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Aanwezig: Marc Huijben, Gerard de Jong, Miriam Stabel, Anja Verhoeven, Peter van Bergen, 

Marian Peters, Diana de Jong, Ad van Gorp, Maikel Foesenek, Pierre Kniknie, Eddy Backx, 

Harrie Bruers, Jan de Roy, Walter Wolffenbuttel, Justin Meeuwsen, Twan de Jong, José 

Wolffenbuttel, Anouk Philipsen, Roy van Zon, Paul Verheijen, Peter Oomen, Jan van Gorp, 

Jos de Jong, Jack vd Ouweland, Ad van Hoek, Marieke Vlug, Sjors vd Broek, Ruben Backx, 

Simon Vlug, Max Graafmans, Antoon Stoffelen, Michael de Jong, Jens Verhoeven, Gerard 

Hendrickx, Moniek de Jong, Peter Jansen, Arie van Gorp, Tonny Oomen 

 

 

 

Afwezig met bericht van verhindering: Luc van Hoek, Suzanne Vlug, Hans Caron, Louis van 

Bergen, André Hendrickx, Sjef Weijtmans, Marianne vd Ouweland, Jan van Hoek, Judith 

Leijten, Frank Meeuwsen, Annie van Hoek, Frank van Dongen, Wim Pijnacker 

 

 

 

1. Opening om 20.00 uur 

De voorzitter, Marc Huijben, heet de aanwezigen van harte welkom. 

 

2. Bestuursverkiezingen 

* Marc Huijben is aftredend als voorzitter en stelt zich niet herkiesbaar.  

Er hebben zich geen nieuwe kandidaten als voorzitter aangemeld.  Marc vraagt de aanwezigen  

toestemming om de vergadering te leiden omdat hij formeel geen voorzitter meer is. Iedereen 

is daarmee akkoord. Er wordt nogmaals de vraag uitgezet aan alle aanwezigen te zoeken  naar 

geschikte kandidaten voor het voorzitterschap en dit te melden aan het bestuur.. 

 

 

3. Notulen ledenvergadering 6 oktober 2017 

Geen opmerkingen op de notulen van 6 oktober 2017. 

 

4. Jaarverslag  

Marc licht het jaarverslag toe. Met als onderwerpen: 

 Sportief 

 Activiteiten 

 Werkzaamheden 

 

 

 Sportief 

 Viola 2 kampioen met promotie 

 Viola 19-1 : kampioen  

 Viola JO9-2 najaar kampioen 

 

 



 

 Activiteiten 

 Kantinequiz voor senioren en jeugd 

 Sinterklaasviering 

 Penaltybokaal 

 Rabobank Clubkas Campagne (vereniging in Alphen met weer de hoogste 

opbrengst) 

 Violaweekend (24 uur jeugd, feestavond, beachvolleybal, buurtvoetbal) 

 Voetbalplaatjes actie i.s.m. Plusmarkt 

 

 Werkzaamheden 

 Uitbreiding zonnepanelen.  

 Renovatie Veld 3 

 

5. Verslag penningmeester 

Gerard de Jong geeft toelichting op resultaten van 2017/2018 en de begroting van 2018/2019.  

Het seizoen 2017-2018 is afgesloten met een positief resultaat ondanks enkele flinke 

investeringen. Vragen hierover vanuit de vergadering zijn allen beantwoord. 

 

 

Verslag kascommissie 2017/2018 

De kascommissie bestaat uit: Rob van Hal, Peter Oomen en Maikel Foesenek. Maikel 

Foesenek geeft een toelichting op de kascontrole. De penningmeester krijgt complimenten 

voor het zorgvuldig uitvoeren van zijn taak. De kascommissie heeft geconstateerd dat alles 

goed op orde is en dat er sprake is van een gezonde financiële situatie. Geen vragen of 

bijzonderheden namens de kascommissie. 

 

Nieuwe kascommissie 2018/2019 

De nieuwe kascommissie wordt gevormd door:  Rob van Hal, Peter Oomen en Maikel 

Foesenek 

 

Vraag Eddy Backx : Refererend aan de plannen voor de toekomst: hoe worden de kosten  voor 

eventuele nieuwbouw gefinancierd? Moet de reserves aangesproken worden? 

Gerard de Jong : kleedaccommodatie is verouderd, dus er moet iets gaan gebeuren. 

Maar de lasten kunnen net gedragen worden door de baten dus daar zal een nieuwe 

financiering voor moeten worden afgesloten. 

 

 

 

 

 

6. Contributie 

Voorstel 1 : Verhoging uit hoofde van inflatie in 2017. 

 

leeftijd contributie verhoging 

t/m 5 jr € 57,- € 1,- 

6-9 jr € 79,- € 1,- 

10-13 jr € 95,- € 2,- 



14-18 jr € 111,- € 2,- 

G-team € 131,- € 2,- 

Senioren € 153,- € 3,- 

45+ € 76,50 € 1,50 

Spelend lid/com -/- 50%  

Niet spelend/donateur € 21,-  
 
 

 

Voorstel 2 : Extra contributie : 

- Teruglopend aantal vrijwilligers gedurende jaren. 

- Met name klusjesdag, klusjesavonden, opstartdagen zeer weinig animo. 

- Noodzaak tot meer en meer uitbesteding aan derden 

- Om deelname te versterken / meer financiële middelen te genereren het volgende voorstel : 

 

Voor seizoen 2018-2019 : Voor leden die geen vrijwilligersfunctie uitoefenen :  extra verhoging van 

contributie voor senioren met  € 25.00 en voor jeugdleden € 15.00. Deze extra contributie wordt 

geretourneerd aan het einde van het seizoen indien leden/ouders van jeugdleden actief hebben 

bijgedragen aan klusjesdag/avond. 

Het voorstel dient om leden die er altijd al zijn niet extra te belasten.  

We willen vooral leden en ouders van jeugdleden  bereiken die nu geen bijdrage leveren  aan de club. 

 

 

Veel input vanuit de leden :  

Hebben meerdere clubs hier al ervaringen mee ? 

Hoe ga je dit coördineren ? 

Leden taken geven en zelf tijdstip laten bepalen 

Klussen over het hele jaar verspreiden i.p.v. in één week plannen 

Klussenkalender met inschrijving 

Bestuur neemt al deze tips/suggesties mee om dit plan verder vorm te geven. 

 

 

Stemming 1 :  verhoging contributie uit hoofde van de inflatie : bij meerderheid aangenomen. 

Stemming  2 : extra verhoging contributie i.v.m. inzet vrijwilligerswerk: bij meerderheid aangenomen  

 

 

 

7. Mededelingen 

Marc vermeldt de mededelingen : 

 Start opzet Vertrouwens Contact Personen 

Is nu nog niet verplicht maar dat gaat wel komen. 

Debby de Heijer, Anne-Marie vd Broek en Myra van Boxel zijn inmiddels 

aangesteld. Dit moet nog verder uitgezet worden in de club door reclame en 

aanwezigheid (jeugd)evenementen. Belangrijk om duidelijk te maken waar ze 

wel/niet voor zijn. 

 Nieuw sponsorcontract Sportcity 



Hele technische kader krijgt dit seizoen 2 nieuwe coachjassen per team  

 

 Data activiteiten seizoen 2018/2019: 

Kantinequiz 16-11-2018 

Nieuwjaarsreceptie 05-01-2019 van 17.00-21.00 uur (met voorafgaand een 

toernooitje)  

Seizoensafsluiting 26-05-219 

Viola weekend 07/09-06-2019 (Pinksteren) 

 

Marc Huijben sluit af met een privéwoordje over zijn voorzitterschap. 

 

Marc Huijben bespreekt het bezoek van wethouder van Raak d.d. 12-10-2018 inzake de 

toekomst van de accommodatie en parkeerplaats. 

Er wordt op korte termijn een werkgroep opgericht uit alle geledingen van de club om te 

brainstormen over onze eisen/wensen voor een nieuwe accommodatie. 

 

1. Rondvraag 

-Tonny  Oomen : Komt er een begeleidend schrijven bij factuur over aanpassing contributie? 

Ja, onze voorkeur gaat uit naar een persoonlijke brief die aan de leiders/trainers meegegeven 

kan worden en plaatsing op de website 

-Jose Wolffenbuttel : De nieuwe coachjassen, geldt dat ook voor G-team? 

Ja zeker. 

-Jack vd Ouweland : We hebben uitleg gehad over gebruik materialen en indeling 

trainingsvelden. Maar nu slingeren er veel jeugdballen rond en mensen trainen op andere 

plaatsen dan afgesproken. 

Jan van Gorp neemt dit op met Arian van Tilborg. 

-Maikel Foesenek : blijft het bestuur bestaan zonder voorzitter?  

Ja, Volgens statuten moeten er minimaal 3 personen in het bestuur zijn 

-Jan de Roy : minimale bezetting bij toerbeurt op zaterdag. Hoe gaan we dit regelen? 

 KNVB adviseert wel iemand bij toerbeurt neer te zetten, vooral ook omdat er bij calamiteiten 

iemand van de club aanwezig moet zijn. 

Hier hebben we  nu nog even geen oplossing voor maar hier moeten we inderdaad snel iets op 

vinden. Misschien toerbeurt eventueel ook door vrijwilligers laten doen. 

-Moniek de Jong : geluid buiten is nu akkoord, hopelijk wordt het binnen ook snel afgewerkt. 

We streven er naar dit binnen een paar weken afgewerkt te hebben. 

-Marieke Vlug : Zijn er uren verbonden aan de klussen die gedaan moeten worden i.v.m. 

contributieverhoging? Daar moeten we van te voren nog iets over beslissen. bv 3 uur of een 

dagdeel. 

 

Gerard de Jong bedankt Marc Huijben voor zijn voorzitterschap 

 

2. Sluiting om  21.30 uur 

 

Dank aan alle vrijwilligers voor hun inzet en welkom op de kaderavond 

 


