
  

 
 

   
 

Notulen Algemene Ledenvergadering Sportclub Teuge 24 januari 2022 
1. Opening  
Een jaar geleden hoopten we nog dat de volgende ledenvergadering gewoon weer in de 
kantine kon plaatsvinden. Helaas is de werkelijkheid anders en hebben we wederom een 
digitale ledenvergadering. Dit keer door middel van een livestream vanuit het Dorpshuis – 
mede mogelijk gemaakt door de technische ondersteuning van Jan-Jakob Leidekker 
(communicatiecommissie).  
 
Hans Droog (voorzitter) opent de vergadering en heet iedereen van harte welkom bij de 
Algemene Ledenvergadering van Sportclub Teuge. Vervolgens worden de aanwezige 
bestuursleden en sprekers aan de kijkers voorgesteld; Stefan Linthorst (penningmeester), 
Wilco Hagens (bestuurslid buitendienst), Sjors Wolters (bestuurslid voetbal), Sonja Dijkman 
(secretaris), Marrit Kamphorst (kledingcommissie) en Remco Uenk 
(vertrouwenscontactpersoon). 
 
Ook aanwezig vanavond is Arjan Prijs. Arjan heeft aangegeven belangstelling hebben voor 
de door het vertrek van Mirjam Hafkamp vacant gekomen functie bestuurslid binnendienst. 
De komende periode gaat hij gebruiken en een aantal klussen oppakken om voor zichzelf te 
bepalen of deze functie iets is wat bij hem past. Wilco zal hem daarbij helpen.   
 

2. Ingekomen stukken en mededelingen  
Voor deze ledenvergadering hebben zich ongeveer 30 mensen aangemeld. Deze personen 
kunnen via een livestream de vergadering volgen en eventuele vragen via de app of chat 
stellen. Wilco Hagens zal namens het bestuur de vragen ontvangen en in de vergadering 
inbrengen. Jan-Jakob leest de vragen vanuit de chat voor. 
 
Er zijn geen ingekomen stukken, wel een aantal vragen die verderop in de vergadering 
besproken zullen worden. De agenda wordt ongewijzigd vastgesteld. 
 
3. Notulen Algemene Ledenvergadering 16 november 2020  
De notulen van de Algemene Ledenvergadering van 16 november 2020 worden paginawijs 
doorgenomen. De datum van de notulen van de daarvoor gehouden ledenvergadering moet 
zijn 25 november 2019. Verder zijn geen opmerkingen en daarmee worden de notulen 
vastgesteld.  
 
4. Financieel Jaarverslag 

Voor de cijfers wordt verwezen naar de sheets van de presentatie, die als bijlage bij dit 
verslag zijn gevoegd.  
 
Stefan licht de resultaten van 2020/2021 toe. Tegenover de lagere kantineopbrengst, lagere 
contributie van de zaalvoetbal en de kosten voor het akoestisch plafond in de kantine, staan 
gelukkig ook lagere kosten, opbrengsten van clubacties en coronasubsidies. Hierdoor is het 
resultaat wederom nul. 



  

 
 

   
 

 
Voor wat betreft de begroting voor komend seizoen; we hopen dit seizoen een redelijk 
normale kantine opbrengst te kunnen realiseren en verschillende activiteiten te kunnen 
organiseren. En gaaf om te zien dat ondanks de corona de sponsoren en leden ons erg 
trouw zijn gebleven. 
 
Gerard Dijkstra vraagt via de chat waarom er geen coronasubsidie berekend is voor dit 
seizoen. Stefan geeft aan dat hiervoor de omzet eind 2021 te hoog was (vanwege reeds 
geïncasseerde sponsorbijdragen voor de nieuwe kleding). Mocht er de komende tijd toch 
nog aanspraak op subsidie gemaakt kunnen worden, dan zal die bijdrage opgenomen 
worden in het spaarpotje voor verduurzaming van de club. 
 
5. Verslag Kascontrole commissie en benoeming nieuwe commissie  
Stefan leest een namens de kascontrole commissie opgestelde verklaring voor. Hierin doet 
de kascontrole commissie verslag van hun bevindingen en adviseert de vergadering om het 
bestuur decharge te verlenen voor het gevoerde financieel beleid. De vergadering verleent 
het bestuur decharge.  
 
Erik Hendriks zal Kevin Jansen vervangen en samen met Michel de Haan de nieuwe 
kascontrolecommissie vormen.  
 
6. Statutenwijziging 
Sinds 1 juli vorig jaar moeten verenigingen zoals Sportclub Teuge voldoen aan de Wet 
Bestuur en Toezicht Rechtspersonen (WBTR). Begin vorig jaar heeft het bestuur zich 
aangemeld bij het kennisplatform WBTR en een stappenplan doorlopen. De keuzes zijn 
vastgelegd in een document; een soort gedragsregels voor het bestuur. Vervolgens heeft de 
notaris Slaghekke onze statuten geactualiseerd en aangescherpt in het kader van de WBTR.  
Volgens artikel 18 van de statuten moet voor een statutenwijziging ten minste twee derde 
van het aantal leden aanwezig of vertegenwoordigd zijn in de ledenvergadering. Dat is niet 
het geval en daarom wordt op dinsdag 15 februari 2022 om 20uur, voorafgaand aan de 
bestuursvergadering, een tweede ledenvergadering bijeengeroepen om alsnog het besluit tot 
statutenwijziging te kunnen nemen. Alle leden worden hiervoor van harte uitgenodigd. 
 
7. (Jaar)verslag (toelichting bestuur)  
Sonja doet verslag van afgelopen seizoen. Er zijn geen grote wijzigingen in het aantal leden. 
Sinds een aantal jaar loopt het aantal spelende leden iets af. Tot nu toe spelen de 
coronamaatregelen daarbij geen duidelijke rol en zijn het individuele keuzes van spelers. Het 
betrokken houden van met name de oudere jeugdleden blijft een aandachtspunt.  
De biljarters spelen met 4 teams in 3 competities van de Noord Veluwse Biljart Bond. Onlangs 
is dankzij de bijdrage van een aantal leden en sponsoren het biljartlaken vervangen. Voor de 
verwarming van het biljartlaken wordt gekeken naar een slimme thermostaat om zo 
energiekosten te besparen. 



  

 
 

   
 

Bij de gymnastiek kan men al jaren rekenen op een vaste groep leden, die allemaal erg 
tevreden zijn over de nieuwe vloer in de gymzaal. Wel zijn ze op zoek naar een nieuwe 
voorzitter.  
Ook bij de volleybal zijn de leden trouw en spelen zij met 1 team in de recreanten-competitie 
mee. 
De zaalvoetbal kon dit seizoen een heel nieuw vierde team inschrijven, waardoor het totaal op 
40 leden komt te staan. Een aantal van deze nieuwe spelers hebben al een bijdrage kunnen 
leveren aan de bekercompetitie van het eerste elftal. 
Tot slot een paar punten met betrekking tot het onderhoud: op veld twee is de toplaag 
verwijderd en is er opnieuw ingezaaid. In de kantine is akoestisch spuitwerk aangebracht op 
het plafond, waardoor het geluid vele malen beter is geworden. De verdere inrichting en 
aankleding van de kantine moet nog worden afgerond. 
De komende tijd wordt geïnventariseerd wat er aan onderhoud nodig is. Daarbij proberen we 
aan te haken bij de diverse acties die hiervoor in het leven zijn geroepen, zoals De Groene 
Club van de KNVB en de actie van de Rabobank. 
Voetbal  
Sjors vertelt dat er een aantal aanpassingen in het voetbalbeleid zijn doorgevoerd, met als 
belangrijkste de gewijzigde organisatiestructuur. Per leeftijdscategorie zijn er coördinatoren 
aangesteld. De technische jeugdcommissie heeft het opleidingsplan voor de komende vijf 
jaar in concept gereed. Speerpunten zijn; horizontaal trainen, individueel opleiden en 
prestatie/hybride/recreatieteams. De komende tijd zal worden gekeken naar een goede 
invulling van de functie Hoofd Jeugdopleiding, zodat ook uitvoering kan worden gegeven aan 
het opleidingsplan. 
 
Een ander belangrijk aandachtspunt is de aansluiting van de junioren op de senioren. Op de 
vraag van Remco Uenk of er ook exitgesprekken gehouden worden, antwoord Sjors 
bevestigend. Tevens wordt vòòr de overgang van junioren naar senioren het gesprek met 
jeugdspelers aangegaan.  
 
Preventiebeleid 
Remco Uenk is – naast Ferdi Slijkhuis – vertrouwenscontactpersoon binnen onze vereniging. 
Een vertrouwenscontactpersoon is onafhankelijk en kan voor advies of bemiddeling 
gevraagd worden wanneer er sprake is van grensoverschrijdend gedrag. Mevrouw Ankoné 
(huisarts Terwolde) kan als externe vertrouwenscontactpersoon ingeschakeld worden. 
 
Binnen onze vereniging hechten we er veel waarde aan dat alle vrijwilligers die op welke 
wijze dan ook werken met minderjarigen een Verklaring Omtrent Gedrag kunnen 
overhandigen. Om deel te kunnen nemen aan de gratis VOG-regeling hebben wij vorig 
seizoen preventiebeleid vastgesteld. In dit preventiebeleid zijn onze gedragsregels 
vastgelegd, dat is ons morele kompas. Actiepunt voor het bestuur is om deze gedragsregels 
zichtbaar te maken op diverse plaatsen op ons sportcomplex.  
 
Kledingcontract 



  

 
 

   
 

Marrit vertelt de leden dat de kledingcommissie al in februari 2020 gestart is met het nieuwe 
kledingcontract. Er waren vele hobbels te nemen voordat uiteindelijk een kledingcontract met 
11Teamsports getekend kon worden.  
 
We zijn er met z’n allen erg trots op dat onze leden straks in de basis allemaal hetzelfde 
kledingpakket, bestaande uit een shirt, broek, trainingspak en tas, hebben. En dat allemaal 
dankzij de tomeloze inzet van de kledingcommissie, de sponsorcommissie en natuurlijk de 
vele sponsoren.  
 
Marrit toont een sample van het nieuwe shirt; een uniek ontwerp d.m.v. sublimatie (een soort 
3D print in het materiaal). Maurice Roeterd kon gelukkig worden gerustgesteld; het 
keepershirt wordt rood (het shirt voor de reservekeeper blauw). De uitlevering van de nieuwe 
kleding staat gepland in maart en daar zal natuurlijk de nodige media-aandacht aan besteed 
worden.  
 
Er zal nog bepaald moeten worden wat te doen met de huidige kleding. Suggesties zijn 
welkom! 
 
Vacatures 

Na het vertrek van Ronald Kroes is de functie bestuurslid Algemene Zaken ook vacant 
geworden. Onder deze functie vallen de kleding- en sponsorcommissie, de scheidsrechters 
en de verzorging. 
 
Daarnaast zijn er vrijwilligers gevraagd voor diverse taken, achter de bar, op het veld, voor 
onderhoud. Grote of kleine taken, langdurige of korte projecten. Alles is mogelijk en Hans 
roept alle leden dan ook van harte op om zich hiervoor aan te melden. 
 
7. Vooruitblik 2021-2022  
De komende tijd wil het bestuur weer meer zaken kunnen oppakken, zoals verduurzaming 
van het sportcomplex. Hiervoor zal Sportclub Teuge zich aanmelden bij een actie van de 
Rabobank. Binnenkort wellicht meer hierover op de website en social media. 
 
Maar ook een gezonder aanbod in de kantine, de exploitatie van het Dorpshuis en het 
uitvoeren van groot onderhoud van het sportcomplex staan op het actielijstje. 
 
En natuurlijk zien we vooral uit naar een feestelijke opening van de kantine, het in het 
zonnetje zetten van de jubilarissen van de afgelopen seizoenen en alle andere feestavonden 
en activiteiten rondom ons sportcomplex.  
 
8. Rondvraag en sluiting  
Jaap van Oorspronk heeft voorafgaand aan de ALV aandacht gevraagd voor de 
verkeersveiligheid op drukke zaterdagochtenden (parkeren in bermen) en het onderhoud van 



  

 
 

   
 

de parkeerplaats. Wilco gaat dit oppakken met de gemeente Voorst en neemt hierin de 
aanvulling van Remco m.b.t. de reeds opgestelde kansenkaart mee. 
Johan Neuteboom Spijker zou graag zien dat het jeugdhonk verder ingericht wordt en als 
zodanig in gebruik genomen wordt. Ook dit wordt opgepakt.  
Hans bedankt de aanwezigen voor de bijdrage aan deze ledenvergadering en alle kijkers 
voor digitale deelname en sluit de Algemene Ledenvergadering 2022/2021.  

 
***** 

 
 
Notulen Algemene Ledenvergadering Sportclub Teuge 24 januari 2022 
1. Opening 
Tijdens de Algemene Ledenvergadering op maandag 24 januari zijn de gewijzigde statuten 
besproken. Omdat tijdens deze ledenvergadering niet tweederde van de leden aanwezig of 
vertegenwoordigd was, is hiervoor vanavond een tweede Algemene Ledenvergadering 
bijeengeroepen.  
 
Hans open de vergadering en heet de aanwezigen welkom. De agenda omvat maar één 
agendapunt, namelijk de statutenwijziging, en wordt hierbij vastgesteld. 
 
2. Statutenwijziging 
Jaap van Oorspronk had een paar vragen, die als volgt beantwoord worden. De wijzigingen 
in de statuten zijn n.a.v. de WBTR; de Wet Bestuur Toezicht en Rechtspersonen. Bij de 
publicatie van een straf zoals bedoeld in artikel 6 lid 4 sub c wordt de AVG (Algemene 
verordening gegevensbescherming) in acht genomen. Reglementen, zoals een huishoudelijk 
reglement, zijn niet opgenomen in de statuten, maar kunnen conform artikel 21 lid 1 in een 
algemene vergadering vastgesteld en gewijzigd worden. 
 
Er zijn verder geen opmerkingen en alle aanwezigen stemmen in met de wijziging van de 
statuten conform het voorstel. 
 
3. Rondvraag 
Tijdens de rondvraag worden een aantal uitgangspunten meegegeven aan de 
kledingcommissie en wordt afgesproken op korte termijn een datum voor de opening van de 
kantine vast te leggen. 
 
Hans bedankt de aanwezigen hartelijk en sluit de vergadering. 

 
***** 


