Notulen Algemene Ledenvergadering V.V. Schipluiden vrijdag 12 november 2021
Locatie: Kantine V.V. Schipluiden
Aanvang: 20:00 uur
Aanwezige leden/ medewerkers: Bart van der Berg, Bart van Oyen, Ary Eikelenboom, Aad Haring, Jeroen Haring,
Piet Kloosterman, Jack van Adrichem, Bas van Leeuwen, Rien van Driel, Marriët de Vreede, Hr. A. Ouahia en zoon,
Leo Arkesteijn, Tom de Weerdt, Arij Dijkshoorn, Karin Eikelenboom, John van Oyen, Hein Kerklaan
Afmeldingen: Leo van Beurden, Jacob Boks, Rik Kleijweg, Aad Boks, Anja Paalvast
Aanwezigen bestuur: Cees van Eijk (Algemene Zaken, zit de vergadering voor), Robert Notenboom
(Jeugdvoorzitter), Dirk-Jan Renaud (Technische Zaken), Peter van Oyen (Beheer Gebouwen en Terreinen), Piet van
den Berg (Penningmeester), Mike de Blij (Secretaris)

1. Op en in g d o o r d e vo o r z i tter en v ast st el l in g van d e a gen d a
Vergaderingsvoorzitter Cees van Eijk opent de vergadering om 20.00 uur en heet iedereen van harte welkom op de
Algemene Ledenvergadering 2021. Na de digitale editie van vorig jaar (vanwege Corona) is iedereen blij dat we
weer gewoon in de kantine bij elkaar kunnen komen.
Vergadering staat op verzoek van Cees een moment stil bij de ziekte van Pim Hoornweg en bij Harry van der Knaap
die ons helaas is ontvallen in 2021.
De agenda wordt zonder opmerkingen goedgekeurd en vastgesteld.

2. Va sts te l lin g n o tu len A L V – 6 n o vem b er 2 02 0
De notulen worden met dank aan de secretaris goedgekeurd en vastgesteld.

3. Va sts te l lin g Se cr et ar i ee l ja ar v e r s la g 2 02 0 -2 02 1
Het verslag wordt met dank aan de secretaris goedgekeurd en vastgesteld.

4. Voor s te l b e stu u r sv er k ie zin g :
Leo van Beurden, voorzitter:
Aftredend
Leo heeft de voorzittersfunctie in seizoen 2020-2021 als ad-interim ingevuld.
De functie is nog steeds vacant. We zijn naarstig op zoek naar een nieuwe voorzitter.

ALV 2021

Piet den Berg, penningmeester:
Aftredend
Piet heeft de penningmeesterfunctie in seizoen 2020-2021 als ad-interim ingevuld.
De vacature is inmiddels ingevuld door Rik Kleijweg.

ALV 2021
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Mike de Blij, secretaris

Herbenoemen

ALV 2021

Cees van Eijk, algemene zaken

Herbenoemen

ALV 2021

Robert Notenboom, jeugdvoorzitter:

Herbenoemen

ALV 2021

Dirk-Jan Renaud, technische zaken

Aftredend

ALV 2023

Peter van Oyen, beheerszaken

Aftredend

ALV 2023

Voorstel: 1. Rik Kleijweg benoemen als Penningmeester
Uitkomst: Vergadering is akkoord. Rik Kleijweg ontfermd zich voor de komende 3 jaar over de
penningmeesterfunctie. Piet van der Berg wordt middels applaus bedankt voor het uitstekend invullen van de
penningmeesterfunctie in voorgaande jaren en Rik wordt onder ditzelfde applaus van harte welkom geheten. Piet
is door het bestuur gevraagd zijn expertise aan te blijven bieden in het belang van de club en stemt hierin toe.
Voorstel: 2. Mike de Blij, Cees van Eijk en Robert Notenboom in hun functie te herbenoemen
Uitkomst: Mike de Blij, Cees van Eijk en Robert Notenboom worden voor drie jaar (tot ALV 2024) herkozen in hun
respectievelijke functies (zie hierboven).
Een bos bloemen is bezorgd bij Piet van der Berg en Leo van Beurden (waarvoor dank aan de vergadering van Piet).
Een gezellig avondje uit met het hele bestuur volgt nog.
5. Ver s l a g k asco m m is s ie – b esch i kb a ar
Joost Ammerlaan en Eric Wolf hebben de kascontrole uitgevoerd. Normaal doet een lid van de kascommissie dit
voor twee jaar. Eric heeft het nu een jaar extra gedaan omdat we vorig jaar vanwege de digitale ALV-editie geen
nieuwe kascommissieleden hebben gekozen, waarvoor dank. Aan het einde van de gezellige avond bij de
penningmeester (Piet) waren Eric en Joost ‘content’ met de overlegde financiële stukken, m.a.w. ‘de financiële
stukken geven een vertrouwd beeld’ en gingen akkoord. De kascommissie is vanavond helaas verhinderd. Piet
vraag de vergadering hem op zijn blauwe ogen te geloven dat Eric en Joost inderdaad akkoord zijn met het
gevoerde financiële beleid en vraagt de vergadering om het bestuur décharge te verlenen voor het gevoerde
financiële beleid. Onder luid applaus voor de penningmeester, die blijkbaar inderdaad gewoon op basis van zijn
blauwe ogen geloofd wordt, wordt e.e.a. bekrachtigd.
6. B en o em in g lid ka sco m m is s ie
De voorzitter vraagt de vergadering om een opvolger voor Joost Ammerlaan en Eric Wolf. Bart van Oyen en Jack
van Adrichem melden zich aan als lid van de kascommissie. Joost Ammerlaan en Eric Wolf worden bedankt voor
hun inbreng.
7. Va sts te l lin g f in an c iee l j aar ver sl a g 2 0 20 - 20 21
De penningmeester (Piet) geeft een toelichting op het financieel jaarverslag. We hebben financieel een heel goed
seizoen gedraaid afgelopen jaar, hetgeen vreemd zal klinken i.v.m. alle corona-perikelen. Veel te danken aan de
ondersteuning vanuit het rijk. De selectie en de trainersstaf die – op eigen initiatief – met minder genoegen
hebben genomen. We hebben de investering gedaan om zonnepanelen op het dak te leggen (met 40% subsidie),
dit is hierin verwerkt. We hebben de keuken helemaal gerenoveerd waarvan de kosten hierin volledig zijn
opgenomen. De eerste afschrijving op de zonnepanelen (afschrijven in zes jaar) zit ook in dit pakket. Daarnaast
hebben we nog een flinke storting in de reserves van de club kunnen doen. We zijn zoals aangegeven veel mooie
inkomsten misgelopen vanwege de corona-maatregelen maar we hebben de boeken na dit alles toch ook nog met
een positief resultaat kunnen sluiten. Vergadering heeft hier een mooi applaus voor over en het financieel
Jaarverslag wordt met dank aan de penningmeester goedgekeurd en vastgesteld.

Internal

Vraag Bart van Oyen: Staan de genoemde bedragen (subsidies vanuit het rijk) allemaal vast? Of kan het dat je als
club later nog terug moet gaan betalen?
Antwoord: Piet stelt iedereen gerust en meldt dat alles zeer, zeer waarschijnlijk op de genoemde manier zal
worden afgehandeld.
8. Va sts te l lin g B e gr o t in g 2 02 1 -2 02 2
Piet: “De begroting is wat voorzichtig geraamd. Bijvoorbeeld nog geen volledige opbrengsten zonnepanelen in
opgenomen. De gestegen gasprijzen zouden een probleem kunnen gaan vormen (gascontract loopt in januari 2022
af; prijs per m3 is nu 0,22 cent maar dat wordt straks 0,88 cent). Dan praat je toch over enkelen duizenden Euro’s
per jaar aan gestegen energiekosten. Peter van Oyen is met Gerard van der Windt bezig om te kijken naar
maatregelen om van het gas af te komen. We hebben als club reserves om hier gerichte investeringen voor te
doen. Dit levert op de lange termijn uiteraard besparingen op.”
De begroting wordt met dank aan de penningmeester goedgekeurd en vastgesteld. Complimenten hiervoor.
9. Ron d vr aa g
Arij Dijkshoorn: Wat gaat het worden met het oud papier ophalen door de club, eind van het jaar? Gaat het nog
door of gaan we daarvan af?
Mike: We halen nog twee keer op, in november en december, en dan is het helaas klaar. Of het de besparing op
gaat leveren die de gemeente hiertoe heeft doen besluiten is zeer de vraag maar daar horen we waarschijnlijk
nooit meer over. Wij zijn als club in ieder geval gecompenseerd (na de nodige stevige discussies tussen de
gemeente en de betrokken clubs in Midden-Delfland die samen optrokken) en zullen de komende vier jaar een
compensatiebedrag in de begroting kunnen opnemen voor de post oud-papier. Het geld hiervoor is reeds gestort.
Onze blauwe bakken met ons eigen oud papier kunnen we vervolgens op de aangewezen dagen aan de weg gaan
zetten zodat de gemeente deze kan legen. Ondernemers die hun karton en papier altijd naar de club brachten
zodat wij profiteerden van de opbrengst worden bedankt en geïnformeerd dat dit per januari niet meer mogelijk
is. Cees bedankt de oud papier ophalers van de afgelopen 50 jaar.
Leo Arkesteijn (ik heb 3 vragen): Er wordt geen entree meer betaald aan de poort als er geen publiek welkom is
vanwege corona-maatregelen, dus we zijn een poosje vrij? Antwoord: dat klopt.
Donderdagavond, na de training van de selectie, is de bar gesloten (vanwege corona-maatregelen is alle horeca
verplicht om 20:00 uur dicht) dus ik hoef hier niet meer naartoe te komen dan neem ik aan? Antwoord: Alle horeca
moet om acht uur ’s avonds dicht dus dat klopt inderdaad.
Bij thuiswedstrijden van Schipluiden, mag je dan als vrijwilliger wel vanuit de kantine naar de wedstrijden kijken?
Antwoord: Nee helaas, ook niet vanuit de kantine Leo, Er is bij wedstrijden helemaal geen publiek toegestaan
buiten de noodzakelijk aanwezige vrijwilligers zoals trainers, leiders en medische begeleiding.
Bart van der Berg:
Als straks alles weer mag, komt dan bijvoorbeeld ook ‘de derde helft’ weer terug?
Antwoord: jazeker, graag zelfs. De activiteitenagenda was al weer aardig gevuld maar nu weten we dus weer niet
wat er de komende tijd kan. Voorlopig de komende 8 weken nog even helemaal niks dus. Maar we houden alles
open en zien een en ander met vertrouwen tegemoet. ‘Kom gerust met plannen en we kijken ernaar Bart’.

Bas van Leeuwen: Is er een mogelijkheid om een leuning te maken bij de afgang van de tribune? De afstap is voor
met name oude mensen, of mensen die slecht ter been zijn, echt te hoog en levert gevaarlijke situaties op.
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Antwoord: Hele goede vraag Bas, bedankt. We gaan hier naar kijken, is reeds ten dele gebeurd maar we zijn er nog
niet helemaal uit hoe of wat. Het zal uiteindelijk z.s.m. worden uitgevoerd, dat staat vast.

Bart van der Berg: verwacht je nog grote uitgaven voor de komende jaren buiten de dit jaar doorgevoerde
investeringen?
Antwoord Peter: We zijn enige jaren geleden, vrij grondig, begonnen met kantine. Dit jaar is de keuken gedaan. Ik
heb dit jaar Beheer Terreinen en Gebouwen overgenomen van Jacob, die is Beheer Horeca gaan doen. Samen met
Gerard van der Windt gaan we een meerjarig-onderhoudsplan maken. Komend jaar moet bijvoorbeeld de hele
buitenboel weer geverfd worden, terras en straatwerk is bijgewerkt om gevaarlijke situaties te voorkomen maar
dat moet nog een keer structureel worden aangepakt (grote investering). Veld 4 verlichting moet nog naar LED toe
(februari 2022). Vloeren kleedkamers, deuren kleedkamers, buitendeuren moeten worden vervangen, speeltuin
moet naar gekeken worden. Overkapping bij onderhoudsterrein realiseren. De grootste uitgaven zijn echter de
energiebesparende maatregelen (van het gas af of warmtepomp plaatsen). Hier zal goed naar gekeken worden.
Bart van der Berg: Als je praat over energiebesparing, er staan ook vaak veel deuren open, buitendeuren op de
haak, dat moet dan ook een beetje anders lijkt me?
Antwoord, mede vanuit de zaal: Absoluut. We moeten ons gezond verstand gebruiken en elkaar een beetje
heropvoeden.
Bart van der Berg: Nou hebben we een mooie accommodatie natuurlijk maar straks, over vijf jaar, verwacht je nog
genoeg leden te hebben met deze club?
Antwoord vanuit bestuur: Er worden initiatieven genomen om de gemeente te stimuleren te kijken naar bouw
starterswoningen (vanuit de club geïnitieerd door onder Leo van Beurden). We zijn de afgelopen jaren iets
gegroeid doordat er een team van buitenaf bij komt maar er worden niet ineens meer 200 nieuwbouwwoningen
neergezet waar je, op termijn, van kunt profiteren. Damesafdeling groeit. Jeugd wordt nijpend, we kunnen nog net
2 teams per afdeling inschrijven. We hebben 50 a 60 leden meer dan een paar jaar geleden maar dit is uiteraard
geen garantie voor de toekomst. We zien ook wel, in kleine getallen, jeugd uit Delft en Den Hoorn bij ons
aansluiten.
Daarnaast kunnen we inzetten op walking football, veteranen (vintage) voetbal, gesprek met jeugd aangaan
wanneer er andere clubs komen voor onze talenten (want ze halen tegenwoordig bijna iedereen die een bal twee
keer hoog kan houden), en niet-voetbal gerelateerde activiteiten faciliteren waardoor de club kan floreren.
Leo Arkesteijn: Komen de mensen van Park015 hier ook gebruik maken van de horeca?
Antwoord: we moeten erop inzetten dat ze dit zo veel mogelijk gaan doen.
10 . S lu i tin g
De voorzitter van de vergadering, Cees van Eijk, bedankt alle aanwezigen en sluit de vergadering rond 21:00. Hij
biedt de aanwezigen een drankje namens het bestuur aan hetgeen op prijs wordt gesteld.
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