Notulen algemene ledenvergadering 9 december 2019

1. Opening
De voorzitter Cees de Wit opent de vergadering en heet iedereen welkom.
2. Mededelingen/ingekomen stukken
Laura de Kuiper, Hans van der Vliet en Jeroen Wirz melden zich af voor de algemene
ledenvergadering. Martien de Haan heeft suggesties gedaan voor het doen van
belastingvrije schenkingen aan sv Ouderkerk en andere vormen van sponsering. Dit wordt
behandeld bij de rondvraag.
3. Vaststellen notulen van de algemene ledenvergadering van 3 juni 2019 en 9
september 2019
De notulen zijn vastgesteld door de leden van de algemene vergadering. Er waren geen
opmerkingen.
4. Financiën
De ledenvergadering heeft plaatsgevonden met behulp van een PowerPointpresentatie. De
financiële stukken treft u aan via de volgende link: Winst en verliesrekening 2018-2019 en
Balans 2018-2019. Hieronder treft u een toelichting aan op deze presentatie.
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Bij het financieel overzicht vindt u terug dat het bedrag voor de sponsorinkomsten
staan genoteerd voor een totaalbedrag van € 58.000, --. Je treft hier eveneens de
bijzonderheden aan, zoals de inkomsten van de advertenties uit het clubblad.
De contributie staat het afgelopen jaar op € 143.000, --.
De kantinekomsten staan voor € 161.844, --. De kantine opbrengsten dalen ieder jaar
licht. Ondanks dit gegeven hebben we dit jaar een hogere opbrengst mogen noteren,
met dank aan Paul van Dalen door een scherp inkoopbeleid. Paul wordt namens het
bestuur bedankt.
Helaas daalt het ledenaantal ieder jaar licht (zie voor verdere toelichting voorgaande
notulen)
Het ING-contract loopt dit jaar af. Sv Ouderkerk is nog in onderhandeling voor een
mogelijke verlenging.
De inkomsten vanuit Telstart i.v.m. Floris van der Linden zie je volgend seizoen niet
meer terug.
De TOTO stopt mogelijk dit jaar, nu zij deze gelden voortaan aan het NOCNSF willen
doneren.
Dit jaar zijn we begonnen met groot onderhoud (schilderwerk, laatste betaling
zonnepanelen, toilet, geluidsinstallatie, nieuwe deuren). Ook hebben wij een nieuwe
beveiligingsinstallatie aangeschaft.
De uitgaven voor voetbal is van € 113.000, -- gestegen naar € 128.000, --. De uitgave
bij voetbal zie je de kosten voor trainers toenemen. Er is een bedrag gereserveerd
voor jeugdtrainers (dat was vorig seizoen voor het eerst). Sv Ouderkerk heeft als doel

1

•
•

•

•

om de jeugdtrainers te blijven stimuleren om trainer van sv Ouderkerk te blijven, voor
nu en in de toekomst.
Dit seizoen hebben wij een positief resultaat van € 44.000, --.
In 2020 zullen we moeten kijken naar de contributie. Sv Ouderkerk behoort tot de
goedkoopste verengingen als het gaat om de contributie. Gelet op het dalend
ledenaantal zullen wij de contributie moeten verhogen. Er zijn op dit moment 922
spelende leden.
Het eigen vermogen groeit, de totale activa staat om en nabij op een bedrag van 2,3
miljoen. We zijn een gezonde vereniging met voldoende geld voor groot onderhoud.
Het bedrag aan groot onderhoud wordt vanuit het resultaat toegevoegd.
Cees de Wit geeft complimenten aan alle vrijwilligers en Kees Bosman. We mogen
trots zijn op elkaar nu sv Ouderkerk er gezond voorstaat.

5. Kascommissie
Frank Onink heeft samen met Hans van der Vliet dit jaar de Kascommissie verzorgd.
Frank is er trots op dat alle cijfers en de administratie netjes wordt bijgehouden. Frank
heeft sv Ouderkerk het advies gegeven alle rekeningen waar geen geld op staat, op te
schonen.
Tevens geeft Frank aan dat er Club van 100 contributie gelden contant lopen. Hij
adviseert sv Ouderkerk dit altijd via een bankrekening te laten lopen en niet cash. Tevens
geeft Frank nog een toelichting dat er nog € 25.00, -- aan lopende facturen openstaan. Dit
zijn bedragen die nog betaald moeten worden door sv Ouderkerk. Deze bedragen zijn
geparkeerd bij de overlopende post.
Frank geeft aan dat de penningmeester Kees Bosman samen werkt met Rients Okma, dat
zorgt voor het 4-ogen principe en dat is volgens hem een goede ontwikkeling.
Gelet op de inzage van de boeken verzoekt Frank decharge te geven voor de financiële
stukken. De algemene ledenvergadering gaat akkoord.
Het bestuur bedankt Frank en Hans voor hun tijd.
6. Terugblik commissies
Seniorenvoetbal
Voorzitter Cees de Wit geeft aan dat het met het seniorenvoetbal redelijk goed gaat. Voor
de jeugd die doorstroomt naar de senioren en geen selectievoetbal willen spelen, zie je
steeds vaker dat zij terechtkomen in een vriendenelftal en lid blijven bij sv Ouderkerk.
Helaas hebben we wel afscheid moeten nemen van de zaterdag 1. Er waren 19 spelers
voor de zaterdag 1. Door veel blessures en het feit dat een aantal spelers vroegtijdig zijn
gestopt waren er onvoldoende spelers om het team te laten bestaan.
Johan Wassenberg geeft aan dat wanneer mensen zich aan de selectie conformeren, dat
dan duidelijk gemaakt moet worden dat zij gedurende het seizoen niet zondermeer
kunnen uitstappen. Het bestuur is het daarmee eens.
Sander Toussaint vraagt wat er met de spelers is gebeurd die nog lid willen blijven van sv
Ouderkerk. Cees de Wit geeft aan dat per speler is gevraagd, wat ze willen doen. De
meeste spelers zijn verdeeld over de overige teams en aantal spelers zijn gestopt.
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Sasha van der Laak vraagt of andere clubs hier ook last van hebben. Cees de Wit geeft
aan dat je vaker verschuivingen ziet van de zaterdag en de zondag en andersom. Het
gaat hier om een landelijke trend.
Jeugdvoetbal
Voorzitter jeugdvoetbal Ton van ’t Schip vraagt aandacht voor het feit dat er onvoldoende
vrijwilligers zijn bij de jeugd. Hij vraagt het bestuur om actie te ondernemen.
Dit jaar vindt er weer een bloembollen actie plaats (medio december). Het
Sinterklaasfeest is dit jaar niet meer in trek bij de ouders en wordt vanaf dit jaar niet meer
georganiseerd. Ook het oliebollentoernooi wordt nu op één dag georganiseerd i.p.v. 2
dagen.
Nieuw dit jaar is het organiseren van een FIFA-toernooi. We hebben de nodige
aanmeldingen al binnen en veel jeugdspelers zijn enthousiast.
Het aantal teams bij de jeugd blijft stabiel, we zien een kleine daling bij de onderbouw en
bij de bovenbouw is er één team bijgekomen ten opzichte van vorig seizoen.
Verder bericht Ton dat de JO17 geen trainer heeft en er ad-hoc wordt getraind. Mogelijk
dat ze eind seizoen ook eerder stoppen met trainen.
Onderhoud- en gebouwen
Herman van Luyn geeft namens de onderhoudsgroep aan dat sv Ouderkerk steeds meer
gaat verduurzamen. Zo gaan we de huidige lampen vervangen door ledlampen en gaat sv
Ouderkerk afval scheiden.
Eddy Baars vraagt zich af waarom we geen hardplastic gebruiken. Mark van Beusekom
geeft aan dat de aanschaf van dergelijke glazen zeer prijzig zijn. Bovendien worden ze
naar loop van tijd dof zodat je nieuwe glazen moet aanschaffen.
Kantinecommissie
In de kantine zie je dat cashloos betalen steeds meer toeneemt. De kantinecommissie wil
langzamerhand overstappen op volledig cashloos betalen. Sander Toussaint en Johan
Wassenberg vragen zich af of de apparaten en de pinbetaling als zodanig vereenvoudigd
kunnen worden.
De kantinecommissie gaat een avond organiseren om te kijken wat de wensen zijn van de
barvrijwilligers. Ook gaat er gekeken worden of er apparatuur moet worden toegevoegd of
worden vervangen om pinbetalingen te vereenvoudigen. Alle tips zijn welkom.
Mark van Beusekom geeft verder aan dat sv Ouderkerk overgaat tot een
kantinebeheerder, zodat altijd iemand met een sleutel kan openen en de teams kan
begeleiden bij zijn of haar kantinedienst. Hiermee zorgen we voor continuïteit voor zowel
de bar als de keuken en wordt de kantine tijdig afgesloten, nu er nog maar weinig vaste
teams zijn die in de keuken of achter de bar staan. Een kantinebeheerder is dus
noodzakelijk.
Sander Toussaint vraagt wat het e.a. moet gaan kosten nu de beheerder wordt betaald.
Kees Bosman geeft aan dat we uitgaan van een vrijwilligersvergoeding. Het hangt ook af
wat de vrijwilliger wil. Overigens is het maximale bedrag voor de vrijwilligersvergoeding €
1.700, -- per jaar.
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7. Voetbalbeleidsplan
Sander Toussaint presenteert namens de technische commissie het voetbalbeleidsplan.
Dit beleidsplan is terug te vinden via de volgende link:
https://www.svouderkerk.nl/voetbalbeleidsplan/
Hieronder treft u een toelichting aan op deze presentatie
•

•
•
•
•
•
•
•
•

De missie van sv Ouderkerk is één ieder een warm verenigingsgevoel te geven en
elk voetballend lid op zijn eigen niveau zo hoog mogelijk met plezier te laten
voetballen om ieder individu tot een beter voetballer(ster) te maken.
De doelstelling van sv Ouderkerk blijft spelplezier.
Sv Ouderkerk heeft het geluk een dorpsclub te zijn. Spelers blijven voor langere
tijd verbonden aan de vereniging.
De vrouwen hebben een eigen plan “vrouwen boost”.
Van de zaterdag willen wij een groot gedeelte reactie voetbal maken.
Sander geeft aan dat we meer verbinding moeten maken met de leden. Waarom
stoppen ze? Wat is daarvan de reden etc.
De competitie onder de 23 is nieuw leven ingeblazen waarbij wordt meegedaan
aan de 023 Univé JSC Midweekcompetitie.
Martien de Haan vraagt om het beleidsplan te publiceren op de site.
Marin Hilbrand komt ook met een beleidsplan voor scheidsrechters.

8. Benoeming bestuursleden
De voorzitter van het algemeen bestuur Cees de Wit is volgens het schema aftredend.
Het voorstel van het bestuur is om de positie van Cees de Wit te verlengen met 3 jaar.
Hoewel Cees de Wit 9 september 2019 als voorzitter werd benoemd in een bijzondere
algemene ledenvergadering, volgt hij het schema van wijlen Marco Bakker. Dit schema
loopt af per december 2019, waardoor Cees de Wit opnieuw moet worden benoemd
volgens de statuten.
De leden gaan akkoord met de benoeming van Cees de Wit als voorzitter van sv
Ouderkerk.
9. Rondvraag
Cees van Beek
Er is 100 jaar voetbal in Ouderkerk. Cees van Beek vraagt waarom er niks wordt
georganiseerd. Cees de Wit geeft aan dat er een aantal vrijwilligers zich hadden
aangeboden. Er is door deze vrijwilligers geen actie ondernomen. We gaan opzoek
gegaan naar een ander moment, namelijk 13 juni 2020 i.v.m. de nationale voetbaldag.
Martien de Haan
Martien de Haan vraagt aan het bestuur of zij heeft nagedacht om leden een periodieke
schenking te laten doen aan sv Ouderkerk. Deze schenking kan volgen Martien worden
afgetrokken via de belastingaangifte. Volgens Kees Bosman is dit mogelijk nu sv
Ouderkerk ANBI is. Andere acties qua schenken heeft Ouderkerk niet lopen.
Martien vraagt of wij nog mee hebben meegedaan met de ClubSupport actie. Kees
Bosman geeft aan dat we altijd meedoen aan de Toto, maar die vervalt. Kees geeft aan
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dat we eventueel mee kunnen doen aan ClubSupport of andere alternatieven. Het zou
mooi zijn als een aantal leden zich aanmelden om zich hiervoor in te zetten.
Sander Toussaint
Sander vraagt waar het archief is gebleven. Mark van Beusekom geeft aan dat veel
bewaard is op de vereniging. Sander geeft aan dat we wellicht een archivaris moeten
aanstellen.
10. Einde vergadering
Cees de Wit sluit de vergadering.
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