
Notulen Algemene Ledenvergadering 
VV De Noormannen 

 

Datum: vrijdag 10 september 2021 

Tijd:  19.30 uur  

Plaats:  kantine 

 

 

Aanwezig:  

Christy Cijsouw, Arjen Simonse, Jan Huibregtse, Robert Cijsouw, Jos Hoogesteger, 

Nathalie Meijers, Dave Jongepier, Elisa van Sighem, Niels Coppoolse, Jeroen Huibregtse, 

Lennard Kerkhove, Ron de Nooijer, Edwin de Pagter, Iman Verhage, Frank Roelse, Vera 

Cijsouw 

1. Opening en vaststellen agenda 

Jaap opent de vergadering met een terugblik op de afgelopen anderhalf jaar met 

corona, met weinig voetbal en enkel jeugdtrainingen. Onder andere vond ook een 

schriftelijke ALV plaats. Hopelijk biedt het komende seizoen ons meer 

mogelijkheden. Ondanks corona hebben de vrijwilligers binnen de vereniging niet 

stilgezeten. Jaap geeft complimenten voor: 

- de communicatiecommissie, voor o.a. de periodieke nieuwsbrief; 

- de commissie droogte/sproeien, er is weinig gebruik van gemaakt van de 

oplossing door de vele regen, maar er komt een jaar dat het zeker gaat 

helpen; 

- de gezamenlijke rommelmarkt, die uitstekend is verlopen en richting geeft 

voor nog meer samenwerken in Westkapelle; 

- de technische commissie voor rondkrijgen van het kader en de teams; 

- de onderhoudsploeg die weer veel werk heeft verzet. 

De recreatie-/evenementencommissie heeft helaas weinig kunnen doen, maar 

komend seizoen gaan we voor dubbel feest, en hopelijk een mooi en langdurig 

voetbalseizoen.  

 

2. Mededelingen en ingekomen stukken 

- Bestuursleden Eddy en Pieter zijn verhinderd en Hans is ziek. 

 

3. Notulen schriftelijke ledenvergadering februari/maart 2021 

- De notulen worden vastgesteld. 

 

4. Voorstellen van de leden 

- Dave geeft aan dat het tijd is voor nieuwe prullenbakken, o.a. aan de muur 

vervangen en op plaatsen waar dat nodig is. De ledenvergadering stemt in 

met dit voorstel, wat zal worden opgepakt binnen facilitaire zaken. 

 

5. Financiële zaken  

- Begroting 2021-2022 

o Er is nu een tekort begroot van €5.000, maar het resultaat is lastig te 

voorspellen vanwege corona. 

- Contributie 2021-2022 

o Vooralsnog is het verhogen van de contributie niet nodig. Als gezonde 

vereniging willen we onze leden niet onnodig op kosten jagen. In de 

toekomst volgt (mogelijk) wel een plan om de hoogte van de 

contributie te verbinden aan vrijwilligerswerk (punt 7). 

- Financieel overzicht 2020-2021 

o Frank vraagt naar de invloed corona. Afgelopen jaar valt de negatieve 

invloed mee, met name door coronasteun en ook door de verkoop van  

spullen van de rommelmarkt tijdens corona (dank aan Jeroen 



Huibregtse en Eric Lous voor de verkoop en aan Huib Dommisse voor 

het beschikbaar stellen van de schuur). Het resultaat van het seizoen 

2019/2020 was door corona wel flink negatief. 

o Het financieel overzicht 2020-2021 wordt goedgekeurd. 

- Financieel overzicht sponsorcommissie 2020-2021 

o Vanwege corona hoefden sponsoren een jaar niet te betalen. 

Daardoor zijn de inkomsten beperkt tot een vrijwillige bijdrage van 

aantal sponsoren, totaal ca. €2.200,-. 

- Kascommissie: verslag en verkiezing nieuw lid en reserve-lid 

De kascommissie bestaat uit Rens de Visser (tweede jaar) en Jeroen 

Huibregtse (eerste jaar). 

 

6. Bestuursverkiezing 

In de schriftelijke ledenvergadering is een schema gepresenteerd voor het 

aftreden van bestuursleden. 

- In deze vergadering is Sonja van de Welle aftredend als penningmeester en 

niet-herkiesbaar. Verona Conté is bereid gevonden haar plaats in te nemen. 

o De ledenvergadering stemt in met de benoeming van Verona als 

penningmeester. 

- In deze vergadering zijn Pieter Cijsouw (voetbalzaken) en Eddy Janse 

(facilitair) aftredend en herkiesbaar. Eddy is op papier verkiesbaar, maar wil 

ermee stoppen per einde van het seizoen. Er hebben zich nog geen 

(tegen)kandidaten gemeld. 

- Voor jeugdzaken is nog er steeds een vacature. 

o Dave vindt de functie nogal breed. Misschien is het zinvol om deze 

verder te specificeren: waar richt de functie zich precies op en hoe 

verhoudt zich dat tot bijvoorbeeld de TC. 

 

7. Vacatures vrijwilligers 

De vereniging draait alleen als er voldoende mensen bereid zijn om taken op zich 

te nemen. Er is veel bereidheid bij leden om een karweitje te doen, maar een taak  

een seizoen lang (of meer) structureel oppakken is voor de meesten een stap te 

ver. Het kost nu teveel moeite om bepaalde taken geregeld te krijgen. Op de 

website staan al langer vacatures voor een wedstrijdsecretaris, scheidsrechters, 

kantinemedewerkers, bestuursleden, etc.  

- Jeroen gaat nog één seizoen verder als wedstrijdsecretaris. Over een jaar 

hebben we een groot probleem als er geen opvolger komt. 

- Scheidsrechtersprobleem: 

o Frank vraagt of er een vergoeding is voor scheidsrechters. Ja, 

verenigingsscheidsrechters krijgen een vergoeding. 

o Arjen vraagt of het alleen hier een probleem is of overal? Bijna alle 

verenigingen hebben in meer of minder mate een probleem om 

voldoende scheidsrechters te vinden. Het probleem speelt ook bij de 

KNVB. 

o Edwin vraagt of er bij de jongste jeugd ook nog een scheidsrechter 

nodig is. Dit is veranderd in spelbegeleider; dit wordt bij ons opgepakt 

door de dames. De vraag is nog of dat wel noodzakelijk is en of we 

een van de seniorenteams niet beter kunnen inzetten voor andere 

vrijwilligerstaken. 

- De werkgroep voor de toekomst vindt dat de vereniging geen bedrijf is, we 

moeten het samen doen. We moeten kijken hoe we het uitvoeren van 

vrijwilligerstaken kunnen koppelen aan het lidmaatschap. Volgend jaar 

bestaan we 90 jaar, maar de vraag is of we de 100 wel halen met de 

problemen die we op een aantal vlakken hebben. Er wordt vaak pas actie 

ondernomen als er echt een probleem is, maar er zou structureel meer 

doorstroom moeten zijn in vrijwilligers, op alle functies. 



8. Dialoog over samenwerking jeugdteams met buurtvereniging  

- Een paar jaar geleden is hier ook over gesproken. Toen was de conclusie dat 

we de Westkapelse identiteit wilden behouden. 

- We zijn nu op een punt beland dat we op bepaalde fronten toch weer moeten 

kijken wat er mogelijk is. De TC heeft een inventarisatie en doorkijk gemaakt 

(presentatie). 

o Actieve vrouwelijke leden zouden er voldoende moeten zijn; maar in 

de praktijk is het toch vaak krap. 

o Bij de mannen zijn bijna 70 actieve leden; dit moet voldoende zijn 

voor 4 elftallen. 

o Als je bij de senioren op mensen kunt rekenen, dan zou het moeten 

kunnen. Op een termijn van een jaar of 5 moet je vooral zorgen dat je 

voldoende op niveau kunt blijven spelen met het 1e en 2e elftal. 

Samenwerking is nu nog geen noodzaak. 

o Bij de jeugd moet er nu veel worden geschoven om voetballen 

mogelijk te maken. Dit is niet altijd leuk voor leden en telkens weer 

een uitdaging. Vooral bij de JO-11 en de JO-13 zijn weinig 

mogelijkheden; dat geeft ook in de komende jaren problemen om 

elftallen te vormen. Positief is dat er in de leeftijd van 0 tot 5 jaar best 

veel aanwas is. 

-  Opties voor de toekomst zijn: 

 

1. Gericht kijken naar opties per team (zie powerpoint) 

o Erwin merkt op dat de presentatie het ‘Vinden van trainers’ als nadeel 

noemt, maar dat is toch niet echt een nadeel? Het lijkt op het eerste 

gezicht inderdaad van niet, maar kan wel eens tegen vallen. Het is 

niet helemaal duidelijk waarom het nu bij nadeel staat. 

o Verona merkt op dat de presentatie ‘Kans dat spelers niemand meer 

naar eigen vereniging teruggaan’ als nadeel noemt en vraagt wat 

belangrijker is: kinderen nu laten spelen in een samenwerking en later 

laten kiezen, of leden houden met risico dat ze stoppen omdat ze het 

niet meer leuk vinden? Jaap geeft aan dat het wat hem betreft gaat 

om de spelers, die moeten het leuk vinden.  

o Niels vraagt of de KNVB tips heeft. Niet per se, maar de KNVB heeft 

wel geregeld dat het makkelijk is qua administratie om in de jeugd 

een samenwerking aan te gaan. 

 

2. Volledige samenwerking (zie powerpoint) 

 

  Het standpunt/voorstel van de TC is optie 1, zie powerpoint. 

 

- Het bestuur wil op korte termijn een enquête onder alle leden uitzetten, om  

iedereen de mogelijkheid te bieden om hierover een mening te geven. 

o Lennard vraagt wat er gebeurt als er geen of onvoldoende reactie 

komt? Dan is de mening van het bestuur en de TC doorslaggevend. 

o Een actie van bestuur/TC is om de enquete binnen twee weken op te 

stellen. 

- Edwin geeft aan dat het nu gaat over samenwerking met een 

buurtvereniging, maar eigenlijk is de Meeuwen de enige optie? Hoe staat het 

daar met de jeugd? Ook bij de Meeuwen is het zeker geen luxe, maar ze zijn 

wel breder bezet dan ons. We kunnen in elk geval het gesprek aangaan met 

de Meeuwen, maar eventueel ook met andere verenigingen in de buurt. 

- Acties zijn:  

o een wervingscampagne onder oud-leden en nieuwe inwoners; 

o onderzoeken van mogelijke samenwerking. 

- Vera vraagt of de Smurfen nog lopen en zo nee, wat zijn de mogelijkheden 

om dit weer op te zetten? 



o Zijn gastlessen een optie om kinderen enthousiast te maken? Jaap 

gaat dit aan de scholen vragen en koppelt terug naar de groep die de 

Smurfen eerder training heeft gegeven. Dit groepje wilt dat nog 

steeds blijven doen (Vera, Ylke, Julia, Iris). 

o Is het mogelijk om Smurfen op te voeren als lid zonder contributie? 

Een actie is om dit uit te zoeken. 

 

9. Rondvraag 

- Dave:  

Het was een bende onder de overkapping tijdens de zomer, dat kan zo niet 

langer en kan zeker niet gedoogd worden! Jaap geeft aan dat hij dit in 

gesprek gedoogd heeft en dat het lang goed ging, ook omdat je er onder de 

overkapping zicht op hebt met de camera’s, maar bij wisselingen op de 

camping en mensen uit Duinzicht ging het mis. Na dat moment hebben we zo 

veel als mogelijk alles dicht gedaan, maar het is niet geheel te voorkomen 

dat ze bijvoorbeeld bij de tribune gaan zitten. 

- Nathalie:  

Kan er een extra sleutel komen voor de dames voor de kleedkamers, zodat 

ze de kleedkamers zelf open en op slot kunnen doen? Jan Huibregtse gaat 

hier achteraan. 

 

10.  Sluiting 

 

 
 


