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Notulen ALV 6 juli 2022
Aanwezig:
Glenn Bronkers (voorzitter)
Romy Smith (secretaris, bestuurslid zaalvoetbal)
Anne Logman (penningmeester)
Joris Jan Berens (bestuurslid jeugdvoetbal)
Josien Kuiper (bestuurslid activiteiten en vrijwilligers)
Peter van Bekkum (commissie penningmeesters)
Boris Doesburg (commissie penningmeesters)
Roelanda Izendoorn (commissie penningmeesters)
Alwie Bos (commissie materialen)
Eric Giessen (supervisor)
Marco van Doorn
Totaal 12 personen
Met kennisgeving afwezig:
Jan Kennis (bestuurslid vrouwenvoetbal)
Arjan Paans (bestuurslid communicatie)
Edde Jansen (kandidaat bestuurslid)
Agenda
1) Opening en vaststelling agenda
Opening door Glenn
2) Interne organisatie
In de afgelopen jaren zijn er veel wisselingen geweest binnen het bestuur en is gebleken
dat het op elementen ontbreekt aan transparantie en efficiëntie. Het bestuur heeft zich
afgelopen seizoen gericht op het uittekenen van een duidelijke en effectieve
organisatiestructuur. Er is besloten om het bestuur te versmallen tot de essentiële
functies van voorzitter, secretaris en penningsmeester, aangevuld met een hoofd
voetbalzaken. Alle overige organisatie functies worden verankerd in diverse commissies,
die onder het bestuur hangen. Deze commissies opereren zelfstandig en in samenhang
met korte lijntjes naar het bestuur. Belangrijkste reden
De beoogde commissies zijn:
- Jeugdcommissie
- Technische commissie
- Materialencommissie
- Communicatiecommissie
- Sponsorcommissie
- Wedstrijdzaken & scheidsrechters
- Ledenadministratie
- Activiteitencommissie
- Commissie Gedrag & Sfeer
- Toernooicommissie
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De commissies zullen z.s.m. worden gevuld. Joris Jan Berens en Jan Kennis hebben al
aangegeven uit het bestuur te treden zodat zij de Jeugdcommissie kunnen gaan
aansturen als voorzitter voor respectievelijk jongens en meiden voetbal.
Romy Smith zal zich volledig gaan richten op de zaalvoetbal tak als Wedstrijdsecretaris
zaalvoetbal en treed daarmee af als bestuurssecretaris. Voor deze functie wordt z.s.m.
vervanging gezocht. Geïnteresseerden leden worden gevraagd zich te melden bij Romy
of Glenn.
Anne Logman heeft aangegeven af te treden als penningmeester. Edde Jansen wil deze
rol graag overnemen en zal zichzelf op de volgende ALV presenteren, daar hij vandaag
niet aanwezig kon zijn. Arjan Paans treedt wegens gezondheidsklachten ook af.
Voor de nieuwe bestuursfunctie Voetbalzaken is al een kandidaat gevonden, namelijk
Fred van Haak. Hij zal deze rol als pilot gaan vervullen met ingang van september.
Glenn presenteert een bedankje aan de aanwezige aftredende bestuursleden.
Alwie vraagt of er een overzicht van deze commissies met contactinfo van
aanspreekpunten op de website kan komen. Ook het secretariaat is niet up-to-date.
Joris Jan stelt voor dat er 1 lijst wordt gepubliceerd met alle teamleiders/coördinatoren en
commissies inclusief namen.
Joris Jan vult aan dat er verduidelijkt zal worden hoe taken en communicatie wordt
ingeregeld tussen leden – commissie – bestuur. Dit wordt momenteel nog onderzocht en
zal ook voor een deel learning by doing zijn. Hoofdzaak is dat de commissies zich
kunnen richten op hun belangrijkste taken en dat het bestuur ondersteunt en overzicht
houdt.
Eric geeft aan dat de vrijwilligerscommissie ontbreekt in het overzicht.
Joris Jan beaamt het belang van de vrijwilligers in onze voetbalafdeling, daar wij vrijwel
volledig afhankelijk zijn van hun inzet. In de nieuwe organisatiestructuur zijn alle
vrijwilligers in principe onderverdeel in commissies. Samen met bestuur zijn de
commissievoorzitters dan allemaal verantwoordelijk om zaken goed te organiseren, te
evalueren en ruimte te creëren voor waardering en gezelligheid zoals de jaarlijkse
vrijwilligers BBQ. Dit zal een punt moeten worden op de bestuursagenda.
3) Veld voetbal Jeugd
Glenn presenteert de technische commissie voor de jeugd bestaande uit Rens, Lesley,
Lisa en Semih.Trots op die een verleden hebben bij de club en al lang actief zijn als
vrwijlliger.
Joris Jan vult aan dat er volgend seizoen 41 jeugd teams zijn. Het meidenvoetbal zit mer
12 volwaardige teams nog in de lift. De laatste jaren is veel energie gestoken om te
middelen goed te verdelen tussen de teams en te investeren in trainingsmethoden voor
zowel meiden als jongens. Ieder team kan 2x per week trainen en heeft zijn eigen setje
ballen en materialen bijvoorbeeld. Het kan altijd beter is maar de intentie is er om te
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blijven investeren in zaken die ten goede komen aan alle jeugdspelers. Organisatorisch
staat het goed en zijn we mooie dingen aan het doen.
4) Veld voetbal Senioren
Glenn presenteert de technische commissie senioren.
Het is Jan en Rens gelukt om Loes Camper aan te trekken als nieuwe trainster voor de
vrouwen na het plotselinge vertrek van Raymond Lantinga. Zij is oud-international en
gaat dit jaar vol enthousiasme beginnen als coach bij VR1. Dit is een goede stap om
meer vrouwen aan te trekken. Ook gaan er 5 speelsters aan de slag om jeugdteams te
trainen dus dat loopt goed. Voor de heren is er ook een nieuwe trainer aangesteld,
namelijk Ronald Cornet.
Er zijn nu in totaal 14 senioren teams, waarvan 9 heren en 5 dames. Daar zit ook een
vrijdag team bij in de 7x7 competitie.
Josien vraagt hoe de technische lijn loopt tussen Rens, Loes en Ronald.
Glenn antwoord dat Rens als hoofdtrainer aanspreekpunt is voor Loes en Ronald. Zijn
aanspreekpunt in het bestuur is dan Fred als hoofd voetbalzaken.
Josien geeft aan dat het voor de vrouwen belangrijk is dat die structuur goed staat en
voor hen duidelijk is. Dus stel ze komen ergens niet uit met Loes, dan kunnen ze naar
Rens. En anders naar het bestuur. Die lijn gaat duidelijk staan.
5) Notulen vorige ALV
Er zijn geen opmerkingen op de notulen.
Alwie geeft aan dat hij ze niet kon vinden.
Glenn antwoord dat beschikbaar waren onder de agenda op de website maar dat het
misschien niet duidelijk was. Deze zal wel worden geüpdatet zodat alles vindbaarder
wordt.
6) Begroting 2022-2023
Glenn presenteert de begroting die samen met Edde is opgesteld. Om beter aan te
sluiten bij de boekhouding van de Omni zijn de posten dit jaar anders ingedeeld, de
getoonde template is geharmoniseerd met de andere afdelingen.
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We komen uit op een negatieve balans, maar belangrijk om hierbij in acht te nemen dat
er investering in LED-verlichting is opgenomen in de begroting. Deze wordt volgende
week geïnstalleerd. Er is gekozen om deze investering in de begroting op te nemen
omdat er ook subsidie voor binnen komt en zodat grote uitgaven transparant zijn. We
spreken hiermee het eigen vermogen aan.
Alwie vraagt of de lichtmasten van softball hier ook in mee gaan
Glenn bevestigt dat dit niet het geval is, enkel de voetbalvelden. Van NOC NSF zullen we
eenmalig extra geld ontvangen om dit te bekostigen, en ook wat sponsoringen en de
grote clubactie.
Glenn vervolgt de toelichting op de posten waarvan de belangrijkste post Contributies.
Deze is hoger dan vorig jaar omdat er een contributieverhoging van 5% is toegepast op
de veldvoetballeden vanwege de hoge inflatie waardoor oa. de materialen ook duurder
zijn geworden.
Joris Jan vult aan dat er idealiter een meerjarenbegroting is waarin de besparingen van
de led-verlichting over de komende jaren zichtbaar kunnen worden gemaakt. En ook
reserveringen voor toekomstige grote uitgaven, over hoeveel jaar is het eigen vermogen
aangevuld etc.
Glenn bevestigt dat er de komende jaren wel zal worden gewerkt aan een
meerjarenbegroting zodat inzichtelijk wordt hoe de kosten-baten kant zich gaat
ontwikkelen en dit meegewogen kan worden in beleidskeuzes.
Marco vraagt of energie ook is ondergebracht in de post diverse lasten/afdrachten Omni
Glenn antwoordt dat dit niet het geval is, alle energiekosten zijn voor voetbal zelf en
vallen nu onder de post Accomodatiekosten.
Peter vraagt waar de kosten voor de KNVB inzitten die vorig jaar 55.000 euro bedroegen
Glenn antwoordt dat deze onder wedstrijdkosten vallen, samen met speelmaterialen etc.
In voorgaande jaren was dat bedrag aanzienlijk lager dus er ligt nu een actie bij Edde om
dat uit te zoeken.
Peter reageert dat het wel een groot risico is om ervanuit te gaan dat vorig jaar een
uitschieter want de kosten waarschijnlijk wel hoger, afgelopen jaren kan je niet als
richtlijn gebruiken want door corona is er toen minder in rekening gebracht.
Glenn bevestigt dat dat goed zal worden uitgezocht, zeker bij jeugd was het een
uitschieter.
Josien vult aan dat er contact moet worden opgenomen met de knvb om te verifiëren wat
het verwachtte bedrag is.
Boris vraagt of dan een nieuwe begroting zal worden gepresenteerd en geeft aan dat hij
dat de gehele commissie penningmeesters niet achter deze begroting staat. Anne stopt
als penningmeester omdat zij de begroting niet kan ondersteunen. We zien scheve
verhoudingen en vrijwilligersbetalingen die niet conform de regels zijn van de
belastingdienst. We weten niet of we motivatie kunnen behouden om ons als vrijwilligers
hier voor in te zetten. Dus als de begroting zo wordt doorgezet dan stoppen we. Er gaat
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veel geld naar senioren en wij zijn vrijwilligers omdat onze kinderen hier spelen dus wij
vinden het nu scheef verdeeld in de jeugd.
Alwie reageert dat hij dit een hele jammerlijke instelling vindt, omdat het geen
verenigingsinstelling is.
Boris reageert dat je nou eenmaal een risico loopt als je vrijwilligers vooral ouders zijn
van jeugdspelers.
Marco betwijfelt of het klopt dat de inkomsten van senioren hoger zijn, is dat buitensporig
of is dat een algemeen beeld bij amateurclubs met een eerste senioren elftal.
Joris Jan reageert op de opmerking van Boris qua vergoedingen. Hij voelt zich daar
persoonlijk verantwoordelijk voor omdat hij destijds in het bestuur is gegaan met Jan
Willem omdat ze dit zagen en wilde aanpakken. Met Semih en de trainers van heren 1 en
dames 1 is daar extra goed op gelet, dat is een zzp constructie en fiscaal in orde. Ik weet
van geen enkel geval dat we hebben geaccepteerd dat het er anders uitziet, dat is niet
conform mijn beeld bij de vereniging. We spreken vrijwilligers hier ook op aan.
Roelanda vult aan dat naar haar weten er ongeveer 15 vrijwilligers zijn die teveel betaald
krijgen. Waaronder mensen die per maand al te veel krijgen, maar ook die daarnaast nog
fluiten op veld of in de zaal. Daar ben je als club ook verantwoordelijk voor om dan
loonadministratie bij te houden. Hebben we afgelopen jaren aan gewerkt maar je moet
ook een plan hebben voor de toekomst om dit niet toe te laten staan.
Joris Jan reageert dat de club dit ook niet wil toestaan dus daar zitten we hetzelfde in. De
leden spelen ook een rol in het controleren van het bestuur, daar mag geen
machtsmisbruik ontstaan. Daar is de ALV ook voor. Maar dat is een andere discussie
dan hoe het geld is verdeeld. De ALV kan wel vraagtekens zetten bij de begroting en
zeker als de toelichting niet transparant is. Dat is prima en wordt meegenomen door het
bestuur.
Peter reageert dat de penningmeesters zeker de lopende zaken willen afhandelen maar
tevens een signaal aangeven dat ze hier niet mee door willen gaan.
Joris Jan vraagt of dat besluit verbonden is aan de begroting.
Peter reageert dat dat klopt en dat er twee smaken zijn, of we gaan door met begroting
en dan stoppen de penningmeesters of we gaan terug naar de tekentafel en dan willen
ze zeker meedenken.
Joris Jan begrijpt dat er zorgen zijn rond fiscale compliantie en dat er een begroting staat
waarvan je kan beoordelen over de bedragen en de opbouw ervan. Maar in de discussie
worden zowel zaken ingebracht m.b.t. financiële controle als ook beleidsmatige keuzes.
Over die laatste kan je van mening verschillen, dit zijn echt verschillende punten.
Peter reageert dat Zwaluwen voor de jeugd de duurste club is in Utrecht. Volgens hem
rechtvaardigen de materialen die ze terugkrijgen niet de hoge contributie.
Joris Jan reageert dat er de afgelopen jaren echt veel geprofessionaliseerd is en
georganiseerd is voor de jeugd. Er is een gote stap gemaakt in het beter verdelen van
geld voor de jeugd. Wat wel zo is, als je een 1e elftal van club overeind wil houden ben je
simpelweg veel geld kwijt voor een marktconforme trainer. Is wel een beetje hoe het bij
de aard van voetbalvereniging hoort. Vind het niet oké om te zeggen dat jeugd niets
krijgt, maakt me verdrietig omdat ik juist zoveel heb geprobeerd te verbreden. Is het wel
realistisch wat je vraagt?
Peter zegt niet dat er niets is geïnvesteerd, maar het is scheef en de penningmeesters
zijn bang dat het nog schever wordt.
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Joris Jan antwoord dat we daarover van mening kunnen verschillen.
Josien stelt voor dat we ook een goede benchmark meenemen. Sporting is ook een dure
cub, wat krijgen de leden daarvoor terug.
Peter reageert dat ze die al onderzocht hebben en dat bestand willen delen met het
bestuur.
Glenn beëindigd de discussie en geeft aan dat deze onderwerpen ook vaker zijn
besproken in het bestuur. Los van het punt dat het interessant zou zijn om nog eens te
kijken hoe we het geld beter kunnen verdelen is het punt over de contributieverhoging en
transparantie van kosten wel terecht want je wil een realistische begroting hebben en dat
willen wij als bestuur ook. Als we twijfels hebben over de kosten moeten we daar goed
naar kijken dus we zullen de onderbouwing bij deze begroting delen.
Contributieverhogingen hoeven niet formeel te worden ingestemd maar natuurlijk wil het
bestuur dat leden achter de besluiten staan.
Alwie en Peter vullen aan dat ook de begroting van vorig seizoen en de realisatie moeten
worden gepresenteerd zodat de ALV kan beoordelen of het klopt wat er staat en hoe de
kosten-baten zich t.o.v. vorig seizoen verhouden.
Glenn bevestigd dat dit de volgende keer zal worden meegenomen.
De begroting moet in september wel naar de Omni. De penningmeesters hebben een
aantal punten genoemd waar zij niet achter staan. Het bestuur vind het zorgelijk dat ze
hun inzet daaraan koppelen, zeker omdat beleidsmatige keuzes en financiële controle
samen worden genomen terwijl dit andere punten zijn. De contributie is in 2 jaar niet
omhoog gegaan, terwijl we nu te maken met sterke stijging van vaste lasten. Iedereen
voelt aan dat we het zonder contributieverhoging niet redden. Op de teamdagen voor de
jeugd is het ook al besproken en daar heeft niemand bezwaar gemaakt.
De ALV stemt in met het voorstel om niet over de begroting te stemmen maar enkel over
de contributieverhoging. Het bestuur zal dan de laatste zaken uitzoeken zoals de knvb
kosten en een onderbouwing van alle kosten geven bij het presenteren van een
aangepaste versie.
Stemming over contributieverhoging voor veldvoetbal leden seizoen 22-23 met 5%:
Ja: 6
Nee: 4
De contributieverhoging wordt toegepast.
Er komt dus een nieuwe begroting met meer transparantie, dat helpt om zaken feitelijk te
kunnen bespreken en los te komen van gevoelens. Hierin wordt meegenomen de
contributieverhoging, inzicht in hoe de gelden verhoudingsgewijs zijn verdeeld, opbouw
van bedragen uitgesplitst (sponsoring, knvb afdracht), de begroting en realisatie van
vorig jaar.
Tevens zullen belangrijke stukken voorafgaand aan de ALVs worden gedeeld en wordt er
een begin gemaakt aan een meerjarenbegroting met idealiter een prognose voor
meerdere jaren, maar tenminste 2.
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7) Sluiting
Glenn zal terugkomen met een voorstel voor een nieuwe datum om de aangepaste
begroting te presenteren en de stukken voorafgaand met de leden delen.

