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Notulen Algemene Ledenvergadering  
 

Datum: Donderdag 21 november 2019 
Tijd:  20.30 uur  
Plaats:  kantine 

 
Aanwezig:  

- Jaap Kaland, Marco Verburg, Sonja van der Welle, Eddy Janse, Niels van Alphen, 

Marc Minderhoud, Patrick Knevel, Robert Cijsouw, Pieter Cijsouw, Kees Meijer, 

Erika Toutenhoofd, Dave Jongepier, Jan Huibregtse, Pieter Jan Peene, Gerbert van 

Sighem, Nienke Minderhoud, Edwin de Pagter, Niels Coppoolse, Leo Brasser, Niels 

van Belzen, Piet van der Welle, Devi Jongepier, Niels Gabrielse, Jordy Conte, 

Pedro Boon, Jacco Cijsouw, Mark Minderhoud, Wim Brasser, Juilian Coppoolse, 

Rens Janisse, Jordi Cijsouw, Jesse Simonse, Arjen Simonse, Remco Wondergem, 

Dylan Maljers, Erwin Pouwelse, Erwin Dolman, Rens de Visser, Lennard Kerkhove, 

Henny Cijsouw, Rowin Wondergem, Finy Cijsouw, Jeroen Huibregtse, Ron de 

Nooijer, Svend Minderhoud, Vera Cijsouw, Anouk van Keulen, Aron van Sluijs, 

Jaimy Gabrielse, Romana Harmanus, Ylke Houterman, Iris Roelse, Nathalie 

Meijers, Elisa van Sighem, Yasmin Wielemaker. 

 

Afwezig met kennisgeving: 

- Mark Riemens, Adrie Roelse, Leendert Joosse, Luuk Joosse, Stefan Gabriëlse, Jan 

de Pagter, Stijn Cijvat, Jackie Minderhoud, Lou Huibregtse, Jan van Boxtel, 

Monique Provoost,  André Toutenhoofd, Ruben van Sluijs, Jan Gabriëlse, Adrie 

Simonse, Jos Hoogesteger, Hans Minderhoud, Pim Bastiaanse, Jan van Boxtel. 

 
 

1. Opening 

- Jaap opent de vergadering en bedankt alle leden voor de grote opkomst.  

- De secretaris (Hans) is ziek. 

- Zaterdag 23 november is de jaarlijkse bazar in Westkapelle Herrijst, dit keer niet 

gelijk met de intocht van Sinterklaas.  

- De plannen voor de nieuwe MFA zijn nog steeds niet duidelijk, de verschillende 

mogelijkheden worden onderzocht en Jaap zou graag zien dat sportpark Prelaat hier 

ook bij betrokken wordt. 

- De toestand van de velden bij de Gemeente Veere afgelopen zomer was slecht 

vanwege de droogte. Er wordt een plan gemaakt door een werkgroep voor het 

bespeelbaar maken van de velden bij de start van het nieuwe seizoen.  

- Onderzoek door de Groene Club is gebeurd bij onze vereniging voor mogelijke 

energiezuinige maatregelen. Het rapport qua geadviseerde maatregelen is klein door 

het nu al lage verbruik.  

 

2. Mededelingen en ingekomen stukken 

- Geen  
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3. Notulen Algemene Ledenvergadering dd 23 mei 2019 

- Notulen van de algemene ledenvergadering van 23 mei 2019 

worden goedgekeurd en vastgesteld. 

 

4. Voorstellen van de leden 

- Geen voorstellen van de leden, Jaap geeft aan dat ook niet geheel uitgewerkte ideeën 

welkom zijn en dat deze ook buitenom de vergadering mogen worden opgegeven”. 

 

5. Financiële zaken 

- Financieel overzicht 2018-2019 

Er is een tekort, maar dit is gezien de reserves op de balans geen probleem.     

Opmerking van Niels van Alphen over de post huur accommodatie, deze is wat lager    

dan vorige jaren.     

 

- Kascommissie: verslag en verkiezing nieuw lid 

Josianne Janse en Jan van Boxtel hebben de financiën op 11 november 2019 

gecontroleerd en goedgekeurd. Josianne Janse blijft in de kascontrolecommissie. 

Rens de Visser volgt Jan van Boxtel op. 

 

- Voorstel tot (eenmalig) voor 2020 vaststellen van het maximale bedrag van 20.000 

euro (of 2x 10.000 euro), van een verplichting die door het bestuur zonder verder 

raadplegen van de ledenvergadering kan worden aangegaan wordt door de leden 

aangenomen. 

   

5A. Commerciële zaken 

- Niels van Alphen treedt af als bestuurslid en bedankt iedereen voor de samenwerking. 

- Het financieel overzicht van de sponsorcommissie en kantine wordt door Niels 

gepresenteerd.  

- Er is door de sponsorcommissie prima werk geleverd en er zijn nieuwe 

hoofdsponsoren aangetrokken. Ook voor de jeugdelftallen zijn sponsorcontracten 

afgesloten voor de kleding. 

- De begroting voor het seizoen 2019/2020 laat een stijging zien van 26,23 % t.o.v. 

vorig seizoen. 

- Het resultaat van de kantine loopt terug. De netto opbrengst is gedaald omdat de 

verhouding inkoop en verkoop niet goed is. Hier wordt al volop aandacht aan besteed 

en actie op ondernomen.  

 
6. Bestuursverkiezing 

- Aftredend bestuurslid: Niels van Alphen is aftredend en niet herkiesbaar. 

- Jaap bedankt Niels voor zijn inzet voor onze vereniging en ontvangt een presentje. 

- Jesse Simonse is bereid gevonden om de functie van Niels over te nemen en wordt  

gekozen in het bestuur. 

- Er zijn nog steeds een aantal (bestuurs) vacatures welke nog niet opgevuld zijn: 

o vacature bestuurslid jeugdzaken 

o vacature bestuurslid communicatie 

- Andere belangrijke vacatures zijn:  

o vacature commissie schoolvoetbal 

o vacature wedstrijdsecretaris 

o vacature scheidsrechters 2e, 3e, 4e elftal en dames 
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o kantine medewerkers 

- Positief nieuws is dat de commissie voor “het verder ontwikkelen 

van meisjes & dames voetbal” door 4 dames is opgericht.   

 

7. Opvolging brainstormsessie 23 mei 2019 

- De punten uit de brainstormsessie van 23 mei jl worden doorgenomen. 

- Aandacht is er de komende 5 jaar voor de volgende punten: 

- Jeugdwerving, meisjes en vrouwenvoetbal, beter gebruik van de Prelaat, fuseren of 

samenwerken, keuze recreatief/prestatief, scheidsrechters werven, vrijwilligersbeleid, 

gezamenlijke sportdag, campingtoernooi, gebruik website, flyeren 

wedstrijdprogramma, lobbyen voor meer woningbouw. 

- Pannakooi: Dave Jongepier legt uit wat de (hoge) prijzen zijn voor een nieuwe 

pannakooi. Dit zal eerst verder moeten worden bekeken & uitgewerkt. 

 

9. Rondvraag 

- Jordy Conte: voorstel voor het houden van de jaarlijkse  bazar in de kantine en een 

andere verenigingsactiviteit bij de sponsors organiseren. 

- Niels van Alphen: legt uit dat dit een afspraak betreft van het sponsorcontract met de 

hoofdsponsor. 

 

10. Sluiting 
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