
 

1 
 

Verslag van de Algemene Leden Vergadering van 1 september 2022 
  

1. Verslag  

De voorzitter opent om 19.00 uur de vergadering en heet ruim 28 leden en 

belangstellenden welkom. Reden om iets eerder dan normaal de ALV te houden is om 

goedkeuring te vragen voor het kunstgrasveld op veld 3 welke voor 1 oktober geplaatst 

moet worden omdat we anders 1 jaar verder zijn.    

  

2. Verslag ALV van 24 maart 2022 ( bijlage A)  

Het verslag wordt ongewijzigd vastgesteld onder dankzegging van de samenstelster.   

Vragen naar aanleiding van het verslag van 24 maart 2022.  

• Punt 9 Stukken zijn naar de KNVB gestuurd, maar staat nog op de agenda. 

• Er wordt geen hypotheek afgesloten voor het kunstgrasveld.  

• Verbouwen kantine hoe staat het er mee? We willen nog 2 offertes voor het 

verbouwen voor de onderdelen schilder 2x en vloeren ook 2x en offerte voor 

verbouwen kantine nog maar 1. Door alle vertraging lijkt het erop dat we niet 

eerder dan volgend jaar zomer iets kunnen gaan doen.  

• Bij onder 19 hebben we eigen jongens (uit lagere elftallen) doorgeschoven naar de 

selectie in plaats van jongens van buitenaf binnen te late stromen.  

• Bardienst wordt verplicht gehouden voor de teams maar daarnaast gaan we zoveel 

mogelijk de vrijwilligers op de juiste plekken inzetten.  

       

3. Ingekomen stukken en mededelingen    

Geen 

4.  Jaarverslag 2021/2022 secretaris + commissies (bijlage 3)  
Goedkeuring is compleet. Speciale aandacht nog even voor de twee pracht events namelijk 
ons 70 jarig jubileum feest en de Fight Cancer dag met een hele mooie opbrengst. 
 
5. Jaarrekening 2021/2022 (bijlage 4)  

• A. Verslag boekjaar 2021/2022 

De penningmeester geeft uitleg over de cijfers  

• Liquide middelen zijn iets ingeteerd, maar we hebben veel belangrijke zaken 
geïnvesteerd.  

• Met een inhaalslag van 4 jaar terugwerkend is een deel van lening aan de gemeente 
betaald voor kunstgras op veld 1 en daardoor zijn de langlopende schulden gezakt. 

• Er is een afspraak gemaakt voor een lening met Heineken over een voorschot van 25k 
voor de verbouwing van de bar. Hangt samen met een mogelijke korting die we aan het 
eind jaar kunnen ontvangen bij bepaalde liter omzet.  

• De Grote Clubactie heeft afgelopen jaar een record bedrag binnengebracht. 

• Het ophalen van oud papier gaat de gemeente zelf doen, maar als compensatie 
ontvangen we via de gemeente nog 4 jaar een kleine vergoeding. 

• Baby leden en donateurs hebben afgelopen jaar geen nota ontvangen. Staat op de to do 
lijst van de penningmeester. 
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• Ook gele en rode kaarten moeten nog worden gefactureerd. Gaat over een bedrag van 
±1.500 euro.  

• Afschrijvingen zijn een stuk hoger door meerde investeringen.   

• Bij huisvesting kosten springen de energiekosten eruit. Vooral de elektriciteit kritisch naar 
kijken.   

• Kosten A selectie is hoger i.v.m. met meer bussen naar verre uitwedstrijden. Bussen die 
extra waren voor de supporters staan onder activiteitencommissie. 

• We houden onder aan de streep een keurige winst over maar daarvan reserveren we 
standaard elk jaar 15k voor toekomstig groot onderhoud van de velden. 
 
De voorzitter vult aan dat de werkzaamheden van de penningmeester de afgelopen jaren 
onnoemelijk groot geworden zijn en dat het niet meer te doen is voor één persoon. 
Hierdoor zijn er in de afgelopen jaar wel eens een keer enkele zaken aan de aandacht 
ontsnapt. Daarom is er nu een financiële commissie opgericht zodat alle onderdelen zoals 
barinkomsten, facturatie, budget selectie, ledenadministratie etc. door verschillende 
mensen wordt uitgevoerd. De nieuwe penningmeester zal samen met deze mensen in de 
financiële commissie controle houden op alle financiële onderdelen van de club.    

  

• B. Beoordeling Kascontrole commissie Rick van Dam 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. Neal Ruiterman en Rick van Dam vormden de 
kascontrolecommissie voor het jaar 2021/2022.  

• C. Voorstel dechargeverlening penningmeester/bestuur  

Decharge wordt verleend aan penningmeester/ bestuur. 

• D. Benoeming leden Kascontrole commissie 2021/2022 
 

• Neal Ruiterman en Rick van Dam verlaten de kascontrolecommissie en Rienie van Dijk en 
Donny van de Bos nemen het van hen over. 

 
6.    Begroting 2022/2023. 

• Er is een nieuwe begroting opgesteld voor het jaar 2022/2023 omdat er nieuwe 

ontwikkelingen zijn inzake de aanleg van het kunstgras op veld 3.  We zullen komend jaar 

meer uit de kantine omzet willen halen en ook op sponsorgebied verwachten we meer 

inkomsten.    

• We zijn nog bezig met de uitwerking van het heffen van de entreegelden. Dit wordt 

wschl met mobiele pin.   

• Afschrijvingen staan flink hoger in verband met de gedane investeringen. 
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B. Algemeen vanuit het bestuur 

 
A Aanleg kunstgras op veld 3 

• De gemeente heeft in de raadsvergadering besloten om een derde kunstgrasveld aan te 
leggen op het sportpark van SV Den Hoorn. We zullen met de gemeente tot een 
overeenkomst komen hierover. De belangrijkste redenen om kunstgras én verlichting op 
veld 3 aan te leggen zijn: 

• (groot) Onderhoud aan grasvelden is duurder.  

• We zijn voor veel teams van 2 naar 3x trainigen per week gegaan 

• Bij slecht weer moeten we te vaak leden naar huis sturen 

• Belastbaarheid van alle velden neemt toe aangezien veld 3 verlichting krijgt (spreiding) 

• We kunnen ook overdag velden benutten (eventueel voor derden).  
 
Het kunstgras van tegenwoordig is verder doorontwikkeld. De filling bestaat alleen nog maar 
uit organisch materiaal zoals onder andere filling van olijfpitten.  
 

• Het bedrag van kunstgrasveld is hoog (bijna 650k excl verlichting). Deze investering is 
voor de gemeente want het veld en het hele sportpark blijft ook van de gemeente en SV 
Den Hoorn betaalt hier huur- en onderhoudskosten per maand voor. We zullen in de 
begroting rekening houden met een stijging hiervoor.  

• Uiteraard zal de extra verlichting op veld 3 gaan zorgen voor een meerkosten in stroom 
de komende jaren. We willen graag besparen maar onze kernactiviteit is om de leden 
zoveel als mogelijk te laten sporten en zolang dat financieel uitkan dan nemen we de 
extra kosten voor lief.  

• Vraag: Waarom geen zonnepanelen op het pand? Den Hoorn is een grootverbruiker en 
kan hierdoor niet (rendabel) terugleveren. Er zijn ook enkele praktische bezwaren. 
Hiervoor zullen we met een groepje technici en ervaringsdeskundigen een keer ornd de 
tafel moeten want de wens is er weldegelijk.  

• We hebben nu wachtlijsten. De groei van de club komt voort uit broertjes, zusjes en kern 
Den Hoorn.  

• Als de begrote bedragen voor het kunstgrasveld niet hoger worden dan ze nu zijn geeft 
de ALV akkoord op de plannen. En als de kosten toch hoger worden, dan is er een nieuwe 
vergadering van de ALV nodig. Akkoord ALV 

 
 
B. Voorstel contributie 2023/2024 
In de afgelopen 3 jaar is de contributie op gelijk niveau gebleven. Voorstel is deze met 
ingang van seizoen 23-24 te verhogen met 5 euro per lid. Akkoord ALV. 
 
7. Bestuurssamenstelling (bijlage5) 
 

• Robin Persoon treedt volgens rooster af en gaat na 7 jaar stoppen als jeugdvoorzitter. 
Jeffrey Boot wordt klaar gestoomd in het bestuur als bestuurslid jeugd. Er kunnen zich 
nog altijd mensen aanmelden voor een bestuursfunctie.  

• Heidi de Bruijn stopt na 6 jaar als penningmeester. We zijn op zoek naar een nieuwe 
kandidaat bestuurslid financiën (penningmeester) die dit samen met de financiële 
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commissie gaat oppakken. Sanne Nolden zal voorlopig uitvoerende administratieve en 
financiële taken op zich nemen. 

• Monique Schulte is als secretaris aftredend en herkiesbaar. Monique wordt herkozen met 
applaus. Akkoord ALV.  

 
8. Ontwikkeling / informatie 
B Johan van Leeuwen is dit seizoen als beheerder clubgebouw een spannend avontuur 
ingestapt. Met al zijn horeca eravring, zijn kennis en energie én zijn grote netwerk rekenen 
we erop dat we de explotatie en het serviceniveau van de kantine en het clubgebouw een 
niveau hoger kunnen tillen. Johan en Monique vormen vanaf dit jaar het operationeel team 
en wekelijks zullen zij samen met de voorzitter de operationele zaken mbt de voortgang op 
de club bespreken en tot acties omzetten.  
 
9. Rondvraag. 

• Rik de Joode: Rik geeft aan dat hij het moeilijk te verkroppen vindt dat er met ingang van 
dit seizoen geen kleedkamers zijn voor de thuisteams in leeftijdscategorieën JO8/ JO9/ 
JO10. Antwoord: De verklaring hiervoor is dat we helaas te weinig kleedkamers hebben 
voor het aantal leden dat in de piekperiode (zaterdagochtend) willen voetballen. Het is 
kost heel veel geld om dit bij te bouwen of extra ruimte te huren en dat geld stoppen we 
als bestuur bij voorkeur in de ontwikkeling van voetbal en motorisch bewegen van onze 
jongste leden in plaats van in stenen die 6,5 dag per week leeg staan. Het is dus duidelijk 
een te grote investering en daarnaast een keuze voor de allocatie van het geld. We gaan 
wel een trial doen om i.p.v. 4 naar 6 teams in een kleedkamer te gaan.  

• Vraagsteller 2: Kan de materiaalruimte beter worden opgeruimd. Antwoord: Wordt aan 
gewerkt.   

• Leo van Oosten: Gaat de club mee in het weekendvoetbal? Antwoord: Deze trend zal bij 
de hogere standaardteams vanaf 3e divisie mogelijk gaan werken. Eronder verwachten we 
dat er in onze regio West II voornamelijk nog op zaterdag wordt gespeeld. Wel kan het 
zijn dat de jeugd steeds vaker in verband met de drukte op zaterdag naar de zondagen 
verhuist. De eerste trials zijn al hiermee gedaan.   

• Ron Vermeulen, vraagt wie er in de fin. Commissie zitting hebben. Antwoord: dat zijn Rik 
van Dam, Sanne Nolden, Peter Boelhouwer, Suzanne Baggerman, Monique Schulte en 
Annemarie Drop.  

• Martijn van Oevelen: hoe is de groei de komende jaren en hoe zit dat met de velden als er 
steeds meer teams bijkomen. Antwoord: We zullen heel nauwgezet moeten opletten dat 
de groei alleen maar kan plaats vinden als we het ook kunnen managen.  

• Vraagsteller 6: De website is niet echt toegankelijk, hoe kunnen we dit aanpassen. 
Antwoord: het ontbreekt nog teveel aan iemand die de communicatie wil oppakken bij de 
club. De website en het onderhoud hiervan kan dan bij deze persoon worden gelegd. Alle 
tips zijn welkom.  

• Yvonne Ruiterman: Hoe gaan we om met alcoholbeleid. Antwoord: dit jaar zetten we 
zwaar in op het NIX18 beleid en gaan we op eventdagen controles uit laten voeren door 
externen. Is er al een oplossing voor de drukte in de fietsenstalling? Antwoord: Staat ook 
hoog op de agenda van het operationeel team. Mensen opvoeden is moeilijkste dat er is. 
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10 Sluiting door de voorzitter. 
 
De voorzitter vertelt afsluitend een verhaaltje met een kleine boodschap. 
 
Verhaaltje Paardenmestcrisis; Londen 1900 

Rond 1900 vervoerden iedereen zich steeds vaker te paard of paard en wagen. The Times of London 

sprak in 1894 van de ‘Grote Paardenmestcrisis’ en voorspelde dat, als men op dezelfde manier door 

zou gaan, alle straten van Londen binnen 50 jaar bedolven zouden zijn onder 3 meter dikke laag 

paardenmest. In 1898 was de paniek zelfs zo groot dat er een tiendaagse internationale conferentie 

werd belegd om de wereldwijde Paardenmestcrisis aan te pakken. De afgevaardigden kwamen echter 

al snel tot de conclusie dat het probleem te omvangrijk was en daarom simpelweg niet opgelost kon 

worden. Na drie dagen werd de conferentie afgebroken. 

De doemvoorspellingen van de journalisten kwamen echter niet uit, want binnen enkele decennia 

loste de crisis zichzelf op. Met de opkomst van de auto maakten de uitwerpselen in rap tempo plaats 

voor uitlaatgassen en was iedereen de Paardenmestcrisis van 1894 al weer snel vergeten. 

 
 Aldus Vastgesteld door de Algemene ledenvergadering van 1 september 2022.             

 

  

   

     

 

 

 

 

 


