
Notulen Algemene Ledenvergadering 
VV De Noormannen 

 

Datum: Donderdag 2 juni 2022 

Tijd:  20.15 uur  

Plaats:  kantine VV De Noormannen  

 

Aanwezig: Verona Conté, Marco Verburg, Dave Jongepier, Jan 

Huibregtse, Robert Cijsouw, Iman Verhage, Niels Gabriëlse, Jordy 

Cijsouw, Piet Lievense, Anton Melis, Leo Brasser, Lennard 

Kerkhove, Kris Pouwelse, Jeroen Huibregtse, Eddy Janse, Joop 

Kesselaar, Finy Cijsouw, Thomas Wuite, Erwin Pouwelse, Damian Cijsouw, Jaap Kaland, 

Bjorn Boogaard, Hayo Houmes, Julian Coppoolse, Mark Minderhoud, Niels Coppoolse, 

Edwin de Pagter, Leendert Joosse, Willem Alewijnse, Dylan Knevel, Vera Cijsouw, Ylke 

Houterman, Liz Sturm, Christy Cijsouw, Elisa van Sighem, Marije Elzinga, Nathalie 

Meijers, Julia Dominicus, Dylan Maljers, Hans Minderhoud 

 

Afwezig met kennisgeving: Adri Roelse, Jan de Pagter, Jurgen Dronkers, Henk 

Wielemaker, Monique Provoost, Pieter Jan Peene, Arjen Simonse, Erika Toutenhoofd, 

Gerbert van Sighem, Jackie Minderhoud, Peter Willeboordse, Siebren Cijvat, Rens de 

Visser, Mark Riemens, Stijn Cijvat, Svend Minderhoud, Henny Cijsouw, Pieter Cijsouw, 

Luuk Joosse, Adrie Cijsouw, Ron de Nooijer, Julie Berents, Pieter Cijsouw, Jos 

Hoogesteger. 

 

 

1. Opening 

Jaap heet iedereen welkom en is blij met de grote opkomst. Gelukkig kunnen we 

net als in september weer een fysieke ledenvergadering houden, maar Corona 

heeft toch in de eerste helft van het seizoen veel impact gehad. De 

coronamaatregelen in deze periode hebben mede geleid tot opzeggingen van 

spelende leden en een trainer. Vanaf maart kon er weer normaal gevoetbald 

worden. Zowel bij de jeugd als bij de senioren hebben we grote moeite gehad om 

teams te bemensen. De TC, de wedstrijdsecretaris en het kader krijgen een dikke 

pluim voor hun vele werk hierin. De TC is heel belangrijk voor de organisatie van 

het voetballende gedeelte binnen de vereniging. Omdat 2 leden van de TC 

stoppen is aanvulling van deze commissie hard nodig. Vrijwilligers worden 

opgeroepen zich te melden. Er wordt teruggeblikt op de sportieve prestaties in het 

afgelopen seizoen. Ook wordt stilgestaan bij het overlijden van Wim Groenewegen 

en Jan van Boxtel die beiden heel veel voor de vereniging hebben betekend. Op 

gebied van het onderhoud van de accommodatie wordt prima werk geleverd De 

sproei-installatie komt nu echt van pas. Complimenten zijn er dan ook voor de 

grass masters, de onderhoudsploeg en de kalkers. Natuurlijk is er door vele 

andere vrijwilligers vanuit de diverse commissies ook veel werk verzet. Iedereen 

bedankt daarvoor! Ook de mensen die zich inzetten voor het veld en de 

accommodatie en veld. Na de gezamenlijke rommelmarkt van vorig jaar wordt het 

seizoen nu afgesloten met een einddag die samen met de korfbal wordt 

georganiseerd. Een mooi voorbeeld van samenwerking in Westkapelle. 

 

2. Mededelingen en ingekomen stukken 

- 

 

3. Notulen Algemene Ledenvergadering d.d. 10 september 2021 

Er zijn geen opmerkingen over de notulen, deze worden vastgesteld. 

 

 

 

4. Kunnen we blijven voetballen in Westkapelle? 



Er zijn op vele fronten vrijwilligers nodig: scheidsrechters voor de dames en het 

2e, 3e en 4e, hulp voor in de kantine, 3 bestuursleden... Het komt erop neer dat te 

weinig mensen te veel moeten doen. Er is meer doorstroom nodig voor 

vernieuwing en continuïteit. Er komen geen reacties binnen naar aanleiding van 

de diverse oproepen voor het invullen van vrijwilligerstaken-/functies. Daarnaast 

is er vaak een tekort aan spelers, omdat voetbal niet op de 1e maar ook niet op 

de 2e of 3e plaats komt bij veel mensen. Bovendien is er te weinig aanwas bij de 

jongere jeugd en is er te weinig oudere jeugd om de senioren aan te vullen. 

Kansen voor samenwerking zijn er nauwelijks. De Meeuwen heeft nog een goede 

bezetting van de jeugd. Domburg en Oostkapelle zijn per 1 juli 2022 gefuseerd. 

Als we niks doen kabbelt het nog wel een poos door, maar is het op de lange 

termijn een aflopende zaak. Een optie is om naar de korfbal te kijken, maar er 

zijn simpelweg voetballers nodig. Stefan oppert het idee om verschillende 

scenario’s op een rij te zetten en deze aan de leden voor te leggen. Jesse, Stefan 

en Joop nemen het voortouw om samen met een groep scenario’s uit te werken.  

Erwin geeft aan dat het gevaarlijk is om leden te laten stemmen op scenario’s 

zonder dat ze voldoende informatie hebben. Zo zijn er bijvoorbeeld tussen de 0 en 

de 6 jaar veel kinderen op Westkapelle, deze moeten we aan het voetballen 

krijgen. Dave komt met het idee om alle zorgpunten uit te schrijven en deze via 

een brief bij alle leden onder de aandacht te brengen om ze bewust te maken van 

het probleem. Leo noemt dat in 2015 een denktank namen heeft geïnventariseerd 

en mensen rechtstreeks heeft benaderd, dit heeft toen goed gewerkt.  

Julia zou graag meer voetballessen op de basisscholen organiseren nog voor de 

zomervakantie en na de zomervakantie weer een groepje mini’s vormen. Thomas 

geeft aan dat er structuur nodig is voor hoe nieuwe jeugdspelertjes te benaderen. 

Liz, Julia en Vera willen zich hiervoor inzetten. 

 

5. Voorstel inzet leden voor vrijwilligerstaken 

Het kost veel moeite om voldoende vrijwilligers te vinden. Met een werkgroep 

onder aanvoering van Jesse worden nu opties uitgewerkt voor het werven van 

vrijwilligers. Het idee is om alle leden vanaf 16 en alle ouders van leden onder de 

16 jaar 3x per jaar enkele uren vrijwilligerswerk te laten verrichten. Dit is ook 

goed voor de binding met de vereniging. Voor komend seizoen wordt een enquête 

uitgezet met vrijwilligerstaken waarin mensen kunnen aangeven welke 

vrijwilligerstaken ze willen doen. Vervolgens worden ze in contact gebracht met 

een commissie die hen op weg helpt. De bemensing van vrijwilligerstaken wordt 

belegd bij een bestuurslid. De ledenvergadering is akkoord en het voorstel 

aangenomen.  

 

6. Voorstellen van de leden 

Er zijn geen overige voorstellen van leden ontvangen. 

 

7. Financiële zaken  

- Begroting 2022-2023 

Er is weer een tekort begroot, maar dit is financieel mogelijk en ook nodig 

om bijvoorbeeld te investeren in een trainer voor het tweede. De begroting 

wordt goedgekeurd. 

- Contributie 2022-2023 

Het niveau van de contributie is al jaren hetzelfde en een verhoging is niet 

nodig. 

- Voorstel automatische incasso  

De meeste leden hebben al een machtiging voor automatische incasso 

afgegeven, maar de penningmeester heeft toch nog veel werk aan innen 

contributie bij leden zonder automatische incasso. Voorgesteld wordt om bij 

alle leden automatische incasso toe te passen. Als de contributie na 2 

pogingen niet geïnd kan worden dan wordt een tientje kosten in rekening 

gebracht. Het voorstel wordt aangenomen. 



- Voorstel bevoegdheid tot extra uitgaven bestuur 

Voorstel wordt goedgekeurd. Het bestuur is hiermee gemachtigd om, 

aanvullend en overeenkomstig de statuten, in de periode tot 31-12-2023 
maximaal twee keer een investering te doen of rechtshandeling aan te gaan tot 
een bedrag van maximaal € 10.000,- of één keer tot een bedrag van maximaal  
€ 20.000,-. 
 

8. Samenstelling en verkiezing bestuur 

- In deze vergadering is Eddy Janse aftredend als bestuurslid facilitaire zaken. 

Arjen Simonse wordt verkozen om zijn plaats in te nemen.  

- Pieter Cijsouw stopt als bestuurslid voetbalzaken. Hiervoor is een vacature. 

- Julie Berents stopt als bestuurslid communicatie. Hiervoor is een vacature. 

De aftredende bestuursleden worden bedankt voor hun inzet. 

 

9. Rondvraag 

Anton:  

- Komt er weer een rommelmarkt? Marco: dat ligt er o.a. aan wat de 

gezamenlijke einddag opbrengt. Als dit veel opbrengt kunnen we dat beter 

doen als een rommelmarkt.  

- Is het een idee om de sproei-installatie in het vervolg al voor 1 april neer te 

zetten, zodat er in mei al gesproeid kan worden. Eddy geeft dit door aan 

Arjen. 

Joop: 

- Is er nog contact met Reinold Wiedemeier die hier een paar jaar geleden is 

geweest? Misschien kan dit weer eens herhaald worden om mensen naar het 

veld te krijgen. 

Jesse 

- Wil je meedenken over toekomstscenario’s? Meld je dan aan bij Jesse. 

 

10. Sluiting 

- Jaap bedankt iedereen voor zijn/haar aanwezigheid en bijdrage. 

 


