
 

 

Verslag van de Algemene Leden Vergadering van 24 maart 2022 
  

1. Verslag  

De voorzitter opent om 19.36 uur de vergadering en heet ruim 28 leden en 

belangstellenden welkom   

  

2. Verslag ALV van 23 april 2021 ( bijlage A)  

Het verslag wordt ongewijzigd vastgesteld onder dankzegging van de samenstelster.   

Vragen naar aanleiding van het verslag van 23 april 2021. 

       

3. Ingekomen stukken en mededelingen    

Vraag van Neal, contant geld (wordt behandeld bij vraag 10) 
Bardienst weigeren, op vrijdagavond. 

 

4.  Jaarverslag 2020/2021 secretaris + commissies (bijlage 3)  
 
Goedkeuring is compleet. 
 
5. Jaarrekening 2020/2021 (bijlage 4)  

• A. Verslag boekjaar 2020/2021  

Hans van Vliet, staat nog op de KvK, deze gaan we uitschrijven. 

Heidi geeft uitleg over de winst en verliesrekening: 

• Online sheets gemaakt net als vorig jaar. Avera is onze administratie kantoor, en 
zij zijn begonnen op 1 januari 2021, daarvoor is het nog door Heidi gedaan, en de 
cijfers zijn samen gevoegd.  

• Balans staan de bezittingen en schulden, materiele activa, alles wat langdurig hier    
aanwezig is, sommige worden in 5 jaar en sommige in 10 jaar afgeschreven. 
Volledig Corona jaar, wat gebeurt er financieel in zo’n jaar. Waarde is naar 
beneden gegaan, per 30 -6 de voorraad is minder als andere jaren, weinig 
ingekocht en een klein beetje buiten verkocht. Totaal zijn we 3 maanden open 
geweest.  

• 1e jaar dat we met Nikki aan de slag gegaan openstaande posten waren nog € 
1.800,-  

• In de voorderingen staan  

• Liquide middelen kas hoofdbestuur en kas kantine, rest staat op ING en Rabo. 

• Eigenvermogen financieel gezien goed op orde. 

• Voorzieningen voor het kunstveld 1 en moeten nog naar de gemeente Midden 
Delfland betalen, en we hebben nog geen factuur voor ontvangen, we wachten 
met smart op GMD. 

• Potje staan van actie in het verleden, geld staat nog steeds geresevereerd. 

• Kort en lang lopende schulden, kredit laten we nog even staan, voor de nieuwe 
plannen. Rente percentage wordt per 3 jaar aangepast. Overlopende posten 
crediteuren en KNVB die achteraf met de rekening komt.  



 

 

• Wat heeft het seizoen 20/21 ons opgeleverd. Contributie stuk hoger dan vorig 
jaar, dat we het geld eerder binnen hebben gekregen dan het jaar ervoor. 

• Raar jaar maar dank zij onze sponsors en leden zijn maar 3 sponsors afgevallen, 
die ons hebben gesteund. 

• Omschrijving van Jeugd gemeente Midden Delfland aanpassen ( pag 5) 

• Personeel , bruto salaris, iedereen die een vergoeding ontvangt.  

• Huisvestingkosten, zijn verlaagd, kleedkamers niet gebruikt, water en 
schoonmaakkosten. Onderhoud is wel gelijk gebleven, er gaat altijd wel iets kapot. 

• Kantoorkosten. Daar zien we administraie kosten voor Avera. Andere 
abonnementen zijn verhoogd zijn lang durige lopende contracten.  KNVB heeft 
minimaal een korting toegepast. Opleidingskosten. 

• Kosten zijn een stuk lager senioren, zijn niet op trainingskamp geweest. 

• Huur kantine hebben we niet meer dit seizoen, verbruiksvergoeding, zijn een stuk 
lager. Kortingen zijn door de GMD toegekend. Voor volgend seizoen is het wel 
verhoogd omdat, we dan geen korting krijgen. 

• Het geld van verschillende actie’s  staat er nog steeds  

• Begroting worden doorgenomen, zijn daar nog vragen over, we hopen de 
komende tijd dat de kantine, gezellig open blijft. Resultaalt, omzet hadden we 
afgelopen jaar gelukkig niet nodig gehad, maar volgens Neal zouden we nu bij de 
kantine open wel nieuwe sponsors aantrekken.   

• Contributie verhoogd in de begroting, hopen op meer spelende leden, en 
contributie sheet komt zo.  Vorig seizoen, contributie voor senioren iets verlaagd. 

• Kosten salaris meer gediplomeerde trainers hierdoor gaan de kosten omhoog.  
Beveilig gaan we meer kosten aan krijgen, aantal zaken waar we investering in 
doen, ICT en beveiliging, we hebben hier informatie voor opgevraagd. 
We gaan kijken hoe het 1e nieuw en 2e nu selectie spelers.  1e en Jong DH  
shirts doorschuiven naar senioren 2 en mogen niet geclaimd  worden door andere 
teams. 
Geen vragen bij de begroting.  
 

• B. Beoordeling Kascontrole commissie Sanne Nolden en Neal Ruiterman. 

De kascontrolecommissie heeft de boeken gecontroleerd en in orde bevonden. 
Voorgesteld wordt de penningmeester en bestuur decharge te verlenen voor het door 
hen gevoerde beleid. Sanne Nolden en Neal Ruiterman vormden de 
kascontrolecommissie voor het jaar 2020/2021. Opmerkingen de Energie kosten waren 
best hoog, kijken wat we hiermee kunnen doen. 

• C. Voorstel dechargeverlening penningmeester/bestuur  

Decharge wordt verleend aan penningmeester/ bestuur. 

• D. Benoeming leden Kascontrole commissie 2021/2022 
 
Sanne Nolden verlaat de kascontrole en Rick van Dam neemt het over van haar samen 
met Neal Ruiterman volgend jaar. 

 
 



 

 

6.    Begroting 2021/2022. 

• A. begroting 2021/2022 

• Begroting worden doorgenomen, zijn daar nog vragen over, we hopen de 
komende tijd dat de kantine, gezellig open blijft. Resultaalt, omzet hadden we 
afgelopen jaar gelukkig niet nodig gehad, maar volgens Neal zouden we nu bij de 
kantine open wel nieuwe sponsors aantrekken. 

• Beveiliging gaan we meer kosten aan krijgen, aantal zaken waar we investering in 
doen, ICT en beveiliging, we hebben hier informatie voor opgevraagd. 

• Organisatie, gaan we ook iets in verhogen, automatisering, abonementen en 
lidmaatschappen staan in de nieuwe versie bij elkaar gevoegd. 

• Kosten salaris meer gediplomeerde trainers hierdoor gaan de kosten omhoog. 

• Contributie verhoogd in de begroting, hopen op meer spelende leden, en 
contributie sheet komt zo.  Vorig seizoen, contributie voor senioren eenmalig 
verlaagd.  

• Geen vragen bij de begroting. 
 

B. Voorstel contributie 2022/2023 
 

• Contributie wordt weer gelijk gehouden als seizoen2019/2020, aangenomen met 
applaus. 

 
Aad en Jeff bedankt voor het maken van de jaarrekening. 

 
7. Bestuurssamenstelling (bijlage5) 
 

• De heer Nic. Van Marrewijk is herkiesbaar als bestuurslid Vicevoorzitter  
•     De heer Frank van Mil is herkiesbaar als Voorzitter 

 
Beide blijven nog even.  

 
9. Aanpassing tekstueel huishoudelijk reglement/statuten 

o Punt 9 behandelen we voor punt 8. 
 

• Huishuidelijk regelement, staat nog niet de juiste informatie in. De statuten zijn uit 
2016, hierin staat ook niet hoeveel mensen er aanwezig moeten om te stemmen. 

• De stukken worden naar de KNVB gestuurd om daar navraag te doen. 
 
 
 
 
 
 

8. Ontwikkeling / informatie 
 

A. clubgebouw ( toelichting Eric R. van Dijk) 
 



 

 

• Recht van opstal zodat we dan eigenaar worden van ons eigen clubgebouw. 

• Alleen recht hebben wij al in dit club gebouw per 2006, en vervullen ook alle 
verplichtingen. Concepten liggen bij de notaris, die gaat het navragen bij het 
Kadaster. Het laatste contact met de Gemeente Midden Delfland  was dat ze er 
positief in staan. Huur van de velden, blijven wel intackt. We krijgen dan het pand. 

• Kost een euro, wat is voordeel als je iets wilt doen, in je club gebouw, situatie van 
eigenaar, kan je zelf bepalen wie de kleedkamer zou kunnen bouwen, en hoeft 
niet uitbesteed te worden via de Gemeente, de kosten daarvoor hebben we al 
ondervonden, waren ongeveer 60 K .  

• Op het moment dat je kleedkamers wilt bouwen, en kan je er een hypotheek voor 
afsluiten, op het pand. Je bent niet meer afhankelijk van de gemeente alleen voor 
de vergunning.  

• OZB moeten we dan wel betalen, nu als gebruiker dan als eigenaar.  

• Opstal verzekering moeten we dan ook weer zelf afsluiten. 
 

B. Algemeen vanuit het bestuur 
 

• Medische staf Maurice van Veldhoven is een aanvulling, Petra Appel komt weer 
terug voor vrouwen 1, en voor het 1e hebben we ook een nieuwe verzorger. 

• Fysike leerlijn, door meer te bewegen en anders bewegen, krijgen we meer 
beweging en fitter worden ze ervan. Eigen trainers worden opgeleid, zodat we het 
uit kunnen bereiden naar de overige jeugd. 

• Salarisen zijn gestegen, KNVB is gestopt met het oude model A, B, C alle 
leeftijdcatogorie hebben een eigen trainer voor de groep staan. Per 
leefdtijdscategorie 2 selectieteams. 

• Hopen daardoor om de aansluiting, te hebben bij de selectieteams. Minder last 
krijgen bij de onder 19. Intentie is om geen spelers van buiten af te halen in JO19 
voor het nieuwe seizoen, toch toestaan omdat we het nu niet gaan redden,  om 2 
elftallen te behouden. 

• Wat is je doel, een keer degeraderen, of willen we de jongens, die er net tegen 
aan zitten, ook een keer een kans geven. We hebben al meerdere keren, 
geprobeerd, en de aniomo is er niet, de hoofddoel is eigen jongens, maar de 
ervaring leert, dat ze met eigen vrienden willen voetballen.  

• Met senioren 1 stappen we over naar de zaterdag. Senioren 2 blijft op zondag is  
B-selectie.  

• Van de JO19 gaan komend seizoen  9 over naar A/B-selectie.  

• Overig senioren, blijven op de zondag. Begint best druk te worden op zondag. 
Ruimte gebrek, en de aanvangstijden gaan we bekijken. 

• Hoe we behouden we spelers, leren kansen, en vorig jaar wie het suiker oompje 
was van selectie stopt er mee. We gaan opzoek voor de selectie om die pot te 
vullen,  bij verschillende sponsors. We gaan geen individuele vergoeding betalen 
aan de spelers. 
 
Verbouwing kantine,  

• Met de verbouwing van de kantine hebben we een aantal doelen gezelligheid, 
eten en bestellen eenvoudiger maken met minder lange rijen. 
Gedachte wordt 2 bestel punten, en vitrine voor gezonde dingen.  



 

 

Dat in combinatie met nieuwe bestellen vanaf je telefoon. 

• Sanne Nolden en Claire Wely-Gagesteijn zijn bij verschillende clubs wezen kijken 
voor de voor en nadelen. 

• Samen met Heineken, Bert-Jan Nolden, Hans van Vliet, Sjaak Holierhoek en Johan 
van Leeuwen, die met de architect van Heineken een plan heeft uitgewerkt. 
Kosten zijn erg hoog, dus gaan we ook de mogelijkheden bekijken voor het 
verkrijgen van subsidie. We gaan van af heden offertes opvragen. Ook de 
bordsponsors zijn van harte uitgenodigd om zicht te melden voor de diverse 
werkzaamheden en daarop evt in te schrijven. 

• Wanneer gaan we verbouwen, we hopen in de winterstop. Even kijken naar de 
planning ook inzake het WK. 

• Finaciering, gaan we naar kijken en slime keuze maken. 

• Zijn hier vragen, Neal heeft gevraagd of er verschillende varianten, maar het is 1 
variant.  De tekeningen komen beschikbaar ter inzage. Suggesties zijn altijd 
welkom. 

• BC lunch 1 mei gaan we de tekeningen presenteren. 
 

 
Samen de beste club uit de regio. 
 
Prestatie en gezelligheid moet samen gaan.  

  

• Barbezetting de vrijwilligers zijn aangewezen, helaas door corona onderbroken, en 
loopt redelijk. Wat uiteindelijk het ultime streven is weten we niet.  

• Zaterdag en zondag barbezetting en kleedkamers, zijn we volop meebezig. 

• Niet alleen maar met voetbal bezig zijn, bewegen en gezond klaverjasclubje die 
hier komt klaverjassen, omdat de kantine doordeweeks overdag toch niet 
gebruiken.  

• Koffie thee en misschien een biertje in de buitenbar, en de omzet te verleggen 
naar buiten toe, hopen daar meer uit te halen. 

• We gaan zijn volop bezig hier invulling aan te geven. 

• We zijn hard bezig dat we capaciteits probemen krijgen, en willen graag extra  
kunstgras velden,vervangen veld 2. 

• Vrijwilligerscommissie Fred Grens als vrijwilligerscoordinator, goede avonde 
georganiseerd. En beleidsplan gepresenteerd in het bestuur. En vinden het leuk 
om op de juiste plek voor te komen. 
 
2 evenementen die gaan plaats vinden: 
18 juni Fight-ival. Geld ophalen voor het goede doel 
Op de site staat het aftellen naar het jublime week. We hopen er weer een mooi 
feest van te maken. 
 
 
 
 
 
 



 

 

10. Rondvraag. 
 

           Neal: Bardienst weigeraars. Senioren op vrijdagavond dit team schrijft 
18 februari ik heb bij de club aangeven geen bardienst te draaien, wat doet zo’n            
team bij  SV  hij is aanvoerder. 
Met man en macht zijn we bezig en de schema ’s lopen, er zijn teams  die het     
weigeren, gaan we mee bezig. 

 
Neal: Cash geld, sommige mensen betalen alles liever contant, 
Wat is je vraag, je moet de mogelijkheid hebben om contant betalen. 
Gaan we niet doen. We hebben veiligheid voorop staan een Enquette kunnen we 
nog houden. 
 
Komt er wel een alternatief voor jeugd, zodat er Den Hoorn betaalpas komt?  
Met dit kassa systeem zou de mogelijkheid er zijn. 
Vorige kassa systeem, in 2016 onderzocht, pas uitreiken, verloop van de passen is 
groot. 
 
Jan Hordijk extra fin. inkomsten, Claire Wely jeugdtoernooien, en 
veteraantoernooi.  
 
Yvon: vragen over statiegeld, kunnen wij niet terugpinnen? 
Mogen ze meenemen, of doneeren.  
 
Senioren het licht uit doen als ze klaar zijn met trainen op vrijdagavond en 
waarom de senioren niet eerder beginnen met trainen. Niro is wel tot 20 uur.  
Dit omdat er geen teams zijn die om 19 uur willen beginnen. Senioren 2 op veld 
om 20 uur begint. Als de mogelijkheid zich voordoet dat de overige senioren wel 
eerder kunnen trainen zullen we dat aangeven. 
 
Brent: Nikki ging niet juist met de 2e helft van het seizoen van de contributie, bij 
sommige zaten er alsnog administratie kosten in verwerkt. 

                   Wie te veel betaald heeft, krijgt het terug gestort. 
 

Mario vd Ende, is het woord “samen” vergeten. 
 
De voorzitter bedankt iedereen voor zijn aanwezigheid en wil afsluiten met een 
drankje. 
Einde vergadering. 


