
 

Notulen Algemene Ledenvergadering 
Datum:  Maandag 28 november 2022 
Aanvang: 19.30 uur 
Locatie:  Kantine v.v. Beesd  
Aantal leden:  47 
 
Agenda  
 Opening door Max Kroeze 
 Mededelingen / ingekomen stukken door Max Kroeze 
 Stand van zaken door Peter Versteegh en Max Kroeze 
 Goedkeuren notulen ALV 25-10-2021 door Goof Dokman 
 Verkort jaarverslag 2021-2022 door Goof Dokman 
 Bestuursverkiezing en commissies door Max Kroeze 
 Ledenontwikkeling door Cees Brouwer 
 Financieel overzicht 2021-2022 en begroting 2022-2023 door Jan Kroeze  
 Rondvraag door Max Kroeze 

 
1. Opening. 

Voorzitter Max Kroeze heet iedereen welkom en dankt de leden voor hun komst vanavond. Wel heeft hij 
het verzoek om bij vragen naar voren te komen om via de microfoon te communiceren i.v.m. minder 
gehoor van de ouderen. Gelukkig deze keer geen corona beperkingen en is de vereniging weer ’op dreef’ 
en er gebeurt veel o.a. Samenwerkende Jeugd Organisatie (SJO) Linge jeugd – en intentie fusie Rhelico. 
Daarbij nog komende festiviteiten zoals de komst van Sinterklaas en de bazaar met mooie prijzen op 
op 17 december a.s. Hou de website in de gaten. Door de SJO zijn er veel nieuwe leden en vrijwilligers 
bijgekomen en is in korte tijd veel gerealiseerd zoals uitbreiding kleedlokalen en led verlichting veld 4. 
Door de toegenomen drukte hebben we een verzoek gedaan bij de gemeente voor extra parkeerplaatsen. 
Speciale dank aan de jeugdcommissie voor hun tomeloze inzet voor het opstarten van de  SJO met Rhelico. 
Er zijn bijna 90 nieuwe jeugdleden bij gekomen! Daarnaast natuurlijk een dank aan alle vrijwilligers die 
deze vereniging laten zijn waar we trots op kunnen zijn en dat is ook de basis voor dit bestuur om nog aan 
te blijven in deze belangrijke fase m.b.t. fusie en nieuwbouw. Echter opvolging bestuursleden is van groot 
belang. Zoals het zich nu laat aanzien willen we dit jaar geen contributie verhoging doorvoeren aangezien 
iedereen thuis al voldoende te indexeren heeft, de kosten voor gas en stroom worden continu gemonitord 
en als we zuinig blijven douchen moet dit nog mogelijk blijven. Alle leden zijn de vereniging trouw 
gebleven in de moeilijke Corona periode en zijn we trots dat we het financieel aan kunnen momenteel, 
dit in tegenstelling tot veel andere verenigingen in het land. 

 
2. Mededelingen en ingekomen stukken (door Max). 

Er zijn geen mededelingen of en geen ingekomen stukken. 
 
3. Toekomstvisie. 

Stand van zaken :  
Samenwerking jeugd SJO Lingejeugd (door Peter Versteegh) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Start en voorbereiding 
Nadat begin 2022 bij ons als jeugdcommissie van vv Beesd berichten  
doorsijpelden dat er op de achtergrond weer contacten waren tussen  
bestuursleden van vv Beesd en rvv Rhelico, zijn wij als jeugdcommissie 
al gaan nadenken over hoe een eventuele samenwerking eruit zou  
kunnen zien.  



 

Op 8 juni  van dit jaar werd er een speciale ledenvergadering uitgeschreven waarin een mogelijk  
fusietraject werd voorgelegd, inclusief stemming hierover. Ondanks een zeer positieve stemmingsuitkomst 
werd het noodzakelijke aantal aanwezigen niet gehaald, waardoor een tweede avond moest worden  
belegd. Dit werd woensdagavond 22 juni. Ook bij rvv Rhelico is gelijktijdig een dergelijke avond gehouden, 
daar werd de eerste avond al positief gestemd over een fusietraject. Voorafgaand aan een definitieve fusie 
zou een samenwerkende jeugdorganisatie moeten worden opgericht. 
 
Kort na 22 juni hebben wij de SJO Lingejeugd jeugdcommissie opgericht. Deze jeugdcommissie bestaat  
Uit Jeroen van Bremen, Peter Versteegh, Ardy Huigen, Mirjam de Keijzer, Martijn Rijnbeek, Niek de Jong 
En Brian Heijkoop. Concreet was een inventarisatie van de jeugdleden van beide verenigingen het eerste 
werk. Bij de KNVB moest al snel worden aangegeven met hoeveel teams we het nieuwe seizoen wilden 
starten. 
 
Voorlopige- en definitieve indeling 
Gelijk was al duidelijk dat we door de samenwerking een veel bredere jeugdafdeling zouden krijgen.  
Omdat we voorgaande jaren het uitgangspunt hadden om op leeftijd in te delen, besloten we hier niet  
vanaf te wijken voor het nieuwe seizoen, met een uitzondering voor de JO16 teams. Deze twee teams 
konden we compleet laten en dus bestaat de JO16-1 uit louter voormalig Rhelico spelers en de JO16-2  
uit voormalig Beesd spelers. 
 
Tenue verdeling  
Om een goede start te kunnen maken moest er nog een oplossing komen voor het tenue gebruik.  
We hebben in overweging genomen om de jeugdteams te laten voetballen in compleet nieuwe (tijdelijke) 
tenues, maar vanwege te hoog oplopende kosten (voor de periode van 1, hooguit 2 jaar) hebben we hier 
niet toe besloten. 
In goed onderling overleg is besloten een deel van de teams te laten voetballen in vv Beesd tenues en een  
ander deel in de clubkleuren van rvv Rhelico. Als je op dit moment op zaterdag sportpark Molenzicht 
betreedt, zie je dan ook de jeugd in beide tenues actief op de velden. 
 
Goede start 
Voorafgaande aan het nieuwe seizoen werd er een introductieavond (22 augustus} gehouden voor leiders 
en trainers. Enerzijds om elkaar te leren kennen, anderzijds om de gewenste goede start te maken. 
 
Huidige teamsamenstellingen 
Begin september zijn we het nieuwe voetbalseizoen goed gestart en op dit moment staan er 17 jeugdteams 
op papier met circa 215 jeugdspelers (m/v). Ook zijn er op dit moment nog circa 10 jeugdige spelers die 
proeftrainen bij SJO Lingejeugd. We hebben : 1x O19 , 1x O17, 2x O16, 1X O15, 2X O13, 1X 012, 1X O11,  
2X O10, 2X O9, 1X O8, 1X O7, 1X MO17 en 1X MO15. 
 
Aanpassingen accommodatie 
Om de 17 jeugdteams goed te kunnen laten voetballen op Molenzicht zijn al de nodige aanpassingen  
uitgevoerd. Een deel van de doelen zijn van Boutenstein naar Molenzicht getransporteerd. Er zijn  
gebruikte units (kleedkamers) aangekocht en geplaatst, opgeknapt en inmiddels ook al voorzien van 
een lik verf. Fantastisch werk door de klusploeg. Op veld 4 (Molenveld) is nieuwe veldverlichting aangelegd 
om alle trainingen doorgang te laten vinden. 
We zijn een flink aantal weken onderweg met de SJO Lingejeugd en de geluiden en reacties zijn uiterst 
positief. We zijn een gezellige dorpse regioclub met aantrekkingskracht van grofweg Acquoy tot en met 
Deil. 
 

De komende maanden zijn er nog vele stappen (kleine  
en grote) te zetten, maar de SJO jeugdcommissie heeft  
er alle vertrouwen in dat dit goed gaat verlopen. 

 
 
Peter Versteegh 
Namens SJO Lingejeugd Jeugdcommissie. 
 
 



 

Toekomstvisie (door Max): 
Afronden fusie voor een toekomst bestendige vereniging voor zowel Beesd als de omringende dorpen en 
daardoor niet meer zo afhankelijk te blijven van de nieuwbouw in Beesd. VVB is stabiel qua leden maar 
vergrijst en is de SJO dan een welkome invulling. Er is een kassa met pinautomaat gekocht en wordt deze 
in januari 2023 geïnstalleerd. De muntenautomaat blijft gewoon in dienst. Oppakken en uitwerken van de 
nieuwbouwplannen accommodatie. Helaas is de termijn voor de invulling van de verkregen subsidie 
verlopen en wordt er een doorrekening gemaakt op basis van de te verwachten nieuwe leden en vervolgens 
weer subsidie aangevraagd op 1 januari 2023. Om het aantrekkelijker te maken voor het vervullen van een 
functie in het hoofdbestuur willen we het voorstel doen om een aparte bestuurslaag in te richten speciaal 
voor de taken op het voetbaltechnisch vlak. De administratieve en financiële zaken kunnen dan door de 
andere bestuurslaag worden vervuld. Misschien wel een betaalde kracht in toekomst die de hele vereniging 
stuurt. Op deze wijze functiescheiding waardoor invulling misschien makkelijker wordt en kunnen de twee  
besturen elkaar controleren. 
  
Fusie (door Max) 
Er is een intentieovereenkomst getekend inclusief gemeente West Betuwe. Op deze wijze verbind de 
gemeente zich aan de fusie en gaan zij zich faciliteren voor velden, parkeergelegenheid en inspanning voor 
nieuwbouw. Extra kunstgrasveld behoort ook al tot de mogelijkheden. Prioriteit is de nieuwbouw. 
De Gemeente gaat zorg dragen voor: voldoende speel en trainingscapaciteit, aanleggen kunstgrasveld, 
parkeervoorzieningen, borg staan voor de investeringen t.b.v. nieuwe accommodatie. 
De besturen van Beesd en Rhelico hebben besloten om een fusie commissie in te richten zodat er wat 
taken doorgeschoven kunnen worden. De fusie commissie bestaat uit Patrick Kemker, Peter Boskaljon, 
Peter Versteegh en Wendy de Wild. Zij zijn de eerstelijns vraagbaak voor alle leden, het begeleiden van 
de fusie, harmoniseren van regels en beleid, eenduidige communicatie en correspondentie richting leden 
en besturen en een visie bepalen voor de komende 5 jaar. We kunnen stellen dat twee financieel gezonde 
verenigingen bij elkaar komen, dit is inmiddels gecontroleerd door beide penningmeesters. 
  
Nieuwbouw accommodatie (door Max). 
Voor het bepalen van de nieuwe accommodatie moet er een herziene berekening gemaakt worden door de 
komst van SJO en fusie leden. Subsidie komt te vervallen vanwege de verstreken termijn en wordt er een 
nieuwe subsidie aangevraagd. Plannen blijven het zelfde. Pas als de financiering voor 90 % rond is dan 
definitief doorpakken met de bouwplannen. Rond die tijd zal er een ALV belegd worden. 

 
4. Goedkeuren notulen Algemene Ledenvergadering 25 oktober 2021 (door Goof). 

De notulen stonden gepubliceerd op de site en er zijn geen op- of aanmerkingen over de notulen. 
 

5. Verkort jaarverslag secretaris (door Goof). 
Een voetbal jaar loopt niet van 1 januari t/m 31 december maar van 1 juli t/m 30 juni. Ik noem u de  
belangrijkste gebeurtenissen uit het afgelopen voetbaljaar welke net als het jaar ervoor in het teken stond 
van corona, toch gebeurde er veel binnen de vereniging: 
 
Juli 2021 dus vorig jaar 
 In juli was het EK in Italië. Edwin Tuller won de Notenboom EK Poule. 
 Zaterdag 24 juli hield de jeu de boules een druk bezocht inlooptoernooi. 
 75 (!) vrijwilligers bij de jeugd werden verrast met een kleinigheidje voor de vakantie. Zomaar een 

klein gebaar als dank en blijk van waardering voor hun geweldige inzet 
 Jelle van Soelen was op zoek naar ‘archiefstukken’ van v.v. Beesd. 

 
Augustus 
 Van 16 tot 20 augustus waren we gastheer voor Vakantie Spelweek Beesd 
 Door de corona beperkingen ging het openingsfeest op zaterdag 28 augustus niet door.  Ook de 

gemeente week niet af van de voorwaarden en gaf geen toestemming. 
 
 
 
 
 
 



 

September 
 Zaterdag 11 september speelde Beesd 1 voor het eerst sinds bijna een jaar weer een officiële 

wedstrijd.  
 Na 1,5 jaar kwam er een einde aan de 1,5-meter-maatregel.  Echter met één belangrijke uitzondering: 

in voetbalkantines was een coronatoegangsbewijs nog wel verplicht. 
 Zaterdag 25 september won Beesd de derby tegen Rhelico voor de 3de keer op rij en scoorde Jarno 

van de Water zijn 75ste doelpunt voor v.v. Beesd 
 
Oktober 
 Vrijdag 8 oktober wonnen de WKC dames het Oktoberfest toernooi bij Focus in Culemborg 
 15 oktober was er Glow in the Dark voetbal bij VVBeesd 
 Zaterdag 23 oktober werd Beesd JO-13 winterkampioen 
 Maandag 25 oktober was er een Algemene Leden Vergadering en werden Koos van Lith, Ivonne de 

Bruijn, Mark Kroeze en Diana Vissenberg bedankt voor hun inzet als vrijwilliger gedurende een lange 
periode. 

 
November 
 2 november werd de Coronapas op veel plekken weer verplicht en kwam het dragen van mondkapjes 

weer terug.  
 Vrijdag 12 november waren Jan van Lith en Daphnin Spronk de beste klaverjassers. 
 
December 
 Vrijdagavond 3 december organiseerde de activiteiten commissie een leuke ‘online’ Pieten bingo voor 

de jeugd 
 Door het verlengen van de avondlockdown ging zaterdag 18 december de ‘Ouderwetse bazaar’ helaas 

ook niet door  
 In december werd bekend dat hoofdtrainer Dick Wammes aan het einde van het seizoen Beesd zou 

verlaten. Daarmee kwam een einde aan een mooie samenwerking in een lastige periode. 
 
Januari dit jaar 
 De Nieuwjaarsreceptie op zaterdag 8 januari ging niet door. 
 Op 15 januari werden versoepelingen aangekondigd, kantine mocht niet open, kleedkamers wel, maar 

publiek was nog niet welkom. 
 Vanaf 26 januari waren er eindelijk verdere versoepelingen. Iedereen mocht overdag en ’s avonds 

binnen en buiten sporten, zonder tijdslimiet. 
 
Februari 
 Dinsdag 1 februari overleed Kees de Leur, Cees was naast speler ook een zeer gewaardeerd bestuurslid 

en klusjesman 
 Zaterdag 19 februari won Patrick van den Hurk de 1ste ‘’BEESD DART OPEN’’. 
 
Maart 
 Zaterdag 19 maart was Rhelico thuis met 4-1 eindelijk weer de sterkste in derby tegen Beesd 
 
April 
 Woensdag 6 april won Jayden Kool de kinderbingo en dezelfde dag ondertekende Ben Frehe zijn 

contract als hoofdtrainer van v.v. Beesd 
 21 april overleed Gerard van Lith. Gerard was naast speler, jeugdleider, jeugdcoördinator en 

jeugdvoorzitter in de periode 1987 - 1991. 
 
Mei 
 Vrijdag 6 mei namen de WKC Dames deel aan het Voetbalmoeders Prosecco Toernooi bij SC ’t Goy 
 In mei was het een aantal keren feest bij de jeugd:  JO 11, MO 13-1 en JO 16-1 werden kampioen 
 
 
 
 
 



 

Juni  
 Zaterdag 4 juni was het laatste Robert Mars Toernooi voor KIKA en Make a Wish en daarmee kwam een 

einde aan een tijdperk, de 9de editie leverde uiteindelijk een bedrag van 36.000 euro op 
 Dinsdag 7 juni 2022 werd JO17 ongeslagen kampioen 
 Woensdag 8 juni was de 1ste bijzondere algemene ledenvergadering over samenwerkende jongeren 

organisatie SJO Beesd-Rhelico en intentie tot fusie Beesd en Rhelico. Er waren 140 leden aanwezig 
met in totaal 202 stemmen, 8 leden stemden tegen. 

 2 weken later op woensdag 22 juni was de 2de bijzondere algemene ledenvergadering met 93 leden, 
153 stemmen en slechts 2 stemmen tegen. En dus een historisch moment in de geschiedenis van v.v. 
Beesd, een samenwerking met Rhelico met een intentie tot fusie. 

 In juni overleed baron Frans van Verschuer. Frans was sponsor van VV Beesd 
 Donderdag 23 juni werd er afscheid van hoofdtrainer Dick Wammes, Johan Bronk 12 jaar grensrechter, 

Edgar Brouwer, 9 jaar trainer en leider, Bertus Bronk en Ed Tuller die hun hele leven al betrokken zijn 
bij de vereniging en tenslotte Emiel Kroeze, hij was 2 jaar grensrechter. 

 Zaterdag 25 juni 2022 won Beesd de Cap du Croix cup bij het Dorpenvoetbal bij Rhelico 
 Zondag 26 juni 2022 nam de selectie afscheid van enkele spelers: Dion Hol, Mike van Wees en Coen 

Verwolf. Zij gingen in een lager elftal voetballen. 
 Dan nog een extra vermelding buiten dit voetbaljaar: Dinsdag 16 augustus overleed Jan Kroeze, ‘Jan 

van Willy’ werd 63 jaar. 
 
Dit waren in het kort de belangrijkste gebeurtenissen. 
Ik dank u voor uw aandacht en zoals gebruikelijk wil ik  u vragen te gaan staan voor een moment van stilte 
om de overledenen te gedenken.  
 
Dank u wel. 
 

6. Bestuursverkiezing. (door Max). 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
**Volgens de statuten treedt een bestuurslid aan voor een periode van 3 jaar en is terstond herkiesbaar.  
Max, Jan, Goof en Cees stellen hun functie beschikbaar, maar hebben aangegeven aan te blijven tot 
de eventuele nieuwbouw en fusie gereed zijn. Richard heeft aangegeven door te willen gaan. 

 
7. Ledenontwikkeling (door Cees). 

 
Totale ledenaantal:  570  
 
** Het aantal senioren heren is iets teruggelopen door: vertrek of stoppen spelers, terugtrekken O23 en  
Beesd 3. Er zijn wel een aantal spelende leden naar steunend/trainend lid overgegaan. 
 
Samenwerkende jeugd organisatie (SJO) 
VVB 143 leden 
RVV  78 leden 
 
 
 
 
 



 

Ledenontwikkeling (vervolg). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ledenaantal overig: 
Het aantal steunende leden ging van 93 naar 101, het aantal leden bij WKC heren (30 <> 26), WKC dames 
(19 <> 20), Petanque (35 <> 38 en Walking Football (27 <> 26) bleef nagenoeg gelijk. 
 

8. Financiën (door Jan) 
a. Financieel overzicht 2021-2022 door penningmeester Jan Kroeze 
    Jan Kroeze geeft een overzicht van de financiële lasten 2021-2022 en geeft uitleg bij afwijkingen in de 
    cijfers over de laatste 3 boekjaren. Veelal worden de afwijkingen veroorzaakt door corona (o.a. in de  
    personeels-, huisvestings- en bureaukosten c.q. kosten KNVB en de wedstrijdkosten KNVB. 
 
    In de financiële baten 2021-2022 is te zien dat het bedrag aan ontvangen contributie de laatste 3 jaren 
    ongeveer gelijk is gebleven. Inkomsten sponsoring was iets hoger dan vorig jaar. Inkoop kantine was iets 
    hoger en het bedrag verkoop kantine stijgt en gaat de goede kant op (na corona). 
 
b. Bevindingen kascommissie door Bert Tuithof (vervanger van Eric de Greef) en Bas Vos over seizoen  
    2021-2022. Namens de kascommissie spreekt Bert Tuithof zijn waardering uit voor het werk van de 
    penningmeester en stelt de ledenvergadering voor de penningmeester decharge te verlenen voor het 
    gevoerde financiële beleid.  
    Ps. Boekhouding is gehele seizoen onder controle van Quadrad Advies & Administratie B.V. geweest. 
 
c. Verkiezing lid kascommissie ter vervanging Erick de Greef (aftredend) 
    Bert Tuithof en Bas Vos hebben aangegeven ook volgende jaar de kascontrole uit te willen voeren. 
 
d. Toelichting financiële cijfers (werkelijk 2021-2022, begroting 2022-2023). 
    Vanaf januari 2023 is het mogelijk om naast het bestaande betaalsysteem met consumptiemunten 
    ook af te rekenen met een pinpas. Dit is een welkome aanvulling voor de gasten die op bezoek zijn bij 
    VVBeesd. Achter de bar komt een digitale prijslijst en gaat er bij een bestelling direct een bestelbon 
    naar de keuken. 
 
    Hierna volgen de cijfers voor de begroting 2022-2023 welke niet veel afwijken met de werkelijke cijfers 
    2021-2022. Wel is de verwachting dat de kantine inkomsten zullen stijgen door het toenemen van het 
    aantal (jeugd) leden.  

9. Rondvraag. (door Max). 



 

Martijn Rijnbeek: Wat is de samenstelling van het bestuur in de ‘nieuwe’ vereniging? 
Antwoord: Huidige bestuursleden, maar ook nieuwe leden van beide verenigingen zijn van harte welkom in 
het ‘nieuwe’ bestuur. Zij kunnen zich verkiesbaar stellen, waarna er verkiezingen worden gehouden om 
een nieuw bestuur samen te stellen. 
  
Ben Frehe: Wat is de financiële situatie voor de toekomst door o.a. hogere inkomsten door komst leden 
Rhelico? Antwoord: Jan Kroeze (penningmeester VVBeesd) en Kylian Heemskerk (penningmeester rvv 
Rhelico) hebben de boekhouding van de laatste 3 jaren doorgenomen en aan de besturen gepresenteerd. 
Beide verenigingen zijn financieel gezond. 
 
Johan Bronk: Is de gemeente in de fusie meegenomen? Zijn er eisen gesteld? 
Antwoord: In de intentieverklaring is opgenomen dat de verklaring zal worden ontbonden als een van de 
partijen de verplichtingen niet nakomt. 
 
Rene Scheper: Is het mogelijk inzicht te verkrijgen in de boekhoudkundige balans? Afspraak: Jan maakt 
een afspraak met Rene om een op een de balans door te hemen. 
 
Elmar Dokman: Wat is de termijn voor de fusie? Antwoord: Uiterlijk 2024/2025 gaan de senioren van de 
verenigingen samen. Wel zal worden getracht dit eerder te verwezenlijken. 
 
Bas Vos: Wachten we met de fusie op 25 senioren leden van Rhelico? Zijn hoop is dat de senioren snel het 
voorbeeld van de jeugd volgen zodat de fusie een feit is. Seizoen 2024/2025 is te laat. 
   
Frans de Weijer: Hoe kun je de pijnpunten bij de senioren van Rhelico wegnemen /verminderen? 
Antwoord: Er worden regelmatig sessies bij Rhelico gehouden om meer duidelijkheid te geven over de 
toekomst. Ook in de ALV bij Rhelico vanavond (met dezelfde agenda als bij VVBeesd) zullen de leden 
uitgebreid worden  geïnformeerd. 
 
Ben Frehe: Kan de EHBO koffer en verdere benodigdheden zoals icepacks enz. worden aangevuld? 
Antwoord: Dit zal z.s.m. worden opgepakt en tevens volgt er een up-to-date overzicht van alle BHV’ ers 
binnen onze vereniging 
 

 
10. Afsluiting. (door Max). 

Max bedankt de aanwezigen en wenst hen wel thuis. 

 
 
 


