
Notulen van de ALV van MAANDAG 23 OKTOBER 2017 
 

1. Opening 
2. Mededeling en ingekomen stukken 
3. Vaststelling van het verslag van 24 oktober 2016/20 maart 2017 
4. Behandeling van het jaarverslag (Arjan Broekhof + Martijn Garretsen) 
5. Behandeling en vaststelling van de cijfers (Paul Paumen) 
6. (Her)verkiezing van bestuursleden 
7. Toelichting begroting (Paul Paumen) 
8. Stand van zaken nieuwe accommodatie 
9. Rondvraag 
10. Afsluiting en drankje 

 
Aanwezig van het dagelijks bestuur: 

• De heer Arjan Broekhof  voorzitter 

• De heer Paul Paumen  penningmeester 

• De heer Joop Lammers  secretaris 
 
Aanwezige andere bestuursleden: 

• Mevrouw Angela van Eeden 

• De heer Theo Nulkes 

• De heer Tim van der Weiden 

• De heer Cock Geerlings 

• De heer Martijn Garretsen 

• De heer Brian Jansen (afwezig) 

• De heer Simon Laros 

• De heer Pim Brouwer  
 

1. Opening 
Welkom door de voorzitter 
 

2. Mededeling en ingekomen stukken 
Geen mededelingen en ingekomen stukken 
 

3. Vaststelling van het verslag van 24 oktober 2016 
Geen aanmerkingen 

 
4. Behandeling van het jaarverslag (Arjan Broekhof + Martijn Garretsen) 

Het nieuwbouw project, zonder sporthal is door de gemeente aangenomen. 
Het 1e elftal met een mooie  eerste seizoen in de 2e divisie 
Een prachtig mooi bekeravontuur wat eindigt in Volendam 
De nieuwe opzet zaterdag 1 voor met alleen eigen jongens en een landingsplek voor onze jeugd. 
De lancering van de nieuwe website en het nieuwe logo. 
Dagelijkse gang van zaken 
 
Vraag: Waarom geen boekje meer? Door drukte met het maken van de nieuwe site (Tim) en de 
beperkte animo heeft het bestuur besloten dit jaar geen boekje te maken. 
Wel de aantekening dat dit volgend jaar anders moet in verband met ontbreken van notulen en 
begroting.  
 
Vraag: Wie is er aanwezig namens het bestuur voor de zaterdag 1?   
Arjan:  Leo Wijnands is als afgevaardigde van het bestuur er voor de zaterdag 1 
 
Jeugd (Martijn) 
De kampioenen zijn benoemd. 
De volgende activiteiten zijn er geweest: vriendinnendag, voetbalvaardiheidsdag, bavo bivak, e top 
toernooi. 
Ieder team  van de jeugd heeft nieuw tenue ontvangen. Het oude logo blijft erop totdat er nieuwe 
tenues nodig zijn. 
De jeugd trainers hebben allemaal een contract ontvangen. 



Het Kwaliteit & Performance certificaat hebben wij ontvangen om met name de jeugdopleiding te 
verbeteren. 
De nieuwe spelvormen voor onder 8 en 9 heeft impact op deze elftallen en leiders. 
Onder 11 en onder 10 krijgen ook nieuwe spelvormen vanaf volgend jaar. 
Er is een inloop spreek uur bij een fysiotherapeut op VVSB ook voor de jeugd 
Begin november wordt er gestart met een 20 tal vrijwilligers die een trainerscursus krijgen. 
Er is een nieuwe G coördinator en nieuwe coördinator voor onder 9 en 4 x4. 
Maarten Koop is gestopt als hoofd jeugdopleiding 
Voor de bovenbouw van de jeugd is Jan vd Berg  verantwoordelijk 
Voor de onderbouw van de jeugd is dit Edwin van Wetten 
Niet selectie heeft een eigen aanspreekpunt. 

 
5. Behandeling en vaststelling van de cijfers (Paul Paumen) 

Baten: 
Voor het 3e jaar op rij hebben wij een positief resultaat 
Op de 1e sheet staan de baten en lasten, deze zijn gecontroleerd door de accountant en 
goedgekeurd. Ondertussen ook naar de KNVB gezonden voor de licentie eisen waar wij aan moeten 
voldoen. 
VVSB heeft wederom kunnen profiteren van bekersucces. 
De kantine opbrengst is fors gestegen. 
De entree gelden zijn gestegen naar EUR 16.000,00 
De Club van 100 heeft een extra bijdrage geleverd voor het sponsoren van kleding. 
 
Een lichte tegenvaller in de cijfers is de kerstveiling geweest. 
 
Lasten: 
De teruggave van de gemeentelijke belastingen vielen hoger uit. 
De arbeidskosten zijn gestegen 
 
Seniorenafdeling: Stijging kosten door meer wedstrijden en vergoedingen naar de spelers.(wel 
gefinancierd door promotion) 
 
Meer transparantie in de cijfers waardoor blijkt dat de inkomsten door 1e zijn gestegen. 
 
Schulden: 
VVSB heeft alles kunnen aflossen bij de bank. 
De reserve willen wij gebruiken als we straks de nieuwe accommodatie moeten gaan aankleden 
 
De kascommissie niet meer nodig vanwege de controle door accountant. Hiervoor is akkoord 
gegeven.  

 
6. (Her)verkiezing van bestuursleden 

Tim, Cock en Joop 
 
Martijn neemt afscheid van het (jeugd)bestuur, vanwege het tijdsgebrek. Hij gaat wel door met 
commissie normen en waarden, rookvrij beleid voor het nieuwe park.  
 
De nieuwe jeugdvoorzitter wordt Jan Huysmans. Welkom Jan 

 
7. Toelichting begroting 

Baten: 
Wij verwachten een lichte stijging van de contributie 
Wij verwachten een stijging van de entree gelden 
 
Lasten: 
Er zijn hogere onderhoudskosten 
De arbeidskosten gaan omhoog, voor zowel jeugd als senioren 
 
 

 



8. Stand van zaken nieuwe accommodatie 
De nieuwe update voor de nieuwe accommodatie; verplaatsing van de velden en vervangen van 
kunstgras. 
 
Opsplitsing van projecten: 
Planning (onder voorbehoud). Komende zomer wordt veld 1 opgeschoven en zal er een verschuiving 
van veld 5 en 6 naar omwonenden plaatsvinden. 
Voor het hoofdveld is er gekeken naar wel of geen kunstgras. Er zijn alternatieven zoals hybride. 
Maar hybride (echt gras met een beetje kunstgras) is niet haalbaar en geeft te veel onzekerheid.  
De criteria om toch voor kunstgras (kurk met chockpad)te kiezen: 

• Om er de gehele zaterdag op kunnen te voetballen 

• Niet alleen selectie maar ook de lagere elftallen 

• Advies van de KNVB, ook vanwege planning 

• Geen groei mogelijkheden bij keuze voor hybride 

• De ervaringen voor een hybride veld zijn wisselend 
 
Paul: wordt er wat gedaan aan veld 5 en 6? Deze worden opnieuw opgebouwd. 

 
9. Rondvraag 

Ruben van Maris: Heel vaak zijn er geen scheidsrechters. Er wordt door de elftallen verwacht dat er 
scheidsrechters zijn. 
 
Pim: we hebben een groot probleem. Er is een chronisch tekort aan scheidsrechters. Diverse kanten 
bezig met werven. Dit lukt niet erg.  
 
Er wordt gemeld dat er sommige er wel waren en zijn niet teruggebeld.  
Pim: het is gewoon lastig om hiervoor nieuwe mensen voor te krijgen.  
Laatste voorstel ligt klaar om verplicht te laten fluiten door oudere jeugd en senioren. 
Geen nieuwe jongens voor de opleiding 
 
Arjen: wederom zijn voorstel of vrijwilliger of betalen.  
 
Paul: is VVSB nog wel een zondag vereniging?  
Arjan: Er is een beleidsplan neergelegd en de jeugd wil niet meer op zondag voetballen. 
 
Ruben van Maris: jeugd op zondag voetballen? 
Arjan/Martijn: klopt als we groeien zullen we misschien moeten uitwijken naar vrijdag en zondag. 
 
Paul: wedstrijd op zaterdag om 18.00? 
Arjan: Om er voor te zorgen dat ook de vrijwilligers de wedstrijd kunnen bijwonen en qua planning 
kleedkamers en velden een stuk beter. Sluit niet uit dat er in de toekomst om 15.30 verplicht gespeeld 
moet gaan worden 
 
Gerard: ik wil graag het bestuur bedanken voor de inzet. 
 

10. Afsluiting en drankje 
 


