
 

Notulen Algemene Ledenvergadering  
Datum: maandag 30 september 2019 
 

Aanwezig: Max Kroeze (voorzitter), Cees Brouwer (senioren), Goof Dokman (secretaris),  
                Jan Kroeze (penningmeester), Richard Aalten (algemeen) 
 
Locatie: Kantine Sportpark Molenzicht, aanvang: 20:00 uur 
Er zijn 50 leden aanwezig. 

 
Opening. 
 

1. Opening. 

Voorzitter Max Kroeze opent de vergadering.  

De agenda voor deze vergadering ziet er als volgt uit: 

 

 Opening (door Max Kroeze) 

 Mededelingen/ingekomen stukken (door Max Kroeze) 

 Toekomstvisie (door Max Kroeze) 

 Nieuwe commissieleden jeugd = inzet bestuur verbetering kwaliteit jeugd/toekomst 

 Resultaat toekomstvisie Kernteam Verbinding –Verdere ontwikkeling -Betrokkenheid 

 Subsidie nieuwbouw 

 Zaterdagcompetitie 

 Barbezetting/vrijwilligers/coaches 

 Wensenlijst investeringen: Beregening kunstgrasveld, verlichting veld 4,  

nieuwe doeltjes beveiligd tegen kantelen, pinautomaten bar en muziekinstallatie 

 Goedkeuren notulen Algemene ledenvergadering 24-9-2018 (door Goof Dokman) 

 Verkort jaarverslag 2018-2019 (door Goof Dokman) 

 Bestuursverkiezing en commissies (door Goof Dokman) 

 Ledenontwikkeling (door Cees Brouwer) 

 Financieel overzicht (door Jan Kroeze) 

 Bedanken vrijwilligers (door Cees Brouwer) 

 Rondvraag (door Max Kroeze) 

 Afsluiting (door Max Kroeze) 

 

Mededelingen en ingekomen stukken (door Max Kroeze). 

Er zijn ingekomen stukken. 

 

Toekomstvisie. 

 Nieuwe commissieleden jeugd = inzet bestuur verbetering kwaliteit jeugd/toekomst  
 Resultaat toekomstvisie kernteam, Verbinding, Verdere ontwikkeling, Betrokkenheid 

Hierover meer bij agendapunt 3. Verkort jaarverslag. 

 Subsidie nieuwbouw 

Eerdere toezegging aan de leden was eerst aanleg kunstgrasveld en daarna nieuwbouw accommodatie. 

Er is een substantieel bedrag aan subsidie verkregen (looptijd 2 jaar). Er loopt nog onderzoek naar 

teruggaaf B.T.W. en er volgen gesprekken met de gemeente. Als het financiële plaatje duidelijk is 

worden de volgende stappen genomen (onderzoek, bouwtekeningen etc.). 

 Zaterdagcompetitie 

Op wat kleine bijsturingen na is de overgang naar het zaterdagvoetbal goed verlopen. Het plannen van 

de velden en kleedkamers op zaterdag blijft een uitdaging. 

 Barbezetting/vrijwilligers/coaches 

Het inzetten van vrijwilligers voor bar- bestuursdiensten is nog steeds een probleem. Het bestuur pakt 

dit nu zelf op. Dit moet beter. Eerst de vrijwilligers in kaart brengen, goed registreren, indelen en 

nabellen. Als het op orde is zullen barcoaches worden ingezet. Opbrengst kantine zijn belangrijke 

inkomsten voor de vereniging. We hopen dat dit vanaf nu goed gaat. 

 Wensenlijst investeringen: 

Beregening kunstgrasveld (ca. €25.000), verlichting veld 4 (ca. €25.000), nieuwe doeltjes beveiligd  

tegen kantelen (ca. €5000), pinautomaten bar en muziekinstallatie is in onderzoek. 

 

 



 

2. Goedkeuren notulen Algemene Ledenvergadering 24 september 2018 (door Goof Dokman). 

De notulen stonden gepubliceerd op de site en in het jaarverslag. 

Er zijn geen op- of aanmerkingen over de notulen. 

 

3. Verkort jaarverslag 2018-2019 (door Goof Dokman). 

Een kalenderjaar loopt van januari t/m december. Een voetbaljaar loopt van 1 juli t/m 30 juni. 

Bijna alle gebeurtenissen binnen de vereniging worden vastgelegd in het jaarverslag dat u kunt vinden op 

de website, ik geef hiervan een korte samenvatting: In de periode juli-dec 2018 waren we gastheer voor 

de Spelweek Beesd en de Voorrondes Pannavoetbal, Walking Football deed mee aan de Betuwse Bikkel 

Bokaal, 24 september was de Algemene Ledenvergadering, er was een grootouder-kind toernooi met 115 

leerlingen en 30 Walking Football opa's, in november waren we gastheer voor de hardloopwedstrijd Run 

Rondje Rhenoy, vvBeesd was duurzaam bezig door alle lampen van de veldverlichting te vervangen door 

LED verlichting, 14 december was het Walking Football Kerstdiner. 

 

In de eerste helft van dit jaar was op 13 januari de traditionele nieuwjaarsreceptie, 22 februari was er een 

bijeenkomst over de Voetbal Toekomst van vvBeesd. Een enquête die werd gehouden onder de spelende 

leden van vvbeesd, werd geëvalueerd en het bestuur bracht advies uit aan de leden nl: zaterdagvoetbal 

heeft de toekomst. In maart bracht John van Zweden een bezoek aan de Business Club van v.v. Beesd en 

werd Rick Smits winnaar van het eerste FIFA-kampioenschap. 

In april was er een open training en informatieavond over een herstart van vrouwenvoetbal bij vvbeesd  

en er werd een bron geboord voor het verkrijgen van water om de velden te besproeien, 18 mei was er 

een gezellig feest bij de vereniging want Beesd 2 zaterdag werd kampioen 

Zaterdag 1 juni was het 8ste Robert Mars Toernooi en de dag erna op zondag 2 juni was het 60-jarig 

jubileum vvBeesd. Het werd een warme, maar ook zeer geslaagde en gezellige dag.   

Tevens werd die dag de nieuwe hoofsponsor bekend gemaakt nl. Aannemingsbedrijf De Jong Zuurmond 

Beesd en er werd afscheid genomen van hoofsponsor Drukkerij Kemker 

 

Er waren bijeenkomsten over de Toekomstvisie bij vvBeesd. Een kernteam samengesteld uit leden dacht 

mee en beslist uiteindelijk mee over de toekomst van vvBeesd. Er zijn kernwaarden vastgesteld nl. VVB  

en die letters staan voor: Verbinding, Verdere ontwikkeling en Betrokkenheid.  

Binnen deze kernwaarden zijn een aantal ambities vastgelegd. Het bestuur kreeg advies van het kernteam 

welke ambities prioriteit hebben en als eerste moeten worden opgepakt. 

Het kernteam blijft in de toekomst fungeren als klankbord en ondersteuning van het bestuur en daar zijn 

we als bestuur erg blij mee en we danken het kernteam voor het zijn/haar inzet tot nu toe. 

 

Tot slot vraag ik u aandacht voor mensen die overleden zijn in onze vereniging:  

In de tweede helft van 2018 overleden Rinus Zuurmond, Henk Gordijn, Cor van Panwijk, Paul Korner en 

Rien de Vries en 7 mei j.l. overleed Gerard van den Heuvel. 

 

Dank voor uw aandacht.  

Ik vraag u te gaan staan voor een moment van stilte om de overledenen te gedenken.  

 

4. Bestuursverkiezing en commissies (door Goof Dokman). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Volgens de statuten treedt een bestuurslid aan voor een periode van 3 jaar en is terstond herkiesbaar. 

Er zijn geen aftredende bestuursleden. Goof Dokman had zelf in de vorige jaarvergadering aangegeven te 

stoppen als secretaris, maar is op zijn besluit teruggekomen. Richard Aalten is het bestuur komen 

versterken.  

 



 

Commissies.  

Ik noem de commissies met op dit moment een tekort aan mensen: 

Jeugdcommissie/senioren. 

Senioren en jeugd spelen hun wedstrijden op zaterdag. Er is een tekort aan mensen bij bestuursdiensten  

’s morgens (jeugd) en ’s middags (senioren). Cees Brouwer zoekt hulp bij het vinden van scheidrechters. 

Commissie Activiteiten & Communicatie 

Activiteiten staan op een laag pitje of eigenlijk die zijn er niet. Vorige Dames 1 gestopt, te weinig mensen 

overgebleven. Dus geen openingsdag of slotdag, Sinterklaas, kinderbingo. Een dame wilde dit oppakken, ze 

heeft een aantal dames benaderd en enkele toezeggingen, afgelopen zaterdag reageerde ze enthousiast: 

ik heb er weer twee dames bij. Dus dat komt goed, daar heb ik vertrouwen in. 

Commissie Communicatie. Geen mensen te kort, maar wel een prachtige nieuwe website gerealiseerd 

Commissie Thuiswedstrijden. Met de overgang naar de zaterdag zijn er mensen gestopt. Annemieke van 

Meeuwen, Yvonne Versteegh en Eddie Kroeze zijn nu nog beschikbaar voor entree en lotenverkoop.   

Commissie Kantinebeheer. 

Bardienst gaat niet goed en moet veel beter. We zijn hier als bestuur al jaren mee bezig en pakken dit 

Nu zelf op. Eerst alle vrijwilligers in kaart brengen, indelen en nabellen, Als het op orde is binnenkort 

barcoaches inzetten. Meer uitstraling, plezier, 2x4 uur per seizoen, waar hebben we het over. 

Er moet een omslag komen bij de leden, doe er alles aan om er te zijn, samen zijn we de club.  

Bovenstaande vacatures komen op de site om rustig na te lezen. 

 

5. Ledenontwikkeling (door Cees Brouwer) 

Mede door het achterblijven van huizenbouw in Beesd is er weinig aanwas van jeugdleden. Wel is een 

verhoging van het aantal seniorenleden waarneembaar van 377 naar 438 (mede door het Walking 

Football). Het totale aantal leden is gestegen van 598 naar 622. De BusinessClub VVBeesd telt 98 leden. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.vvbeesd.nl/2014-08-25-19-20-35/2014-08-25-19-29-33/comm-activiteiten
http://www.vvbeesd.nl/2014-08-25-19-20-35/2014-08-25-19-29-33/comm-activiteiten
http://www.vvbeesd.nl/2014-08-25-19-20-35/2014-08-25-19-29-33/comm-activiteiten
http://www.vvbeesd.nl/2014-08-25-19-20-35/2014-08-25-19-29-33/comm-activiteiten
http://www.vvbeesd.nl/2014-08-25-19-20-35/2014-08-25-19-29-33/comm-kantinebeheer
http://www.vvbeesd.nl/2014-08-25-19-20-35/2014-08-25-19-29-33/comm-kantinebeheer


 

Onderzoek contributie (door Max Kroeze). 

De laatste 4 jaar is er geen contributieverhoging doorgevoerd.  

Dit zijn de contributiebedragen van verenigingen in de regio: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Voorstel is om nu de contributie met ca. 8% te verhogen. Er zijn geen bezwaren vanuit de leden. Voorstel om 

de contributie te verhogen naar onderstaande bedragen is akkoord.



 

6. Financiën (door Jan Kroeze). 

 

a. Financieel overzicht 2018-2019. 

 

b. Bevindingen kascommissie door Eric de Greef (namens Jeroen van Breemen) en Renske van Soelen. 

 

Boekhouding is gehele seizoen onder controle van accountant Léon van Dun geweest. 

Namens de kascommissie doet Erick het woord. Er werden steekproefsgewijs controles gedaan in een 

keurig verzorgde administratie. Erick vraagt de aanwezigen decharge te verlenen aan de administratie. 

 

c. Verkiezing lid kascommissie ter vervanging Renske van Soelen 

Jan vraagt wie de taak van Renske wil overnemen bij een volgende kascontrole. Erick Magis is bereid een 

volgende kascontrole uit te voeren samen met Jeroen van Breemen of Erick de Greef. 

 

d. Toelichting financiële cijfers (werkelijk 2018-2019, begroting 2019-2020) 

Er volgen overzichten van de financiële baten en lasten (werkelijk en begroot).  

De lasten (kosten) zijn afgenomen. Jan geeft alleen uitleg over de cijfers die hierin duidelijk afwijken 

zoals personeelskosten, wedstrijdkosten en afschrijvingen.  

Dit boekjaar is het bedrag aan inkomsten contributie iets hoger, de entree en sponsorgelden zijn iets 

lager, de inkoopkosten kantine zijn lager, de kantineomzet is lager, maar het uiteindelijke resultaat dit 

boekjaar is beter dan vorig jaar. Jan geeft hierover uitleg. 

 

Hierna volgt een uitleg over de inzet van barcoaches. Hiervoor is ook een bedrag opgenomen in de 

begroting voor 2019-2020. 

 

 

 



 

7. Afscheid/bedanken vrijwilligers (door Cees Brouwer). 

Ben Frehe en Natasja van Bremen worden door Cees Brouwer bedankt met een bloemetje als dank voor 

hun inzet voor de vereniging. Peter Boskaljon was niet aanwezig wegens andere verplichtingen. 
 

8. Rondvraag (door de voorzitter) 

Doortje de Snoo: De WKC-dames staan niet vermeld op de website. Graag dit in orde maken. 
 

9. Afsluiting (door de voorzitter). 

Max sluit de vergadering en zoals gebruikelijk krijgt iedere aanwezige een consumptie aangeboden. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


