Concept van de notulen van de algemene ledenvergadering van de
voetbalvereniging “Kapelle” op maandag 14 december 2009.
Aanwezig: 29 stemgerechtigde leden, incl. bestuursleden, die de presentielijst getekend
hebben.
Afwezig met bericht van verhindering: de leden P. Kramer, R van Wallenburg, J Minderhoud,
D Reijnhout, G Zuidweg, H de Waard en J Rozendaal.

1. OPENING.
De voorzitter, Harald Menheere, opent de vergadering en heet alle aanwezigen welkom op deze
Algemene Ledenvergadering. Voor wat betreft het verenigingsjaar 2008/2009 geeft de voorzitter aan
dat afgelopen periode de nieuwbouw van de accommodatie is afgerond, de eerste selectie een
wisselend seizoen in de derde klas heeft doorgemaakt, er een nieuwe website is gerealiseerd en het
faillissement van een van de vier hoofdsponsors is uitgesproken.
2. INGEKOMEN STUKKEN.
Ingekomen is de akkoordverklaring van de kascontrolecommissie met betrekking tot het financiële
jaarverslag, en de opgave van bovengenoemde leden die met kennisgeving afwezig zijn op deze
vergadering.
3. NOTULEN ALGEMENE LEDENVERGADERING VAN 15-12-2008
Deze notulen worden zonder opmerkingen goedgekeurd en vastgesteld.
4. JAARVERSLAG SECRETARIS 2008/2009.
Jon Herselman bedankt tijdens de vergadering het bouwteam voor hun vele werk en het prachtige
resultaat. Verder wordt het jaarverslag zonder verdere opmerkingen goedgekeurd en vastgesteld.
5. VERSLAG KASCONTROLECOMMISSIE.
Kascontrole is uitgevoerd door P. Arkebout, F. Hakkaart en R. van Wallenburg.
De penningmeester leest het verslag voor.
De commissie adviseert de algemene ledenvergadering de penningmeester decharge te verlenen
voor het gevoerde financiële beleid. De vergadering onderschrijft het voorstel van de
kascontrolecommissie.
6. BESTUURSVERKIEZING
De voorzitter deelt mee dat de heren H Menheere en E. van Damme aftredend en herkiesbaar zijn.
Het bestuur stelt de vergadering voor beide heren te herbenoemen. De vergadering stemt in met de
herbenoeming van beide heren.
Verder deelt de voorzitter mede dat de heer K Vink zich beschikbaar stelt voor een bestuursfunctie.
Kees Vink loopt al geruime tijd mee in bestuur als jeugdvoorzitter Het bestuur stelt de vergadering
voor K. Vink te benoemen. De vergadering stemt in met deze benoeming.

7. FINANCIEEL JAARVERSLAG 2008/2009
De penningmeester, Edwin van Damme, geeft een toelichting op dit verslag.
Het afgelopen seizoen was financieel gezien een goed seizoen. Bij het opstellen van de begroting was
uitgegaan van een tekort van ongeveer € 5000,=, het werkelijke resultaat sluit bijna op nul.
Wat opvalt, zijn de energiekosten die hoger uitvallen, maar dit komt mede doordat de zogenaamde
ecotax (teruggave van de KNVB) nog niet ontvangen is.
Verder zijn de rente en afschrijvingen met betrekking tot de bouw verwerkt voor een periode van een
half jaar (vanaf oplevering). Al met al is er een tevreden penningmeester.
Voor wat betreft de begroting geeft de penningmeester aan dat geprobeerd is deze op nul te houden,
wat niet gelukt is. In de begroting is rekening gehouden met een (eventuele) terugval van
sponsorgelden en een toename van de rentelasten. De liquiditeitsbegroting sluit wel op nul.
Frans Hakkaart spreekt zijn waardering en dank uit voor de penningmeester voor de duidelijke opzet
en het gevoerde beleid met betrekking tot de financiën.
Jack Tilroe geeft aan dat we inkomsten mislopen bij thuiswedstrijden van Kapelle 1 nu we geen entree
meer heffen. Verder zijn er veel supporters donateur geworden om reden van vrije entree en
toezending van clubblad. Het bestuur geeft aan om de positie van de donateurs te bespreken.
Hierna geeft de penningmeester een toelichting op de eventuele oprichting van een stichting.
Wanneer er een stichting wordt opgericht bestaat de mogelijkheid om de reeds betaalde BTW op de
kleedkamers terug te vorderen. Sinds december 2008 zijn er gesprekken gevoerd met de Gemeente,
een externe accountant, de belastingdienst en diverse andere specialisten. De betaalde BTW op de
kleedlokalen is over een periode van 10 jaar terug te vorderen., wel dient overdrachtsbelasting betaald
te worden. Verder is het dan ook mogelijk om jaarlijks over de nog aan te schaffen materialen en de
energiekosten de BTW terug te vorderen. De penningmeester geeft aan dat het hem (en de overige
bestuursleden) aan tijd en kennis ontbreekt om dit onderwerp verder uit te werken. Gezien de
bedragen die er met deze constructie gemoeid zijn verzoekt hij de vergadering om mee te denken in
deze. Concreet dienen er de komende periode enkele mensen op te staan die het nodige voorwerk
willen verrichten, zodat er door het bestuur een uitgewerkt voorstel (met voordelen en risico’s) aan de
ledenvergadering kan worden voorgelegd.
Jon Herselman geeft aan dat hij het jammer vindt dat het hele besluitvormingsproces zo lang (heeft)
geduurd. Ook geeft hij aan dat het nu lijkt of het een persoonlijke verantwoordelijkheid is van de
penningmeester, maar het is een bestuursverantwoordelijkheid. Ook Jack Tilroe geeft aan dat hij het
jammer vindt dat een en ander zo lang duurt. Hierna vindt discussie plaats over de op te richten
stichting. Carolien Eversdijk vraagt of er een financiële man gezocht wordt? De penningmeester geeft
aan dat er enkel in het voorbereidende traject kennis gezocht wordt voor de oprichting van een
stichting. Het bestuur geeft aan dat vooral de bestuursaansprakelijkheid, de financieringsstructuur
Gemeente / Stichting / VV Kapelle, de zeggenschap van de VV Kapelle in de stichting, de afkoop van
de huidige lening, het aangaan van een nieuwe lening en de oprichting van de stichting (statuten)
goed onderzocht dienen te worden, voordat er een stichting opgericht kan worden. Jon Herselman
geeft aan dat deze zaak moeilijker wordt voorgespiegeld dan het in feite is. De gemeente heeft al veel
voorwerk gedaan en volgens hem kan dit worden afgedaan in 2 avonden.
De penningmeester en de overige bestuursleden delen deze mening niet.
Afgesproken wordt dat bestuur en leden enkele deskundigen raadplegen en omstreeks april 2010 met
een voorstel komen ter bespreking in een algemene ledenvergadering.
8. VASTSTELLING CONTRIBUTIE KALENDERJAAR 2009.
De voorzitter geeft aan dat in het voorstel de categorie 4 tot 6 jaar ontbreekt
Verder worden de nieuwe contributiebedragen conform het voorstel aangenomen.
9. BEGROTING 2008/2009
Dit punt is reeds besproken bij punt 7, financieel jaarverslag.
De begroting 2009 / 2010 wordt goedgekeurd.

10. BETALINGS - EN INVESTERINGSMACHTIGING BESTUUR
Er wordt voorgesteld geen verhoging door te voeren voor de betaling- en investeringsmachtiging van
het bestuur. Deze blijft staan op:
a. de penningmeester tot een bedrag van
b. het dagelijks bestuur tot een bedrag van
c. het algemeen bestuur tot een bedrag van

575,00
2775,00
4150,00

11. VERKIEZING KASCONTROLECOMMISSIE.
Omdat er geen leden aftredend waren, zijn er geen verkiezingen gehouden.
12. PAUZE
13. ACCOMODATIE
Triest de Jonge geeft aan dat er nog enkele restpunten openstaan betreffende de nieuwbouw (o.a.
aanbrengen slanghaspel in kleedkamergebouw). Verder zijn er klachten met betrekking tot de
watervoorziening naar de douches. In overleg met de installateur wordt naar een oplossing gezocht.
Het verbouwen van de 3 oude kleedkamers tot materiaalruimtes vergt meer tijd dan in eerste instantie
gedacht. De planning is dat dit eind van dit seizoen gerealiseerd is.
Verder geeft Triest aan dat, in verband de ledengroei, er druk komt te liggen op de kwaliteit van de
(trainings)velden. Binnenkort wordt er een overleg met de gemeente gepland om dit bespreekbaar te
maken.
Carolien Eversdijk vraagt aandacht voor de sensoren in de douches. Deze zijn door de mini’s niet te
gebruiken. Triest de Jonge geeft aan dat hij dit zal onderzoeken. Verder geeft Carolien aan dat
regelmatig de wanden in de douches vies zijn en verzoekt een ieder hier op toe te zien. Kees Vink
geeft aan om elkaar (leiders en trainers) hier ook op aan te spreken. Nogmaals zal op het
leidersoverleg ingebracht worden om de ruimtes schoon achter te laten.
Verder verzoekt Lian Mulder om borstels bij de achterdeur, zodat na de training de voetballers hun
schoenen kunnen schoonmaken en dit niet in de gang gebeurt. Triest zal borstels aanschaffen.
Piet de Jager geeft aan zich te irriteren aan het materiaal wat gebruikt wordt voor de corveediensten.
Ook dienen deze diensten beter gecoördineerd te worden. Triest zal dit meenemen.
Jack Tilroe vraagt naar de uitbreiding van de fietsenstalling. Triest geeft aan dat onlangs hierover met
de gemeente overleg is geweest. Voorstel is om de 4 parkeerplaatsen in te ruilen voor de
fietsenstalling en deze dan uit te rusten met geleiderekken en dergelijke. De gemeente pakt dit
binnenkort op.
14. KLEDINGBELEID.
Kees Vink geeft een toelichting op de hoofdlijnen van dit beleid. Hij benoemt onder andere de
eenduidigheid voor alle elftallen, de sponsoring komt ten goede aan de gehele club, de beperkte
kosten en het in bruikleen hebben van de kleding door de spelende leden.
Verder zullen de kosten komen te liggen rond de € 1,15 per maand contributieverhoging.
Het bestuur denkt dat wanneer er goedkeuring komt van de ledenvergadering dit beleid met ingang
van komend seizoen in kan gaan.
Giljam Krijnsen geeft aan dat hij liever zou zien dat men persoonlijk aansprakelijk is voor de kleding in
plaats van de leider.
Piet de Jager vraagt hoe om te gaan met verlies en dergelijke .
Hierna volgt een discussie over de praktische invulling en de toepasbaarheid van dit beleid.
Afgesproken wordt om dit beleid verder uit te werken en met een uitgewerkt voorstel te komen in een
ledenvergadering omstreeks april 2010.
Punten uit de discussie:

•
•
•
•
•
•
•
•

Vaste ouders wassen
Verantwoordelijkheid leider
Geen ruimte voor eigen ideeën van sponsor
Nummering van alle kleding
Optioneel trainingspakken, tassen polo’s, coachjassen ed
Alleen voor spelende leden contributieverhoging
Naam VV Kapelle op shirt
Hoe om gaan met sponsorende ouder die na 2 jaar uit team stapt

15. RONDVRAAG.
Ria Groeneveld (beheerder kantine) vraagt om een uitspraak van het bestuur betreffende de
geruchten die gaan dat ze geld uit kas van de vereniging niet afdraagt.
Het bestuur geeft aan dat alle geldstromen uit de kantine worden afgedragen aan de penningmeester.
Verder geeft zij aan dat op verzoek ten allen tijde de televisie aan mag.
Piet de jager vraagt hoever het bestuur is met de ontwikkeling van beleid betreffende de leden- en
ouderparticipatie.
Harald geeft aan dat hij voornemens is om een enquête onder de leden te houden om de
betrokkenheid en bereidheid te meten. Hierna volgt een discussie over de inzet van vrijwilligers.
Hierna geeft Tom van de Meer aan om een lijstje te maken van alle werkzaamheden en deze toe te
wijzen aan diverse personen die dan mensen persoonlijk gaan benaderen. Op korte termijn zal een
schriftelijke enquête worden gehouden, die op naam zal worden gesteld. Bram van Sluijs vraagt
aandacht voor het afsluiten van het kleedkamergebouw na de training. Het komt regelmatig voor dat
de boel niet op slot gaat.
Niets meer aan de orde zijnde sluit de voorzitter de vergadering met een dankwoord aan de leden
voor hun aanwezigheid en hun positieve bijdrage aan deze vergadering.

Aldus vastgesteld in de Algemene Ledenvergadering van maandag XXXXXXXXXX 2010
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