
Notulen Algemene Ledenvergadering 
VV De Noormannen 

 

Datum: Vrijdag 14 oktober 2022 

Tijd:  19.30 uur  

Plaats:  kantine VV De Noormannen  

 

Aanwezig: Lennard Kerkhove, Joop Kesselaar, Jos Hogesteger, Leo 

Brasser, Peter Willeboordse, Piet Huibregtse, Piet Lievense, Dave 

Jongepier, Jan Huibregtse, Hayo Houmes, Sander Riemens, Mark 

Riemens, Stefan Feleus, Theo van Hercules, Erwin Pouwelse, Jaap 

Kaland, Jesse Simonse, Arjen Simonse, Marco Verburg, Verona Conté, Hans Minderhoud  

 

Afwezig met kennisgeving: Elisa van Sighem, Jacco van Maldegem, Monique Provoost, 

Jeroen Huibregtse, Erika Toutenhoofd, Svend Minderhoud, Kees Pouwelse, Jan de Pagter, 

Niels Gabriëlse, Willem Alewijnse, Leendert Joosse, Luuk Joosse, Sven Joosse, Cas 

Joosse, Pim Bastiaanse, Josianne Janse, Ylke Houterman, Edwin de Pagter, Robert 

Cijsouw, Henny Cijsouw, Damian Cijsouw, Eddy Janse, Gerbert van Sighem, Adri Roelse, 

Levien Minderhoud 

 

 

1. Opening en vaststellen agenda 

Jaap heet iedereen welkom op deze najaarsvergadering aan het begin van het 

seizoen 2022-2023. Het is een belangrijke vergadering, want de financiën moeten 

goedgekeurd worden en ook nu gaat het weer over de toekomst van de 

vereniging. Nog steeds merken we gevolgen van de droge zomer. Willem en Piet 

zijn de hele zomer bezig geweest om de velden bespeelbaar te krijgen. Het 3e 

veld kon niet beregend worden en is daarom voor trainingen nog niet te 

gebruiken. Voor het volgende seizoen gaan we bekijken of we ook het 3e veld 

kunnen beregenen vanuit een bron. 

We hebben dit seizoen helaas geen jeugdteams boven de JO14. De oudere 

meiden en jongens zijn ingepast in de seniorenteams. Er is wel een goede aanwas 

bij de jongere jeugd. De dames hebben een mooie, grote groep en daar zijn geen 

bezettingsproblemen te verwachten. Bij de mannen-senioren zijn er op papier 

voor 3 teams best grote groepen, maar toch blijft lastig om 3 teams te bemensen. 

Een grote pluim voor de mensen die iedere keer weer zorgen voor de bezetting op 

de zaterdagen. Hopelijk zijn er dit jaar geen onderbrekingen vanwege corona.  

De klusploeg heeft ook in de zomer alles prima op orde gehouden, veel dank 

hiervoor! De communicatiecommissie is heel actief op social media en heeft weer 

veel tijd gestopt in presentatiegids. Dank voor al het werk hierin, dat ongemerkt 

maar toch continu doorgaat. De evenementencommissie is na corona ook weer 

heel actief met frequente evenementen. Samen met de kantinecommissie zorgen 

ze ook dit seizoen voor de broodnodige binding in de vereniging. Dank ook aan 

deze beide commissies. Dank ook aan de mensen van de sponsorcommissie die 

zich enorm hebben moeten inspannen om alles weer rond te krijgen. Door het 

wegvallen van een aantal commissieleden is het erg nodig dat er aanvulling komt. 

Informeer eens bij Niels, Robert, Pieter Jan of Ron naar de mogelijkheden. Op 27 

maart 2023 bestaan we 90 jaar. Aanmeldingen voor de jubileumcommissie zijn er 

van Niels Coppoolse, Erwin Pouwelse, Sander Riemens en Marco Verburg. 

 

2. Mededelingen en ingekomen stukken 

N.v.t. 

 

3. Notulen Algemene Ledenvergadering d.d. 2 juni 2022 

- De opmerking van Joop over Wiedemeijer wordt meegenomen door de 

jubileumcommissie. 

- De notulen worden vastgesteld. 



 

4. Voorstellen van de leden 

- N.v.t. 

 

5. Financiële zaken  

- Financieel overzicht 2021-2022 

Er is een gunstig resultaat (+€10.000) na een tekort in coronaperiode          

(-€13.000). De vereniging staat er financieel goed voor. Lennard vraagt of er 

een mogelijkheid is om te investeren in een kunstgrasveld. Dave meldt dat 

het dak vervangen moet worden. Er zijn lange tijd geleden 2 offertes 

opgevraagd, maar hier is nog geen reactie op gekomen. 

- Financieel overzicht sponsorcommissie 2021-2022 

De sponsorcommissie heeft weer veel sponsorgelden binnen gehaald. Er is 

geïnvesteerd in een nieuwe kledinglijn. Sander is bereid gevonden om de 

materialen te verzorgen en zal contactpersoon zijn voor de sponsorcommissie 

voor wat betreft de kleding.  

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

Erika en Jeroen hebben de kas gecontroleerd en goedgekeurd. Jan 

Huibregtse en Piet Lievense verzorgen de volgende keer de kascontrole. 

- In de voorjaarsvergadering is ingestemd met automatische incasso. Dit loopt 

goed. 

 

6. Nieuwe organogram / vacatures 

- Uitkomsten vrijwilligersenquête 

Er zijn 220 enquêtes verstuurd, waarvan er 86 ingevuld retour zijn 

ontvangen. Er komt nog een herinnering, maar het heeft tot nu toe al wel 

positieve reacties opgeleverd. 

- Op de website staat het organogram. Vacatures zijn er voor: bestuurslid 

voetbalzaken, bestuurslid communicatie, bestuurslid commerciële zaken, 

secretaris (na dit seizoen) en binnen de TC. De vacature van 

wedstrijdsecretaris staat al enkele jaren open. Jeroen doet dit nog steeds, 

maar wil al langer stoppen. Er zijn functiebeschrijvingen van alle vacatures.  

- Jaap stopt als voorzitter en als bestuurslid, maar gaat wel door met 

vrijwilligerswerk. Jesse is bereid gevonden om de functie van voorzitter over 

te nemen. De vergadering stemt in met de wisseling van voorzitter. Jaap is al 

7,5 jaar voorzitter en vindt dat het tijd is voor een jongere opvolger. Jaap 

bedankt iedereen voor de fijne samenwerking en wenst Jesse veel succes als 

eerste voetballende voorzitter. 

 

7. Toekomstscenario’s 

Vanwege de situatie met steeds minder leden, minder animo van vrijwilligers, 

minder toeschouwers en te weinig oudere jeugd is in de vorige ledenvergadering 

afgesproken om een aantal toekomstscenario’s uit te werken. Dit is gebeurd door 

Peter, Joop, Stefan en Jesse. Zij hebben 4 scenario’s besproken met het bestuur: 

1. Doorgaan zoals nu met kleine aanpassingen 

2. Samenwerking met andere voetbalvereniging 

3. Samenwerken met tennis & korfbal, 1 centrale kantine (met veel glas en 

blik op alle activiteiten), wel afzonderlijke verenigingen 

4. Samenwerken met tennis, korfbal en de gym (incl. nieuwe sporthal op de 

prelaat) 

 De scenario’s zijn voor de vergadering geclusterd in: 

1. Noormannen gaat op zoek naar samenwerking op voetbalgebied buiten 

Westkapelle, met focus op het sportieve aspect van de vereniging 

2. Noormannen gaat op zoek naar samenwerking binnen Westkapelle met 

focus op sportieve en sociale activiteiten voor het dorp 

 



Er worden vragen gesteld over de noodzaak, omdat voor de komende 10 jaar een 

groei van het aantal jongeren op Westkapelle wordt verwacht. Het doel is een 

verkenning die een langere periode in beslag neemt, niet om op korte termijn al 

verregaande besluiten te nemen. Uiteindelijk beslissen de leden wat er gaat 

gebeuren. 

 

De scenario’s zijn in de zomer besproken met stakeholders: bestuur VV De 

Noormannen, VV De Meeuwen, de tennis, de korfbal, de gym en de Gemeente 

Veere. De Meeuwen staan positief tegenover een verkenning van een 

samenwerking met De Noormannen, te beginnen met de jeugd, omdat ze 

voordelen zien voor de langere termijn. Omdat De Meeuwen ook veel leden heeft 

uit Biggekerke en Meliskerke zou er qua locatie een optie moeten worden 

gevonden waar iedereen tevreden mee is. De tennis en de korfbal willen graag 

verder praten. De gym wil best samenwerken, maar het wordt voor hen lastig als 

de sporthal niet naar de Prelaat komt. De Gemeente Veere geeft aan de locatie 

van de sporthal niet te wijzigen. Toch wordt de lobby voor een sporthal bij het 

sportveld voortgezet. 

 

Lennard noemt de optie om met de senioren weer op de zondag te gaan 

voetballen. Dat zou het voor jeugdspelers mogelijk maken om op zondag ook bij 

senioren mee te spelen.  

 

Volgende stappen zijn: 

1. Stemmen via een online vragenlijst. Bij de online stemming wordt een stuk 

uitleg gegeven over de context en over wat er vervolgens gaat gebeuren. 

2. Naar aanleiding van de uitslag gaat de werkgroep 

a. Alleen maar samenwerkingsvorm met korfbal en tennis verkennen 

b. Alleen maar samenwerkingsvorm met De Meeuwen verkennen 

c. Een combinatie onderzoeken 

Hierbij worden ook de cijfers op een rij gezet van de ontwikkeling van het aantal 

(jonge) inwoners en het aantal leden. In de online stemming is er de mogelijkheid 

om in meer of mindere mate een voorkeur te geven aan de scenario’s. Vervolgens 

wordt de balans opgemaakt qua voorkeur. 

 

8. Rondvraag 

Peter:  

Jaap wat ga je doen nu? Jaap: heel veel. 

 

Theo:  

Waarom niet de ALV op een trainingsavond? Er is gekozen voor wisselend op een 

trainingsavond en op een vrijdag om mensen de mogelijkheid te geven die niet op 

een donderdag kunnen. Gezien de geringe opkomst op de vrijdag zal de ALV in 

het vervolg wel op een trainingsavond worden gepland. 

 

Jan Huibregtse:  

Is het geen tijd voor verdere verduurzaming gezien de oplopende energieprijzen? 

Arjen: dit is iets om verder te onderzoeken. 

 

Joop:  

Is het een idee om mensen die in de vragenlijst positief hebben gereageerd op 

vrijwilligerstaken uit te nodigen voor een bijeenkomst? Jesse: ze worden 

benaderd via app of mail om concrete afspraken te maken over hun inzet.  

 

Erwin:  

Complimenten voor Jaap voor zijn langdurige toegewijde inzet als voorzitter. 

 

 



Lennard:  

De ouders zijn vaak geen lid, maar hebben vaak wel een mening. Er wordt ook 

een enquête gestuurd voor peiling over de scenario’s naar ouders van jeugdleden. 

 

 

9. Sluiting 

Jesse sluit als kersverse voorzitter de vergadering: “dan is ’t uut en doe me nog 

een biertje” 

 
 


