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Be 

Het betreft de Algemene ledenvergadering over het seizoen 1 juli 2019 t/m 30 juni 2020. De 

vergadering is in september 2020 uitgesteld in verband met de maatregelen ten aanzien van Covid-

19. Volgens de noodwet was het mogelijk om de vergadering uit te stellen en dat deze gehouden 

dient te worden als de mogelijkheden het toelaten binnen 3 maanden en daarna eventueel met 

uitstel van nogmaals 6 maanden.  

Gezien de maatregelen, opgelegd door het kabinet, hebben we besloten om de algemene 

ledenvergadering te houden op 31 mei 2021 en via Zoom (digitaal). 

Voor de ledenvergadering hebben zich 32 leden (inclusief bestuur) aangemeld en uiteindelijk op 

tijdens de vergadering waren er 27 leden ingelogd op de Zoom verbinding. 

Het bestuur van V.V. Angerlo Vooruit heeft op Maandag 31 mei  2021  tijdens de Algemene 
Ledenvergadering verantwoording afgelegd over het gevoerde beleid in het verenigingsjaar 1 juli 
2019 t/m 30 juni 2020.  
 

1. Opening en ingekomen stukken.  

 

Dirk Willem opent de vergadering en geeft een korte uitleg over de gekozen wijze om deze 

ledenvergadering tot uitvoering te brengen. Tevens heet hij alle digitale aanwezigen 

bijzonder welkom op deze avond waarop we terug kijken op het seizoen 2019/2020. 

René geeft aan dat er geen ingekomen stukken zijn voor deze vergadering. 

 

2. Notulen algemene ledenvergadering 30 september 2019 

 

René geeft aan dat de notulen geplaatst waren op de site en of een van de aanwezigen op- of 

aanmerkingen heeft op de verslaglegging in de notulen van 30 sept. 2019.  

Geen van de leden dient zich aan om te reageren. 

Dirk Willem stelt vast dat de notulen bij deze zijn vastgelegd.  

 

3. Jaarverslag vereniging 

 

a. Het bestuur 

i. Tevreden zijn we over Dirk Willem en Kees t.a.v. de uitvoering van hun 

nieuwe functie als voorzitter en penningmeester. Als bestuur is het weer fijn 

een directe lijn te hebben richting de financiële zaken. 

ii. Er kwam een grote belasting op het bestuur door het tijdelijk uitvallen van de 

secretaris, samen hebben ze dit op een voortreffelijke wijze gedaan. Daarna 

ben ik langzaam weer diverse taken gaan oppakken en die we op een andere 

manier konden invullen hebben we doorgevoerd. 

iii. De beide Peter ’s hebben de zaken goed voor elkaar binnen voetbalzaken 

voor de senioren en de jeugd. 

b. Activiteiten 

i. De Aftrap 

In het teken van opening nieuw kleedgebouw en hierom heen waren er 

allerlei activiteiten geregeld voor de jeugd en een wedstrijd voor het 1ste 

tegen oud 1ste elftalspelers. 
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ii. Kerstborrel en Klaverjasavond konden geen doorgang vinden door de 

verbouwing van de kantine. 

iii. Snerttoernooi – Nieuwjaarsreceptie 

Het snerttoernooi was weer goed opgezet en er deden weer meer spelers 

mee dan in voorgaande jaren. 

De nieuwjaarreceptie hebben we kunnen houden in de kantine (in de staat 

van verbouw) door de inzet van vele vrijwilligers. Was een druk bezochte en 

gezellige receptie. 

iv. Overige activiteiten naar het einde van het seizoen konden niet doorgaan 

door de coronamaatregelen. 

c. Speerpunten 

i. Vrijwilliger ledenadministratie 

Met Peter Houtkooper hebben we een enthousiaste vrijwilliger gevonden die 

de taak op voortreffelijke wijze uitvoert. 

ii. AVG en VOG 

Door het uitvallen van mij, ben ik er niet echt aan toegekomen. Deze zaken 

komen als speerpunt terug in het seizoen 2020/2021. 

d. Overige zaken 

i. Vrijwilligers 

In de periode van stilleggen van de competitie hebben we als bestuur niet 

stilgezeten. We hebben van alle functie binnen de vereniging 

taakomschrijvingen gemaakt. Het is de bedoeling dat ze op de site komen te 

staan en dat we in samenwerking met de vrijwilligerscommissie met de 

omschrijvingen de juiste personen gaan werven als vrijwilliger voor de 

vereniging. 

ii. Contacten buiten de vereniging 

We hebben een goede samenwerking met de diverse afdelingen binnen de 

gemeente en we blijven zeer alert om deze contacten optimaal te houden. 

 

 

4. JAARVERSLAG VOETBALZAKEN SENIOREN EN JEUGD 

a. Senioren: 

i. Het was een bijzonder seizoen door maatregelen Covid-19 vanaf eind febr 

’20. 

ii. 1ste speelde in de 5de klasse en stond op de derde plaats met ten opzichte van 

no 1 en 2 het minste verliespunten. Competitie 2019/2020 werd niet 

afgemaakt. Door de positie in de competitie is er toch een promotie naar de 

4de klasse gerealiseerd. Verwachten dat het 1ste wel een rol kan gaan spelen 

in de nieuwe klasse. 

iii. 2de elftal heeft een stapje gemaakt richting de toekomst. We hadden een 

trainer voor het nieuwe seizoen maar op het laatste moment heeft hij 

gekozen voor een andere vereniging en stonden we zonder trainer voor het 

2de elftal. 

iv. Overige elftallen blijven intact. 

v. Aan het eind afscheid genomen van Ico Bod en we gaan het nieuwe seizoen 

in met Herco Engelsman als trainer en Jan Bert van Zadelhoff als assistent. 
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b. Jeugd: 

i. In het kort terugkijken met behulp van de doelstellingen van het afgelopen 

seizoen. 

ii. Behouden van leden: 

1. Er zijn in deze moeilijke periode wel wat leden gestopt, maar er is 

ook weer voldoende aanwas. De exit gesprekken met vertrekkende 

leden geeft een goed inzicht waarom en hiermee kunnen we werken 

aan de toekomst. Gerard Staring en Jan van de Berg hebben dit goed 

voor elkaar. 

iii. Invulling kaderleden: 

1. Blijft altijd een hele opgave maar de invulling was weer compleet, dit 

vooral te danken door het direct aanspreken van mogelijke 

kandidaten. 

iv. VTON: 

1. We zien dat het gebruik van de app gaat werken en dat het steeds 

verder naar de junioren wordt doorgevoerd. Een goede ontwikkeling 

en we blijven de trainers ondersteunen met deze mogelijkheid. 

v. Thema avonden voor het kader: 

vi. Instuif ledenwerving: 

vii. Meidenvoetbal: 

viii. Jeugd activiteiten commissie: 

ix. Bovenstaande v. t/m viii. Hebben geen activiteiten meer kunnen uitvoeren 

i.v.m. maatregelen Covid-19. 

x. Speerpunten nieuwe seizoen 20/21: 

1. Jeugdbeleidsplan 2021 – 2025   

2. Scheidsrechters-plan 

3. Selectie cultuur (doorstroom naar de senioren). 

 

5. Vrijwilligersbeleid 

a. Voor de vrijwilligers konden vele zaken niet doorgaan om de bekende reden. 

b. Wel hebben we een gezonde reep met een muntje kunnen bezorgen bij alle 

vrijwilligers.  

c. Speerpunt: 

i. Directe benadering en uitgaande van: 

Wat wil jij betekenen voor de club? 

 

6. Sponsorbeleid: 

Dirk Willem geeft het woord aan Willem Strabbing (Sponsorcommissie) 

a. Aantal sponsoren is gestegen mede door de nieuwbouw. Belangrijk thema voor de 

commissie om deze sponsoren vast te houden voor de vereniging. We zijn al druk 

bezig om met de sponsoren die een aflopend contract hebben in gesprek te gaan. 

b. Door de nieuwbouw veranderde contracten met meerdere mogelijkheden: 

i. Vlaggen, Terras en Deuren 

c. De Bierpakketten naar de sponsoren hebben een goede uitwerking gehad voor de 

vereniging, de sponsoren reageerden allen zeer positief. 

d. Het nieuwe overzicht bord van sponsoren bij de ingang van het complex. 



Notulen Algemene Ledenvergadering    31 mei 2021  

 

Dirk Willem bedankt Willem Strabbing voor de duidelijke weergave en natuurlijk ook 

voor de inzet van de hele commissie. 

 

7. Financiële zaken 

a. Kees geeft aan dat we nog steeds aan de positieve kant zitten, maar dat we met 

beide benen op de grond moeten blijven staan door: 

i. We hebben geen inkomsten; 

ii. KNVB en Gemeente hebben aanpassingen doorgevoerd maar hoelang blijft 

dit nog van kracht? 

iii. Resultaat is negatief  

iv. Nogmaals we moeten alert blijven om de zaken op de rit te houden. 

b. Kees geeft het woord aan Alexander Derksen (Financieel adviseur voor de 

vereniging). 

Alexander: 

c. In overleg met het bestuur hebben we geen overzichten die we digitaal gaan 

gebruiken, hierdoor blijft het binnen de vereniging. 

d. Het gaat hier om de financiële verantwoording van het bestuur over het 

verenigingsjaar 2019/2020. Jan Staring en Gerard Nijland hebben in september 2020 

de kascontrole uitgevoerd. 

e. Zoals Kees het al aangaf financieel niet geweldig door de impact van corona. 

f. Ondanks deze periode de volgende zaken: 

i. Contributie is redelijk op niveau; 

ii. Sponsoring al gehoord van Willem dat het meeste binnen is; 

iii. Het bestuur bewandeld vele wegen om alle financiële mogelijkheden die 

door covid-19 voortbrengt te bekijken en daar waar mogelijk uit te voeren. 

Het maximale proberen ze er uit te halen. 

g. Nieuw(Ver)bouw Kleedkamers/kantine: 

i. 30 juni 2020 is het geheel opgeleverd; 

ii. De financiële afwikkeling is afgerond: 

1. Tijdens het gehele project hebben we niet meer uitgegeven dan dat 

er is binnengekomen; 

2. Hierdoor hebben we geen beroep te hoeven doen op de leden om 

een greep in de buidel te doen. 

iii. Extra kosten zijn naar voren gekomen, o.a.: 

1. Door privatisering moeten we middelen nu zelf vervangen en 

aanschaffen, hiervoor wordt er een onderhouds-pot bijgehouden 

(reservering); 

2. Afschrijving die per jaar meegenomen dient te worden; 

3. Kosten voor automatisering. 

h. Ondanks al het voorgaande kunnen we als vereniging alles nog goed doorlaten 

lopen. 

i. Vragen over het  financiële gedeelte: 

i. Willem Strabing vraagt waar € 12.000,- negatief door gekomen is? 

1. Het vermogen is inderdaad minder, maar er zijn daadwerkelijk potjes 

opgericht en dit geeft zo ongeveer het verschil aan; 
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2. Door deze potjes kun je zaken optimaal opvangen. We houden een 

gezonde positie. 

ii. Verder geen vragen. 

j. Kees bedankt Alexander voor de uitleg. 

k. Kees geeft nogmaals aan dat we de cijfers niet online hebben getoond, maar is er 

iemand die de cijfers daadwerkelijk wil zien hij/zij zich kan melden. 

l. Kees geeft het woord aan de kascontrole-commissie: 

Gerard Nijland: 

• Op 22 sept 2020 hebben we de controle uitgevoerd: 

• We hebben een duidelijke en uitgebreide toelichting ontvangen met de 

daarbij horende stukken. 

• Vragen die we hadden over het verloop van de bouw en contributie werden 

op een heldere wijze beantwoord en gaf ons veel duidelijkheid, 

• Als kascommissie stellen Jan Staring en ik voor om het bestuur decharge te 

verlenen over het vervoerde financiële beleid in het verenigingsjaar 

2019/2020. 

 

m. Kees richt zich tot de deelnemers en vraagt ze of zij er mee eens zijn op het verzoek 

van de kascontrolecommissie om decharge te verlenen? 

i. De vergadering stemt hiermee is en hierdoor is er “DECHARGE VERLEEND” 

aan het bestuur over het gevoerde financiële beleid. 

n. Dirk Willem bedankt Paul Zwiers, Alexander Derksen en Kees voor hun inzet en geeft 

aan dat zij de financiële organisatie op een goede wijze hebben ingericht. 

 

8. Bestuursverkiezing. 

Dit jaar hebben we geen aftredende bestuursleden. 

Als bestuur zijn we opzoek naar een bestuurslid facilitaire zaken en er zijn hierin vorderingen 

en we hopen dat we voor de start van het nieuwe seizoen onze zoektocht hebben afgerond. 

Wij vinden het belangrijk dat iemand in deze sector goed op de centen gaat letten. 

 

9. Jubilarrissen 

René geeft aan dat de “JUBILARISSEN” in 2020 niet vergeten zijn en dat we door de covid-19 

maatregelen ze nog niet verder in het zonnetje hebben kunnen zetten. Zij allen hebben een 

brief ontvangen over de situatie en wij zullen een gepaste gelegenheid aanpakken om deze 

leden te huldigen. 

 

10. Nieuwbouw 

a. Dirk Willem geeft aan dat we door de grote inzet van vele vrijwilligers er op dit 

moment het complex er fantastisch uitziet en dat we trots mogen zijn op wat er 

staat. 

b. Voor deze mensen schieten woorden te kort om ze te bedanken. 

c. Laatste lootjes dienen nog uitgevoerd te worden en daar is de geluidsinstallatie er 

een van. 
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Tussengevoegd punt: 
Compensatie contributie: 
 
Kees opent dit punt met de volgende zin: 
“Als vereniging ben je zo sterk als je leden”. 
 
De voorstellen van de vereniging: 

• Geen contributieverhoging voor het 5e tot 6de jaar achter elkaar. 

• Geen vrijwilligersbijdrage. 

• Senioren teams de keuze uit € 100,- of 110 munten ter compensatie. 

• Zaal krijgen over seizoen 20/21 € 50- terug (als vereniging hebben we geen zaalhuur 
hoeven te betalen naar de KNVB). 

• Voor de pupillen en de junioren geen bijzonderheden. 
De voorstellen worden instemming gebracht. 
Ruime meerderheid stemt in en als bestuur gaan we het tot uitvoering brengen. 

 
11. Rondvraag 

Dirk Willem vraagt of er nog vragen zijn. 

Er komen geen vragen meer van uit de aanwezigen. 

12. Sluiting 

Dirk Willem bedankt eenieder voor de inbreng en geeft aan dat we als bestuur hopen dat we 

de volgende ledenvergadering in september ’21 weer kunnen houden op het complex 

waarbij iedereen fysiek aanwezig kan en mag zijn. 

 

Opgemaakt door: 

 

René Lamers 

Secretaris v.v. Angerlo vooruit 

 

 


