslid  en zij zal Kees gaan 
ondersteunen. Zij  wordt voorgesteld door Tico. 
Harrie van der Aa doet al jaren de ledenadministratie maar is bereid daarnaast ook de contributies te 
gaan innen. 
 
JUBILARISSEN 
Er zijn dit seizoen  jubilarissen: 
 
Jeroen van Esch  25 jaar lid 
Dennis van Heeswijk 25 jaar lid 
Jaap de Jong  25 jaar lid 
Jeroen van Hoof 25 jaar lid 
Frank Janssen  25 jaar lid 
 
Johan van Roessel 40 jaar lid 
Leo de Laat  40 jaar lid 
 
Cees Meeuwese 60 jaar lid 
 
Ad Heerkens  65 jaar lid 
 
De aanwezig jubilarissen worden  gehuldigd met bloemen en een attentie. De overige jubilarissen 
krijgen dit op een later tijdstip. 
 
 
ACTUALITEITEN 

- We zijn in bespreking met de directie van 2CollegE inzake een samenwerking voor realisatie 
van een kunstgrasveld op veld 3. Er is goede hoop dat dit in de zomer 2018 wordt aangelegd, 
inclusief hekken/dug outs/verlichting. 

- Tribunes zitten wellicht in de pijplijn dit wordt overlegd met de gemeente, zoals ook 
uitbreiding van opslag en opknappen kleedkamers. 

- Veld 1 kunstgras is geen optie, buurt klaagt over de verlichting, hiervoor zullen we geen 
vergunning ontvangen. 

- Jaap de Jong informeert of dan de huur van de velden ook hoger wordt maar dat is niet het 
geval, er is geen verschil tussen huur natuur- of kunstgras. 

- Kwaliteit kunstgras, de nieuwe toplaag is niet goed. Hoofdaannemer heeft hiernaar gekeken 
en vond de kwaliteit prima maar 1e cm van de toplaag bleef nat. Er zijn nu gaten geprikt en er 
is een middel gespoten om de vetlaag van de korrels af te breken, dit heeft wel gewerkt. 
Mocht iemand klachten ondervinden dan graag meteen melden. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 



RONDVRAAG 
 

- Hein van Dungen informeert of we een container mogen plaatsen om het opslagtekort op te 
lossen. Het wachten is op de gemeente, we zijn hier mee bezig. 

- Jan van de Wouw geeft aan dat de website regelmatig achterloopt. Up tot date maken is erg 
moeilijk er is input nodig van de teams dit heeft de aandacht. Tico zal bij de trainers onder de 
aandacht brengen. 

- Ruud Horsthuis heeft een aantal opmerkingen over het terrein: Op zondag zijn de 
prullenbakken overvol, er ligt veel blad bij de entree, losse tegels, losse goals, raam 
tussendeur, terras niet opgeruimd, stank kleedkamers, zitplekken kantine, opslag 
reclameborden op het terrein. Dit is een moeilijk probleem, de prullenbakken worden een 
aantal malen per week geleegd. Het complex is van de Gemeente en die zullen een aantal 
zaken op moeten lossen. De hekken mogen niet dicht omdat het terrein toegankelijk moet 
zijn, hierdoor hebben we veel extra overlast en troep. 
De sponsorborden worden teruggeplaatst, veld is nu klaar. 
Stank Kleedkamers ligt aan de ventilatie welke niet in orde is, Gemeente is hier al voor 
geweest. 
Raam tussendeur, dit is al besteld, verzekering is hier voor geweest. 
Daarnaast is er helaas een cultuuromslag gaande, niemand ruimt meer iets op, we zullen dit 
samen moeten doen. 
 

-     Remo: Er wordt zonder toezicht gedoucht. Dit is moeilijk te managen. De trainers/ouders  
              Moeten ervoor zorgen dat het schoon achterblijft maar dit geeft steeds problemen. 

- Richard Hultermans informeert naar een corveestraf 2,5 maand geleden voor 10 
jeugdspelers. Iemand moet de tijd hebben om dit te begeleiden maar de straf gaat er zeker 
komen. 

- Jeroen van Hoof vraagt of de borstels bij het kunstgras teruggeplaats kunnen worden. Tico 
zal informeren bij de Gemeente. 

- Tico geeft aan dat we handen tekort komen. Bar/AC/handhaven etc. en vraagt leden zich aan 
te melden. 

 
 

Tico bedankt alle aanwezigen voor hun aandacht. 
 
 
 
 
 
 


