Notulen algemene Ledenvergadering maandag 7 juni 2021
1. Opening
Voorzitter Cees de Wit opent de vergadering en heet iedereen welkom. Cees de Wit bedankt onze
penningmeester Kees Bosman voor het mogelijk maken van deze digitale vergadering. Vanwege
corona zit alleen het bestuur in de kantine, waarbij we assistentie krijgen van Ruud Prins die
vanavond helpt om de vragen die door de leden worden gesteld voor te leggen bij het bestuur.
2. Mededelingen/ingekomen stukken
Cees de Wit vertelt dat 2021 een bijzonder en teleurstellend jaar was. De competities lagen voor
langere tijd stil en veel (voetbal-) activiteiten konden helaas geen doorgang vinden. Slechts twee
maanden heeft de competitie geduurd. Regelmatig was het dan ook erg rustig op ons complex en
was er het gemis van het samen zijn bij sv Ouderkerk. Maar ondanks alles overheerste de positiviteit
binnen sv Ouderkerk en werd er, binnen de geldende regels, met name voor de jeugd veel
georganiseerd met als gevolg groot enthousiasme binnen die leeftijdsgroepen.
Helaas waren de regels voor onze senioren vaak nog strikter zodat de bewegingsruimte voor deze
groep soms helaas nihil was. Ook onze onderhoudsgroep en kantinecommissie ging gestaag door om
ervoor te zorgen, zo gauw het mogelijk was, iedereen weer op ons complex te kunnen ontvangen.
Achter de schermen hebben we als bestuur alle zeilen bijgezet om onze vereniging ook financieel op
rit te houden en ook dat gaat gelukkig nog goed.
Liesbeth Nieuwenburg is voor het eerst aanwezig bij de ALV en vraagt of het bestuur zich kan
voorstellen. Het bestuur stelt zich voor en in afwezigheid van Herman van Luyn vertelt Cees de Wit,
iets over het onderhoud van het terrein en de gebouwen tijdens dit bijzondere jaar.
Normaal gesproken gedenken wij de leden en/of vrijwilligers tijdens de nieuwjaarsreceptie die van
ons zijn heengegaan. Voor sv Ouderkerk een vanzelfsprekend belangrijk moment. Helaas kon de
nieuwjaarsreceptie niet doorgaan. Daarom staan we deze ALV één minuut stil en gedenken wij de
mensen dit ons dit jaar zijn ontvallen.
3. Mededelingen/ingekomen stukken
Martien de Haan bericht ons dat het bestuur conform de nieuwe wet WBTR de statuten moet
aanpassen en vraagt wat sv Ouderkerk op dit punt heeft gedaan. Cees de Wit bedankt Martien voor
zijn inbreng. Het bestuur was hiervan niet op de hoogte, waar dit wel had gemoeten. Het bestuur
belooft de leden dit verder uit te zoeken en tijdens de volgende ALV zullen wij hierop terugkomen.
Wat inmiddels wel op korte termijn duidelijk is geworden, is dat de statuten binnen 2 jaar aangepast
dienen te worden, dus als verenging hebben wij nog even de tijd.
4. Vaststellen notulen van de algemene ledenvergadering van 14 september 2020
Eén kleine correctie bij de notulen, het geweldsincident was in 2020 i.p.v. 2021. De notulen zijn
verder goedgekeurd door de algemene ledenvergadering.

1

5. Financieel overzicht 2019-2020
De ledenvergadering heeft plaatsgevonden met behulp van een PowerPointpresentatie en een
toelichting. De financiële stukken treft u aan via de volgende links:
▪
▪
▪
▪

Begroting 2021-2022
Jaarcijfers 2019-2020
Toelichting jaarcijfers 2019-2020
Verklaring Kascommissie

Tijdens de ALV zijn de belangrijkste punten nog eens extra benoemd door onze penningmeester,
welke ook zijn terug te lezen in de toelichting op de jaarcijfers.
•

•
•

•
•

•
•

•
•
•
•

De inkomsten van de vereniging uit contributie en sponsorinkomsten zijn doorgelopen. Dit
geldt niet voor de kantine. Door corona hebben we sinds maart de kantine moeten sluiten.
Met name het jaarlijks Persijntoernooi en koningsnacht wordt gemist in de omzet
Kind&Co is een groter deel van het gebouw gaan huren. Dit heeft voor een toename aan
huurinkomsten van €4.800,-- gezorgd
Sponsorinkomsten zijn gedaald met € 6.000, --. Het grootste deel wordt verklaard door
éénmalige positieve opbrengsten in seizoen 2018-2019 van 2 grote sponsoren die kleding
hebben betaald voor selectie en damesteams
Kees Bosman vertelt de leden dat we diverse aanvragen hebben gedaan inzake de relevante
rijksregelingen op het gebied van coronasteun.
De bedrijfsmiddelen zijn teruggelopen door corona omdat we hebben bezuinigd. De
terreinhuur is vanwege Corona voor 3 maanden kwijtgescholden. Besparing: €11.000,Verzekeringsgelden zijn toegenomen.
De voetbalkosten zijn gedaald met €14.000,Ook heeft sv Ouderkerk de BOSA-subsidie aangevraagd en gekregen (Stimulering bouw en
onderhoud van sportaccommodaties). Met de aanschaf van nieuwe zonnepanelen hebben
we ruim 7 duizend euro ontvangen aan subsidie. Dat is inclusief het investeren in nieuwe
sportmaterialen (denk aan kleding etc.) voor sv Ouderkerk.
Het leden aantal loopt nog steeds terug. Het aantal spelende leden neemt af. Het moeten er
niet minder worden, zoals reeds vaker is toegelicht in de voorgaande ALV’s.
De contributie loopt iets terug vanwege teruggang in het ledenaantal
Het vermogen van de club en die van de club van 100 boekhoudkundig zijn samengevoegd
De voorziening ten aanzien van de kleding is toegenomen.

Voorzitter Cees de Wit bedankt Kees Bosman voor het verzorgen van de cijfers en het financieel
gezond houden van onze vereniging.
6. Kascommissie 2019-2020 6. Begroting 2021-2022
Helaas kon geen van de leden aanwezig zijn om een toelichting te geven op de bevindingen die zij
hebben gedaan. Daarom treft u een getekende verklaring aan waarmee de kascommissie, indien de
leden van de ALV dit ook doen, het bestuur decharge verlenen. De leden geven het bestuur
decharge.
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Tijl Peters vraagt hoeveel personen die nu online zijn, stemgerechtigd zijn. Mark van Beusekom legt
uit dat 16 leden die nu online zijn mogen stemmen.
7. Begroting 2020-2021
•

•
•

•
•

Het is moeilijk vooruitkijken want we kunnen niet doen alsof er niks aan de hand is. Als er
problemen met corona zijn komen we met zekerheid door, maar we gaan ervanuit dat alles
straks weer mag en er een einde komt aan de beperkende maatregelingen waarmee sv
Ouderkerk te maken heeft.
Ten aanzien van de contributie vonden we het niet passend om een verhoging toe te passen
voor komend seizoen.
Alle sponsoren hebben betaald. Er heeft slechts een enkeling opgezegd. Kees wil graag de
sponsoren bedanken dat zij Ouderkerk ook in deze moeilijke tijd sv Ouderkerk blijven
ondersteunen.
Voor de kantine inkomsten verwachten wij een lagere omzet vanwege corona. De begroting
is hier dan ook naar beneden bijgesteld.
We nemen tegenwoordig ook trainers in dienst. Loon, vrijwilligersvergoeding, onkosten of
zelfstandig. Hierdoor zijn de kosten voor alle trainers wel hoger uitgevallen, maar hiermee
voldoen we aan alle wettelijke voorschriften.

Martien de Haan vraagt dat het ledenaantal steeds een klein beetje af neemt maar toch wordt de
contributie op 140.000 gesteld. Klopt dat? Kees Bosman geeft aan dat de doelstelling is om het
aantal leden op peil te houden en het liefst wordt dit nog vergroot.
Begroting uitgaven:
Bij de bedrijfsmiddelen wordt gekeken naar het grootboek waarbij referentie 2019 wordt besproken.
Tijl Peters zegt dat de toename kosten trainers/KNVB stijgt met 30% t.o.v. afgelopen jaar en met
~15% t.o.v. het jaar ervoor terwijl het ledental afneemt. Tijl zegt dat hij de nieuwe regeling snapt
(loondienst en vrijwilligers vergoeding en die andere optie), maar het is toch best veel geld. Tijl geeft
geen oordeel, maar een constatering.
We vinden het zelf ook veel geld. Het hangt er ook vanaf of hij/zei een trainingscursus gaat volgen.
Wij betalen de cursus, maar we willen de trainer graag behouden. Voor de jonge trainers geldt
bovendien dat wij concurreren met andere bijbaantjes, hiermee proberen wij alle trainers te
behouden voor sv Ouderkerk.
Liesbeth Nieuwenburg vult nog aan: goede trainers bij de jeugd zorgt ook dat je de jeugd vast kan
houden en dat is belangrijk voor het ledenaantal. Ik denk dat de jeugdtrainers zich wel uitbetalen. De
aanwezige leden zijn het hiermee eens.
Martien de Haan
Er is destijds een beheerders vergoeding afgesproken voor het beheer van de kantine op zaterdag en
zondag. Heeft het bestuur ook gekeken naar een vrijwilligersvergoeding voor de andere vacatures
binnen onze vereniging? Cees de wit legt uit dat sv Ouderkerk drijft op de inzet van vrijwilligers,
voetballers en niet-voetballers. Zonder hun hulp kan de voetbalclub niet functioneren. Iedere vorm
van vrijwilligerswerk, hoe klein ook, is belangrijk voor het voortbestaan van onze vereniging. Voor nu
proberen wij vacante posities in te vullen zonder het geven van een vergoeding. Is dit niet mogelijk,
dan wordt gekeken naar een passende oplossing. Als corona voorbij is zullen wij een campagne
beginnen om meer vrijwilligers te werven. Alles draait dan om bewustwording.
3

Sv Ouderkerk krijgt nog een energie scan van het NOC*NSF, waarbij we een advies ontvangen wat we
kunnen besparen. We gaan sowieso de lampen op de velden vervangen door ledverlichting.
Tijl Peters vraagt:
Zit in het kopje KNVB/trainers ook de afdracht aan de KNVB of lees ik dat verkeerd? En zo ja neemt
die toe? Kees Bosman geeft aan dat het bedrag erin zit, maar of deze komend jaar zal toenemen is
niet bekend.
Cees de Wit stelt nog namens het volledige bestuur voor om de leden te compenseren nu zij vrijwel
niet hebben kunnen voetballen. Dit geldt in mindere mate voor de jeugd, maar ondanks alles zijn alle
leden trouw lid gebleven. Het bestuur zou willen voorstellen om de leden te compenseren.
Compensatie kan in vorm van korting op de contributie of een presentje. Hierbij kunt u denken aan
een trainingsjack of hoody.
De leden vinden het aantal van 16 aanwezige personen onvoldoende om hier een besluit over te
nemen. De vraag in zijn algemeenheid is of de leden hier wel op zitten te wachten. Het bestuur komt
met de aanwezige leden overeen om dit besluit uit te stellen en dit verder uit te werken. Daarna
zullen wij goed kijken of de leden wel gecompenseerd moeten worden.
8. Benoeming bestuursleden
De penningmeester van het algemeen bestuur Kees Bosman is volgens het schema aftredend. Het
voorstel van het bestuur is om de positie van Kees Bosman te verlengen met 3 jaar. De leden gaan
akkoord met de benoeming van Kees Bosman tot penningmeester.
9. Terugblik commissies
Onderhoudscommissie
Cees de Wit meldt dat in afwezigheid van Herman van Luyn i.v.m. vakantie, dat hij een verslag heeft
gemaakt op de site. Dit verslag kunt u teruglezen op de volgende pagina:
https://www.svouderkerk.nl/2021/06/verslag-onderhoudsgroep/
Ten aanzien van het verslag van Herman geeft Liesbeth Nieuwenburg nog aan, dat het wellicht
handig is om prullenbakken bij het nieuwe veldje te plaatsen. Cees bedankt Liesbeth en zal dit
doorgeven aan Herman van Luyn.
Voetbalcommissie senioren
De nieuwe voetbalvoorzitter van de seniorencommissie Danny de Wit bericht dat er weinig tot geen
voetbal is geweest het afgelopen seizoen. Zoals in het begin van de vergadering werd vermeld
hebben de senioren maar twee maanden kunnen voetballen.
De selectie elftallen zijn nog wel individueel bezig geweest, waarbij overleg is geweest tussen de TC
en het voetbalbestuur.
We hebben geprobeerd om de leden zoveel mogelijk door te laten voetballen dan wel te sporten. De
Regiocup die een deel van de competitie zou opvangen aan het einde van het seizoen, zou ook voor
de senioren georganiseerd worden. Helaas heeft dat door de maatregelingen niet kunnen doorgaan.
We hopen weer een normale start aan het begin van het seizoen te kunnen maken. Danny bedankt
alle leden, want er heeft bijna niemand zijn lidmaatschap opgezegd of contributie teruggevraagd.
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Als laatste bericht Danny de Wit dat futsal niet meer in de Bindelwijk terecht kan omdat we te weinig
gebruik maken van de sporthal.
Sander Toussaint geeft aan dat hij vanuit de seniorencommissie en de jeugdcommissie iets mist over
de inzet van de technische commissie en ontwikkelingen.
Cees de Wit legt uit dat we alle doelgroepen wat meer met elkaar willen samenbrengen. Helaas
waren niet alle bijeenkomsten doorgegaan vanwege corona. Maar we zijn er nog steeds mee bezig,
met name de overstap van de jeugd naar de senioren en het initiatief onder de 23 verdient de nodige
aandacht. Wordt vervolgd.
Voetbalcommissie jeugd
Ton van ’t schip is als jeugdvoorzitter per 30 mei gestopt. Tijdens de ALV bericht hij dat er zo spoedig
mogelijk een opvolger gevonden zal worden.
Ondanks corona hebben veel trainers zich enorm ingezet om er voor de jeugd iets van te maken.
Diverse interne toernooien werden georganiseerd of er werden onderling wedstrijden gespeeld. Ton
bedankt alle vrijwilligers en trainers die zich hiervoor hebben ingezet.
Op 3 mei van 2021 heeft Marcel Wagenhuis een Oranje dag georganiseerd. Dat was een enorm
succes. Meer info over deze dag vindt u hier: https://www.svouderkerk.nl/2021/04/sv-ouderkerkorganiseert-uniek-oranjefestival/
Ton wil Marcel bedanken voor het organiseren van deze succesvolle dag.
De activiteiten voor het Amstelbad was eveneens een groot succes en heeft ruim 1300 euro
opgehaald. Meer informatie leest u hier: https://www.svouderkerk.nl/2021/05/goal-amstelbadbrengt-e135051-op/
De Regiocup is een succes en iedereen is enthousiast dat we weer mogen voetballen, met echte
tegenstanders!
Cees de Wit bedankt Ton namens het bestuur voor 3 jaar dat hij jeugdvoorzitter was van sv
Ouderkerk.
10. De rondvraag.
Tijl Peters heeft geen vraag maar een opmerking. Hij vindt de investering in ledverlichting een goed
idee en betaalt zich snel terug. Kees Bosman geeft nog aan dat de terug verdiensten tussen de 5 à 6
jaar ligt.
Wilma Koster vraagt hoe het staat met de VOG-verklaringen. Kees Bosman geeft aan dat alle VOGverklaringen zijn binnengekomen.
Liesbeth Nieuwenburg vraagt hoe het staat met de constructie tussen Pablo en sv Ouderkerk nu er
kinderen trainen op het trainingsveld die geen lid zijn. Cees de Wit geeft aan dat het veld op zondag
wordt gebruikt door Pablo zodat hij trainer blijft van sv Ouderkerk. Hij mag deze training geven
zolang hij trainer is van sv Ouderkerk.
Sluiting
Voorzitter Cees de Wit sluit de vergadering.
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