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Notulen Algemene Ledenvergadering  

 

Datum: vrijdag 30 november 2018 

Tijd:  19.30 

Plaats:  kantine 

 

Aanwezig:  

- Jan Gabriëlse, Marco Verburg, Jaap Kaland, Dave Jongepier, Tom Lievense, Jan 

Huibregtse, Leo Brasser, Josianne Janse, Julie Berents, Romana Hermanus, 

Nathalie Meijers, Elisa van Sighem, Jos Hoogesteger, Stefan Feleus, Niels van 

Alphen, Edwin de Pagter, Jeroen Huibregtse, Sonja van der Welle, Hans 

Minderhoud. 

 

Afwezig met kennisgeving: 

- Robert Cijsouw, Kees Meijers, Stijn Cijvat, Svend Minderhoud, Jordy Conté, Jan de 

Pagter, Josianne Janse, Monique Provoost, Gerbert van Sighem, Jesse Simonse, 

Henny Cijsouw, Michael Dekker, Kees Pouwelse, Chantal Ros, Yasmin Wielemaker, 

Erika Toutenhoofd, Pieter Cijsouw, Eddy Janse, Adrie Simonse, Mark Riemens, Rens 

de Visser, Erwin Pouwelse, Arjen Simonse, Lennard Kerkhove, Theo van Hercules, 

Mark Minderhoud, André Toutenhoofd, Niels Coppoolse, Vera Cijsouw, Iris Roelse, 

Nienke Minderhoud, Eddy Janse, Pieter Cijsouw. 

 

1. Opening 

Jaap heet iedereen welkom en bedankt de aanwezigen voor hun betrokkenheid. Jaap 

blikt terug op het overlijden van Jaap van Vaardegem en zijn staat van dienst binnen 

de vereniging. Gelukkig kan Jan Gabriëlse na lange periode van afwezigheid weer 

regelmatig op de club aanwezig zijn. Het bestuur volgt de ontwikkelingen rondom een 

nieuwe MFA met o.a. een sporthal in Westkapelle. Nu de kosten veel hoger blijken uit 

te vallen is het maar de vraag of de plannen haalbaar zijn. Op 28 februari a.s. wordt 

het onderwerp weer besproken in de gemeenteraad. Het bestuur is op één vacature 

na nog steeds compleet en de diverse commissies lopen goed. De sponsorcommissie 

en de communicatiecommissie draaien hartstikke goed en besteden veel aandacht 

aan de zichtbaarheid van de vereniging. Ook de kantinecommissie doet goed werk en 

is heel belangrijk voor de inkomsten van de vereniging. Complimenten ook aan de 

rommelmarktcommissie die het lef had om de rommelmarkt een keer op het 

sportveld te organiseren. Ook de oliebollencommissie en de bazarcommissie hebben 

weer een goede bijdrage geleverd. Complimenten zijn er ook voor de Gemeente 

Veere en de onderhoudscommissie. We mogen trots zijn op onze accommodatie en de 

kwaliteit van de velden. Zoals ieder jaar worden leden wederom opgeroepen om met 

goede nieuwe ideeën te komen. Op voetbalgebied gaat het prima en het kader draait 

goed. Punt van zorg is het beperkte aantal beschikbare scheidsrechters voor de 

senioren. Er is binnenkort een scheidsrechterscursus op Walcheren. Deze zal zeker 

onder de aandacht worden gebracht. Op 27 maart 2018 vierden we het 85 jarig 

jubileum. In het kader van het jubileum vonden een jubileumexpositie en een 

jeugdactiviteit plaats. Een grote activiteit op een zaterdag was helaas niet te 

organiseren omdat de KNVB hier geen vrijaf voor wilde geven. 

 

2. Mededelingen en ingekomen stukken 

- In overleg met andere Veerse voetbalverenigingen en de korfbal is afgesproken om 

de sportaccommodatie per 1 januari 2019 tot 13.00 uur rookvrij te maken. 
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3. Notulen Algemene Ledenvergadering d.d. 31 mei 2018 

- Pag. 3: Jan Huibregtse vraagt hoe het zit met de 

aankondiging van thuiswedstrijden op het evenementenbord 

bij de toren. In de zomermaanden is het bord heel vol, maar 

in de wintermaanden moet aankondiging van thuiswedstrijden mogelijk zijn. Het 

bestuur zal hierover communiceren naar het Polderhuis. 

 

De notulen worden in de vergadering vastgesteld. 

 

4. Voorstellen van de leden 

- Er zijn geen nieuwe voorstellen van leden ontvangen. 

 

5. Voetbalzaken 

- Er is een goede bezetting van de TC. De TC coördineert nu zowel het jeugd- als het 

seniorenvoetbal. 

- De wedstrijdsecretariaten lopen goed. 

- De jeugdteams draaien over het algemeen goed, de JO15 kan kampioen worden. 

- Gezien de aanwas bij de jongste jeugd zal er na e winterstop waarschijnlijk een 

jeugdteam bij komen.  

- Er zijn verschillende sessies 'Skills and control' geweest; de reacties hierover zijn 

enthousiast. 

- Voor een jeugdtrainersopleiding in Zeeland zijn minimaal 15 deelnemers nodig. Dit 

is tot nu toe niet gelukt. 

- Het damesteam behaalt goede resultaten. 

- De rest van de senioren draait ook aardig. Het eerste en het tweede doen goed 

mee. Het derde staat helaas onderaan. De begeleiding van de jonge groep van het 

vierde is goed opgepakt door Stefan Feleus. 

- Een zorg is het ontbreken van een JO17 en een JO19. We moeten daarom veel 

energie blijven stoppen in de ledenwerving. 

- Het veteranenteam heeft zich teruggetrokken uit de competitie wegens gebrek aan 

opkomst en vanwege indeling bij Bevelandse verenigingen. Er wordt nu bekeken of 

deelname aan diverse veteranentoernooitjes op vrijdagen te regelen is. 

- De speelschema's zijn best vol, zeker met het bekerschema er bij. Zo moet het 

eerste op een dinsdagavond in Breda spelen. Er wordt bij de KNVB voor gepleit om 

de competities wat kleiner te maken, zodat er wat meer ruimte komt in de 

speelschema's. 

 

6. Facilitaire zaken 

- Gerealiseerd zijn sinds het voorjaar: ballenvangers op het tweede veld, groot 

onderhoud en aanpassingen van de CV installatie, mooie terrasvoorzieningen. 

- De accommodatie is goed en netjes verzorgd. 

- Het contact met de gemeente is goed. 

- Er is samen met de vrijwilligers, de gemeente, het kader en de spelers zo goed als 

mogelijk omgegaan met de droogte van de afgelopen zomer. Er wordt nagedacht 

over hoe volgend jaar nog beter om te gaan met een eventuele droogte. 

- Er zijn plannen voor energiebesparing, leuke statafels in de kantine, mogelijk een 

pannakooi en er is een idee om speeltoestellen die op het strand staan buitenom 

het strandseizoen op het sportveld te plaatsen. 

- Dave geeft aan dat er een goede aanbieding is voor LED TL-lampen. Dit wordt 

medegedeeld aan Eddy. 
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7. Financiële zaken 

Financieel overzicht 2017-2018 

- Er is een klein tekort, maar dit is gezien de reserves op de 

balans geen probleem. De omzet van de kantine is wat 

teruggelopen t.o.v. vorig seizoen. 

 

Kascommissie: verslag en verkiezing nieuw lid en reservelid 

- Leo Brasser en Jan van Boxtel hebben de financiën gecontroleerd en goedgekeurd. 

Er zijn twee kleine kasverschillen geconstateerd in de twee voorgaande jaren. De 

oorzaak is een boekhoudkundige fout (starten met verkeerd kassaldo). 

- Bijna 300 leden betalen inmiddels contributie via automatische incasso. Bedankt 

hiervoor, dat scheelt de penningmeester veel werk!  

- Jan van Boxtel blijft in de kascontrolecommissie. Josianne Janse volgt Leo Brasser 

op. 

 

8. Commerciële zaken 

- Niels presenteert de resultaten van de sponsorcommissie, de kantine en van de 

overige commissies. Door alle grote uitgaven op gebied van kleding is er een 

negatief resultaat €1.200. 

- Jan Huibregtse stopt in de sponsorcommissie. De commissie is druk bezig met het 

werven van nieuwe commissieleden. 

- Na seizoen 18/19 lopen 2 hoofdsponsorcontracten af, daar moet de 

sponsorcommissie achter 

- De werving van vrijwilligers voor kantinediensten verloopt moeizaam. Het idee om 

spelende leden in te zetten in kantine valt goed bij aanwezigen. Voor het 

ochtendprogramma is dit een goed idee. Voor het middagdeel heeft een vaste 

groep vrijwilligers de voorkeur, maar dan is wel uitbreiding van het aantal 

vrijwilligers nodig. 

- Dave geeft aan dat er nog meer uit de reclameborden is te halen. Niels geeft aan 

dat er een periode verminderde inzet/structuur is geweest bij de sponsorcommissie 

vanwege drukte bij diverse commissieleden.  

 

9. Communicatie 

- De bestuursfunctie communicatie is nog steeds vacant. Nu nemen leden van de 

communicatiecommissie bij toerbeurten deel aan de bestuursvergaderingen. 

- De dames geven aan dat er op social media weinig aandacht is voor het 

damesteam. De dames leveren wel regelmatig materiaal aan. Tip is om hierover 

afspraken te maken met de communicatiecommissie. Het helpt als iemand vanuit 

het team verantwoordelijk wordt gemaakt voor het aanleveren van foto's en tekst. 

Dit zal ook besproken worden in het bestuur met de communicatiecommissie. 

 

10. Evenementen 

- De rommelmarkt en het Dijkfeest zijn goed verlopen. De nieuwe opzet van de 

rommelmarkt op het sportveld was een succes. 

- Er zijn weer allerlei evenementen gepland, o.a. het jubileumfeest op 26 januari 

2018. 

- Niels van Alphen vraagt naar het idee van een seniorentoernooi op de prelaat. Dit 

heeft geen vervolg meer gekregen. 

 

11. Verkiezing bestuursleden 

- Pieter Cijsouw is verkiesbaar als bestuurslid voetbalzaken. De ledenvergadering 

gaat akkoord met de aanstelling van Pieter als bestuurlid. 
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12. Taakverdeling en bezetting 

- De belangrijkste vacatures zijn op dit moment 

o bestuurslid communicatie; 

o bestuurslid jeugdzaken; 

o scheidsrechters senioren;  

o vrijwilligers voor de kantine.  

- Als er mensen bereid zijn om te fluiten wil het bestuur begeleiding regelen. 

 
13. Rondvraag 

- Vraag André Toutenhoofd (via de mail): wat is de mening van het bestuur over de 

jeugdcommissie? De jeugdcommissie is vanwege gebrek aan bezetting opgeheven. 

Jeugdvoetbalzaken zijn opgepakt door de TC. Het bestuur wil graag een 

vertegenwoordiger van de jeugd (naast jeugdvoetbalzaken) in het bestuur. 

- Edwin de Pagter: voor inkomsten van donateurs is €800 begroot, maar er zijn nul 

inkomsten? Dit is gecombineerd onder de post contributie en donaties. 
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