Notulen algemene Ledenvergadering maandag 17 januari 2022
1. Opening
Voorzitter Cees de Wit opent de vergadering en heet iedereen welkom. Voor de tweede keer houden
wij een digitale vergadering, vanwege corona is het dus niet mogelijk om de leden fysiek te
ontmoeten op ons sportcomplex. Voor deze digitale vergadering hebben zich 22 leden aangemeld.
2. Mededelingen/ingekomen stukken
Dick Verheul heeft zich ziekgemeld voor de algemene ledenvergadering. Verder heeft het bestuur
geen ingekomen stukken mogen ontvangen.
Cees de Wit vertelt hoe het met de verschillende commissies gaat, dit zal verder worden toegelicht
bij punt 6 van deze notulen. Cees de Wit geeft nog speciaal aandacht aan het feit dat er een nieuwe
sponsorcommissie is ingesteld ter opvolging van Ruud Vonk. Dit zijn Iris Nijkamp, Tristan Oldenburg
en Kees van Beek. Het nieuwsbericht hierover leest u terug op onze website.
Daarnaast staan we stil bij de personen die ons in het afgelopen half jaar zijn ontvallen en maakt
Cees de Wit melding over een aantal vrijwilligers/leden die momenteel ernstig ziek zijn en via deze
weg wensen wij hen veel sterkte en een voorspoedig herstel.
Daarnaast houdt Cees een algemeen verhaal over de prestaties van de senioren en die van de jeugd
onder 23.
3. Afdeling voetbal
Voetbal senioren
Begin het jaar 2021 was er weinig tot geen voetbal voor de senioren. In het vorige seizoen hebben de
senioren maar twee maanden kunnen voetballen. De selectie elftallen zijn nog wel individueel bezig
geweest, waarbij overleg is geweest tussen de technische commissie en het voetbalbestuur. We
hebben geprobeerd om de leden zoveel mogelijk door te laten voetballen dan wel te sporten. De
zaterdag teams hebben onderling nog een toernooi georganiseerd, waarvoor onze complimenten.
In het huidige seizoen is de winterstop eerder aangevangen omdat we opnieuw in lockdown zijn
gegaan. De verwachting is dat we eind januari/begin februari de competitie kunnen hervatten en dat
er nog inhaalwedstrijden gepland zullen worden, zodat we het seizoen volledig kunnen uitspelen. De
verwachting is overigens wel dat er geen bekerwedstrijden meer gespeeld zullen worden.
Door corona hebben we nu wel een tekort opgelopen met vrijwilligers m.b.t. de bestuursdienst op de
zaterdag. Dit geldt ook voor scheidsrechters. Wilma Koster meldt dat het wellicht een idee is om
bestuursdiensten door teams te laten doen, zoals nu gebeurt bij de kantinediensten. Danny de Wit
geeft aan dit te zullen bespreken met het voetbalbestuur en bedankt Wilma voor haar inbreng.
Voetbal jeugd
Ronald van Tetterode stelt zich voor als nieuwe jeugdvoorzitter. Ronald heeft een nieuwe structuur
neergezet met het idee, minder mensen in het bestuur en meer mensen op het veld. De nieuwe
structuur zal nog verder uitgewerkt worden, waarin verantwoordelijkheden en taken verder worden
uitgeschreven. Dit wordt dan verwerkt in een levend handboek. Op 1 december jl. heeft het nieuwe
jeugdbestuur zichzelf via de website gepresenteerd.
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In de notulen van 7 juni 2021 is te lezen wat er tijdens corona is georganiseerd, speciale dank vanuit
Ronald richting zijn voorganger Ton van ‘t Schip, omdat er relatief weinig leden hebben opgezegd.
Momenteel heeft sv Ouderkerk 33 jeugdteams, waarbij het goed is om te melden, dat sinds een
aantal jaren van daling het ledenaantal van de vosjes weer is toegenomen. Omdat de aanwas groot
is, willen we hier ook een hoofdtrainer voor aanstellen. Ondanks corona is er dus veel positiviteit.
Wel zien we een uitval van leden tussen de leeftijdscategorie 14 en 17 jaar (dit speelt overigens al
jaren) Het jeugdbestuur gaat kijken hoe we kunnen voorkomen dat bij die leeftijdscategorie leden
opzeggen.
Als laatste meldt Ronald dat ook bij de jeugd, door corona een aantal vrijwilligers zijn afgehaakt en
dat we als club hiermee aan de slag moeten.
Penningmeester Kees Bosman meldt dat vanuit het Sportakkoord (een vereniging overschrijdend
initiatief van de overheid) een campagne wordt gestart voor de werving van vrijwilligers, waarbij we
professionele ondersteuning krijgen vanuit Van den Busken als marketingbureau. Het is dus voor alle
verenigingen uit Ouder-Amstel waarbij de inwoners bewust worden gemaakt over de noodzaak van
het doen van vrijwilligerswerk, zodat we iedereen in beweging proberen te krijgen ook voor s.v.
Ouderkerk.
Gebouwen en terrein
Herman vertelt over de nodige werkzaamheden die de afgelopen periode zijn verricht door de
onderhoudscommissie en hij heeft hiervoor een verslag gemaakt welke ook terugvalt te lezen op de
website. Verder meldt Herman dat de grasmaaier zal worden vervangen door een maairobot. Het
grote voordeel is dat deze energiezuinig is en dat de buren minder overlast zullen ervaren.
Herman wil graag aanvullen dat het complex inmiddels 18 jaar bestaat en hij bedankt dan ook alle
vrijwilligers die zich al die jaren belangloos hebben ingezet. Het complex ziet er nog steeds zeer
verzorgd uit en dat is te danken aan al het harde werk wat in de loop der jaren is verzet.
Kantinecommissie
Cees de Wit wil graag ook de kantinecommissie bedanken voor het werk wat zij hebben verzet de
afgelopen periode, het is niet altijd makkelijk geweest om roosters rond te maken, de inkoop te
organiseren en ervoor te zorgen dat iedereen zich aan de overheidsregels houdt die ons zijn
opgelegd. Ondanks alles, in de periode dat we open mochten hebben zij het e.a. in goede banen
geleid, waarvoor dank.
5. Algemeen Bestuur
Notulen
Martien de Haan meldt dat de wet WBTR, waarbij de statuten aangepast moeten worden uiterlijk 5
jaar na de inwerkingtreding gewijzigd moeten zijn i.p.v. 2 jaar.
Wilma Koster vraagt of alle UBO-verklaringen zijn ingevuld, Kees Bosman bevestigt dat dit is gebeurd.
Daarnaast vraagt Wilma, of er nog een compensatie komt voor de leden ten aanzien van corona nu
zij minder hebben kunnen sporten. Cees de Wit bericht dat er verder onderzoek is gedaan bij het
draagvlak onder de leden. Omdat een kleine meerderheid in de vorige ALV (hier waren slechts 16
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leden aanwezig) voor compensatie was, is er verder navraag gedaan. Hieruit is gebleken dat veel
leden geen reden zien voor compensatie. Als bestuur zien we daarom ook af van compensatie.
De notulen zijn goedgekeurd door de leden.
Financiën 2020/2021
De presentatie van de financiële cijfers heeft plaatsgevonden met behulp van een
PowerPointpresentatie. Tijdens de ALV zijn de belangrijkste punten nog eens extra benoemd door
onze penningmeester Kees Bosman.
Inkomsten
-

-

-

De inkomsten voor de kantine zijn enorm teruggelopen, nu deze grotendeels was gesloten.
Voor corona hadden wij nog ruim € 160.000, -- aan kantine inkomsten dat is nu blijven
steken op een bedrag van € 21.000, --.
De sponsor- en contributie inkomsten zijn op peil gebleven, waarbij we opmerken dat het
aantal leden iets is gestegen en slechts enkele bedrijven vanwege corona hun bijdrage
voorlopig hebben stopgezet. De sponsorinkomsten lopen weliswaar ietsjes terug, maar we
zijn blij dat we een nieuwe commissie hebben kunnen aanstellen.
De inkomsten voor de onlineadvertenties zijn omhooggegaan.
Het aantal leden voor de Club van 100 zijn ook gestegen.
Kind en CO voor naschoolse opvang is een groot succes en zorgt voor een vaste stroom aan
huurinkomsten.
Verder heeft sv Ouderkerk tijdens de pandemie diverse subsidies aangevraagd en ontvangen
o.a. TVL (tegemoetkoming vaste lasten) + COTAS voor een totaalbedrag van € 30.747,-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.

Uitgaven
De uitgaven hebben we tijdens corona goed in de hand kunnen houden. Met name op het gebied
van bedrijfsmiddelen zijn we van € 77.317, -- naar € 50.681, -- gegaan. Omdat het voetbal
grotendeels stillag, hebben we diverse kosten niet hoeven maken. We hebben met name bespaard
op gas, water en licht. I.p.v. € 20.000, -- hebben we nu € 10.000, -- uitgegeven. Naast corona heeft dit
ook te maken met de aanleg van extra zonnepanelen.
Hoewel de kantine grotendeels was gesloten lopen de kosten wel gewoon door, maar de uitgave als
het gaat om inkoop zijn enorm gedaald. Al met al heeft het e.a. toch gezorgd voor een positief
resultaat van € 31.000, --.
Marten Hilbrands geeft alle vrijwilligers de complimenten voor het te voeren beleid, nu wij als sv
Ouderkerk er gezond voorstaan en de pandemie goed zijn doorstaan.
Het ledenaantal zegt iets over de lange termijn. Zoals eerder bericht in de vergadering zien we dat
het aantal ledenaantal licht stijgt. We dachten dat het terug zou lopen, mede door corona maar ook
omdat we het aantal leden zien dalen vanaf het jaar 2016. We zijn dus positief verrast. Niet alleen bij
de vosjes, maar er hebben zich ook een aantal seniorenteams aangemeld bij sv Ouderkerk.
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Liesbeth Nieuwenburg meldt dat het aantal kleuterklassen op de basisschool toeneemt. Dat is een
goed teken voor sv Ouderkerk. Of er ook meer vosjes vanuit buiten Ouderkerk zijn bijgekomen is niet
te zeggen, Ard Bosman van de jeugdcommissie geeft aan dat dit later nog kan worden uitgezocht.
Tevens geeft Wilma Koster aan dat het aantal leden bij Walking Footbal ook is toegenomen.
Liquide middelen
We hebben een behoorlijke voorziening voor het groot onderhoud. De voorzieningen zijn ook gedekt
op de bankrekening, denk aan repartie aan het dak, douches en de Cv-installatie. Voor het groot
onderhoud is een meerjarig onderhoudsplan opgesteld, waarbij berekend is dat we de komende 15
jaar ongeveer € 300.000, -- aan het gebouw kwijt zullen zijn.
Te zijner tijd willen we de gasboilers vervangen door hybride boilers, waarmee we minder gas gaan
verbruiken. Helemaal zonder gas zal voorlopig niet gaan.
Verder zullen we voor veld 4 en het trainingsveld ledverlichting aanleggen. Daar zijn de lampen het
oudst. Daarmee worden we steeds groener, en dragen wij bij aan duurzamere samenleving.
Ton van ’t Schip vraag hoe het zit met ons energiecontract gelet op de huidige prijzen? Heeft de club
een vast contract? Kees Bosman bericht dat we van de huidige gasprijzen niks zullen merken, omdat
wij op het dieptepunt van de crisis ons contract met 2 jaar hebben vastgelegd tegen een gunstig
tarief.
Kascommissie
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.
Cees de Wit meldt dat er nieuwe leden gezocht dienen te worden voor kascommissie. Cees legt uit
dat Frank Onink, Hans van der Vliet en Hennie Harie nu een aantal jaren de cijfers van sv Ouderkerk
hebben gecontroleerd. Om de onafhankelijkheid te kunnen waarborgen moeten we opzoek naar
vervangers. Cees bedankt Frank, Hans en Hennie voor het controleren van de cijfers in de afgelopen
jaren.
6. Overige zaken
Voorzitter Cees de Wit legt uit dat het voetbalbeleidsplan loopt tot eind 2022. We zullen het plan
moeten gaan herijken en roept de leden op om zich bij hem of Danny de Wit te melden. Er zal ook
nog een bericht op de site worden geplaatst.
Tevens zien jullie auto’s van Futsal 2000 op het parkeerterrein staan naast sv Ouderkerk. Ook daar
ontvangen wij een bijdrage voor nu de organisatie gebruikt maakt van de kantine/bestuurskamer.
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7. Benoeming bestuursleden
De secretaris van het algemeen bestuur M.P. van Beusekom is op eigen verzoek aftredend na zijn
termijn van 3 jaar.
Het voorstel van het bestuur is op de volgende wijze in de vacante positie te voorzien: secretaris:
Sander Toussaint, algemeen voorzitter: Cees de Wit (aftredend volgens schema december 2022),
penningmeester: Kees Bosman (aftredend volgens schema december 2023).
De aanwezigen leden stemmen (22 leden) unaniem in met Sander Toussaint als nieuwe secretaris.
Cees de Wit bedankt Mark voor zijn rol als secretaris in de afgelopen 9 jaar. Mark is overigens nog
niet helemaal weg, hij blijft de redactie (website) van sv Ouderkerk doen.

8. Rondvraag
Wilma Koster vraagt of leden voorrang kunnen krijgen voor Kind & CO. Kees Bosman legt uit dat dit
niet het geval is. Bovendien is er voldoende plek op het moment, we zien overigens wel dat kinderen
die zich aanmelden bij Kind & CO vaak lid zijn van sv Ouderkerk.
Martien de Haan vraagt wat de nieuwe boilers moeten gaan kosten. Cees de Wit geeft aan dat
vervanging op dit moment geen rol speelt, dus dat is op dit moment niet inzichtelijk.
Wilma komt nog terug op de receptiediensten, ze geeft aan dat zij wel wil helpen met het maken van
de roosters. Danny de Wit geeft aan dat hij haar zal benaderen. Daarbij kunnen we kijken of we
receptiediensten moeten gaan verplichten.
Ton van ‘t Schip geeft aan dat er veel verenigingen overgaan op zaterdagvoetbal. Hoe zit dat met sv
Ouderkerk? Cees de Wit legt uit dat er een werkgroep zal worden opgezet, we hebben nu al een
probleem met de ruimte op de zaterdag, terwijl je ook niet wil dat er op zondag geen teams meer
spelen. Komend half jaar zullen wij als vereniging ons hierover gaan buigen.
Liesbeth Nieuwenburg vraagt of er eind van het jaar een zomerkamp wordt georganiseerd. Ronald
geeft aan, als de maatregelingen dit toelaten er zeker wordt gekeken of dat mogelijk is.
Eddy Baars vraagt hoe het staat met het innen van de contributie. Wilma geeft aan dat er momenteel
24 leden zijn die een achterstand hebben en nog 20 nieuwe leden de contributie moeten betalen.
Sascha van der Laak vraagt of de vlaggen van 25 jaar vrouwenvoetbal vervangen kunnen worden, nu
deze al een aantal jaar in de kantine hangen. Cees de Wit verzoekt Sascha om met suggesties te
komen zodat we daarnaar kunnen kijken.
9. Sluiting
Voorzitter Cees de Wit bedankt de aanwezigen en spreekt de wens uit dat we bij de volgende
algemene ledenvergadering elkaar weer fysiek mogen ontmoeten.
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