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1. Opening 
Voorzitter Jacco de Koning heet alle aanwezigen welkom en opent de algemene 
ledenvergadering om 21:00 uur.  
Aanwezig namens het hoofdbestuur: Jacco de Koning (Voorzitter), Ruben Baijens 
(Penningmeester), Wendy Bekkers (Secretaris), Carola Ouwerkerk (Communicatie 
& Sponsoring) Frank Paijmans (Facilitaire Zaken), Chris Keijsers (Voetbalzaken) 
 

2. Mededelingen 
Afwezig met kennisgeving: Bart van de Water, Thea en Ben van der Veen, Peter 
Beset, Bert van Santvoort, Gijs Oskam, Thomas Dammingh, Dennis Rietveld, Marc 
van Santvoort, Berry van de Water 
 

3. Vaststellen notulen (BALV 18-4-2019 en 28-11-2019, ALV 19-12-2018) 
Aanwezige leden hebben geen op- of aanmerkingen op de eerder via de site 
gedeelde notulen. De notulen worden conform vastgesteld.  

 
4. Ingekomen en uitgaande stukken 

Geen. 
 

5. Jaarverslag 
De voorzitter leest het jaarverslag 2018-2019 voor. Dit verslag is terug te vinden 
op de site 
 

6. Financiële verantwoording 2018-2019 & verslag kascommissie 
Resultaat 2018-2019 kan als volgt samengevat: 

• De club is financieel gezond met stevige reserves. 

• In seizoen 2018/2019 in het bijzonder geïnvesteerd in calculaties t.b.v. 
nieuwbouw, nieuwe reclameborden. 

• Inkomsten in lijn met begroting, energiekosten € 10.000 hoger dan begroot. 
Resultaat 2018/2019 hierdoor negatief uitgekomen. 

• Kassaldo per 30 juni 2019 is iets toegenomen ten opzichte van een jaar geleden 

• Doorzettende lopende trends, met name voor wat betreft energie en huur.  

• Inkomsten bleven ongeveer gelijk 
Vraag clublid : Waar zit het verschil tussen vrijwilligersvergoeding senioren en 
junioren? En welke elftallen betreft dat dan? 
Antwoord penningmeester: Betreft hulp- en assistent-trainers en verzorgers en 
enkel voor de selectie-elftallen, dus het eerste en tweede team van iedere 
categorie; 
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Vraag clublid: Wat zijn ‘overige kantinekosten’?  
Antwoord penningmeester: Dit is een verzamelpost waar alles onder valt wat 
geen schoonmaak, afval of directe inkoop is. Een voorbeeld hiervan zijn de 
abonnementskosten van Fox; 
Vraag clublid: Ik geef jaarlijks de meterstand van de hondenclub door. Wordt dat 
elk jaar netjes overgemaakt?  
Antwoord penningmeester: Ja, zij betalen keurig. 
Verslag kascommissie: (Naomi van Griensven en Pieter-Jan Bekkers). 
De kascommissie bevestigt in een getekend document dat de financiële 
verslaglegging correct is gebeurd en dat deze een goed beeld geeft van het 
resultaat over de periode 2018-2019 en het vermogen van de vereniging per 30 
juni 2019. Penningmeester Ruben Baijens heeft alle zaken toegelicht en gestelde 
vragen volledig beantwoord. Tot slot spreekt de kascommissie spreekt haar 
waardering uit over het werk dat Ruben Baijens voor de vereniging heeft verricht.  
 

7. Vaststellen begroting 2019-2020 

• Financiële structuur (inkomsten en kosten) verbeteren om toekomstambities 
mogelijk te gaan maken. 

• In lopend seizoen al diverse maatregelen doorgevoerd. 

• Daarnaast nieuwbouw in uitwerking, doel is en blijft huurverhoging en 
bouwkosten terugverdienen met energiebesparing en exploitatie in eigen beheer. 

• In dit kader voor seizoen 2020/2021 voorstel voor contributieverhoging van € 
8,50 per lid 

• Inkomstenkant: 
o Groei sponsorinkomsten: forse toename verwacht o.b.v. sterke groei 

aantal sponsors 
o Indexatie kantineprijzen: lichte margeverbetering 
o Verhoging contributies en ledengroei  
o Totaal ten minste € 20.000 toename inkomsten. 

• Kostenkant: 
o Kostenreductie door meer vrijwilligers achter de bar 
o Optie aanbieden van betaling trainers d.m.v. kantinepassen 
o Alleen hoognodige vervangingsinvesteringen tot nieuwbouw 
o Rekening houden met vaste stijging van de huur en verdere stijging van de 

energiekosten  
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Geen grote investeringen of uitgaven gepland voor 2019-2020.  
Mogelijke uitgaven in kader nieuwbouw, in dat geval wordt ALV  
geraadpleegd.  
Voor volgend seizoen: voorstel contributieverhoging € 8,50 (normale 
indexatie is 2 à 3% = € 3 à € 5 gemiddeld per lid). 

 
 
Vraag clublid: Er wordt minder begroot voor materialen dan vorig seizoen is 
uitgegeven. Waarom is dat? Wordt het goedkoper?  
Antwoord penningmeester: Het begrote bedrag is een inschatting o.b.v. het 
verleden en onze verwachtingen voor dit seizoen. Zijn er spullen nodig, dan 
worden deze gekocht 
Oud voorzitter Henk Klösters maakt Ruben complimenten voor zijn inspanningen 
 

8. Benoeming kascommissie 
Betreft een jaar en kost 1 avond tijd, Naomi van Griensven heeft al 2x 
deelgenomen, Pieter Jan Bekkers 1x. Pieter Jan geeft aan nog een jaar te willen 
doen. Jan Schouten biedt zich aan als tweede kascommissielid 2019-2020. 
 

9. Nieuwbouw 
De voorzitter: We hebben groen licht wat betekent dat we aan de slag kunnen  
iv januari. Er is nog niets concreet behalve de financiering. We hebben 
aanbestedingsplicht. Er staat druk op want we willen op 1 september 2021 klaar  
zijn. We gaan actief mensen benaderen om mee te denken 

 
10. Contributieverhoging 

De voorzitter vraagt de aanwezige leden toestemming te verlenen voor een 
eenmalige verhoging ad € 8,50 per lid waardoor de vereniging aan de 
toekomstige verplichtingen zal kunnen voldoen. De meerderheid van de 
aanwezige leden gaat hiermee akkoord. 
 

11. Benoeming bestuursleden 
Benoeming conform het huidige schema van aftreden:  
• Aftredend en herkiesbaar penningmeester Ruben Baijens; 
• Aftredend en herkiesbaar bestuurslid Communicatie en Sponsoring Carola 
Ouwerkerk;  
Er hebben zich geen tegenkandidaten gemeld dus de termijn gaat opnieuw in 
voor 3 jaar. 
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12. Rondvraag 
Bert Wisman vraagt applaus voor de inspanningen en behaalde resultaten van de 
sponsorcommissie. Hij adviseert de hondenclub bij de nieuwbouw te betrekken. 
 
 

13. Nieuwjaarsreceptie 
De nieuwjaarsreceptie vindt dit keer op zaterdag middag plaats, 4 januari 2020. 
De vrijwilligerswedstrijden starten om 13:30 uur en de receptie is om 16:00 uur. 
 

14. Sluiting 
De voorzitter wenst alle aanwezigen fijne kerstdagen en jaarwisseling toe en sluit 
de algemene ledenvergadering om 21:40 uur.  


