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Datum: 25 oktober 2021. 
 
Door voorzitter Max Kroeze. 
  
Welkomswoord: 
  
Ondanks Corona en bijbehorende maatregelen werd iedereen 
van harte welkom geheten op de Algemene Ledenvergadering. 
Het was voor velen en de verenging een lastig en vervelend jaar waarbij het 
onderscheid in het leed tussen privé en sporten niet dezelfde impact hebben gehad. 
Dank dat jullie er vanavond zijn ondanks de controle. Laten we hopen dat we niet 
terugvallen in een lockdown of iets dergelijks. Het belangrijkste naast VVB is gezond 
te blijven met je gezin en of dierbaren.  
  
Mededelingen: 
Er waren zijn geen ingekomen stukken. 
  
De vereniging kampt met ernstige tekorten aan vrijwilligers voor de taken als trainers 
/ leiders / scheidsrechters. Hoe zien de leden de toekomst van de vereniging? 
Gaan we de taken vervullen met betaalde krachten en dit verhalen middels 
verhoogde contributie? Wij als bestuur zien dit graag met vrijwilligers, betaald heeft 
vergaande consequenties, duurder en onpersoonlijker. 
 
De contributie wordt niet verhoogd of verlaagd ondanks corona, de vaste kosten 
zoals energie en onderhoud zijn doorgelopen en zijn we gelukkig een gezonde club. 
Daar waar subsidies ter compensatie waren zijn verkregen.  
 
De openingsdag zou een gebaar terug aan de leden zijn, helaas door de 
beperkingen is dit verzet naar een later moment. 
 
Er zijn geruchten over een mogelijke fusie waarbij gesprekken zijn gevoerd buiten 
het bestuur om. Mochten dit concreet worden dan zal hier een aparte ALV voor 
worden ingelast. Het bestuur is hier verder heel duidelijk in iedereen is welkom bij 
Voetbal Vereniging Beesd! 
 
Tijdens de Corona periode is het bestuur niet altijd zichtbaar geweest maar heeft 
achter de schermen maandelijks vergaderd en veel algemene zaken weten te 
regelen. 
 
Met name het harmonisatiebeleid van de gemeente West Betuwe en 15 
voetbalverenigingen heeft links en rechts de nodige consequenties. Voor onze 
vereniging verandert er weinig op het gebied van contracten en subsidies. Officieel 
hebben we 1 veld teveel maar willen we dit behouden ondanks een kleine verlaging 
van de subsidie. 
  
 
 
  



Toekomstvisie: 
Normaal kunnen we als bestuur een visie uitrollen voor de vereniging, maar de grote 
groep leden die weinig tot nagenoeg niets doen, wordt helaas steeds groter en 
zullen we hier keuzes in moeten maken. Hogere contributie en dan maar inhuren?? 
  
Op het scherm werd een presentatie gegeven van een nieuwe mogelijke 
accommodatie. Het slagen van deze plannen hangt af van de financiële 
haalbaarheid en exploitatie. De gemeente wil borg staan en zullen we via het 
Waarborgfonds Sport de plannen laten toetsen en na goedkeuring het gesprek met 
financierder of bank aan gaan. De eerste subsidie ter grootte van 25 % van de 
bouwsom is al binnengehaald en wordt het plan middels een ALV voorgelegd als  
90 % van de bouwsom gereserveerd is. De leges kosten zijn nog gereserveerd bij  
de gemeente na een eerdere poging. 
  
Bestuursverkiezingen: 
Het huidige bestuur is niet herkiesbaar op Richard van Aalten na en gaat op zoek 
naar de juiste vervangers en een goed gedegen overdracht van de functies. 
Lukt het niet een nieuw bestuur te vormen dan bestaat de kans dat dit met betaalde 
krachten gecontinueerd gaat worden tegen een hogere contributie. 
Het bestuur gaat er vanuit dat het niet zover gaat komen.  
 
Ter verheldering, er is geen bestuurscrisis of wat dan ook. Dit bestuur heeft de 
vereniging vanaf de mislukte fusie 6 jaar geleden met veel voldoening en 
medewerking binnen de vereniging weer op poten gezet en financieel gezond 
gemaakt. Het teamverband is hierdoor zo groot geworden dat we als bestuur niet 
zonder elkaar kunnen en vandaar de keuze om gezamenlijk vervanging te zoeken 
en te begeleiden. Geïnteresseerden kunnen zich aanmelden bij het bestuur. 
  
Rondvraag: 
Er is een vraag gesteld over een contributiebedrag. Gezien de verschillende vormen 
van sporten binnen de vereniging heeft het bestuur besloten dat de verschillende 
vormen tussen het tarief van een steunend lid en spelend lid naar rato moet liggen. 
Binnenkort verschijnen de verschillende tarieven op de site. 
 


