Op 12 april 2021 heeft de digitale Algemene Leden Vergadering plaatsgevonden over het
seizoen 2019-2020. Hiervan zijn de notulen in concept opgemaakt en worden in de
eerstvolgende ALV (hopelijk november/december 2021) ter vaststelling aan de leden
aangeboden.
Gelet op het belang en impact van de genomen besluiten en om iedereen zo snel en
correct mogelijk hierover te informeren, treffen jullie deze besluiten en gedane oproep
van het bestuur onderstaand aan.

Financiën:
a. Financieel verslag seizoen 2019/2020.
Door de penningmeester is het verslag gepresenteerd aan de leden. Geconcludeerd is dat de
club financieel gezond is. Over het verslag zijn geen aan- of opmerkingen geplaats en
daarmee is het financieel verslag vastgesteld.
b. Verslag kascommissie over het seizoen 2019/2020.
Door Paul van Gestel is namens de kascommissie welke verder bestond uit Chris Milder en
Jan Scheepens verslag gedaan betreft de jaarrekening over het seizoen 2019/2020 aan de
leden op de vergadering.
Hij gaf aan dat de financiële boekhouding van de vereniging over het seizoen 2019/2020 door
hen zijn gecontroleerd en er geen onregelmatigheden zijn geconstateerd en in orde is
bevonden. Kascommissie stelde voor penningmeester (bestuur) voor haar gevoerde beleid
decharge te verlenen. De aanwezige leden stemde hiermee in.
c. Vaststellen begroting 2021/2022.
Afgelopen jaar zijn de uitgaven en inkomsten bestuurlijk goed gemonitord en waar nodig
maatregelen genomen om de club voor het komend seizoen en verder financieel gezond en
organisatorisch stabiel en toekomstbestendig te houden.
Naar aanleiding van de vraag over de post voorziening corona maatregeling is aangegeven dat
deze gebaseerd op eventuele minder opbrengsten uit de kantine en mogelijke anderen
negatieve effecten van de corona op de club.
Vanuit de leden zijn verder geen op of aanmerkingen over de begroting voor 2020/2021 en
hiermee is de begroting vastgesteld.
d. Vaststellen contributie 2021/2022.
Gelet op de financiele positie en mogelijkheden. En de effecten van de corona en daarmee de
grote beperkingen voor met name de senioren op het voetbal over het seizoen 2020/2021,
heeft het bestuur de onderstaande voorstellen voor komend seizoen ter vaststelling
gepresenteerd. De ALV is akkoord gegaan met de voorstellen.
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Voor het jaar 2021/2022 wordt de contributie voor alle leden niet geïndexeerd.
De contributie voor senioren voor het seizoen wordt aangepast:
- 50% van de contributie wordt als korting terug geschonken aan de senioren.
- Dit kortingsbedrag wordt op 2 manieren ‘’verrekend’ en verdeeld.
Eén deel van de korting (40%) wordt direct in de contributie verrekend. Het andere
deel wordt als bedrag gereserveerd voor bv. activiteiten gedurende het seizoen.
Nieuwe senioren leden komen niet in aanmerking voor de aangepaste contributie voor het
seizoen 2021/2022.
Voor de junioren en pupillen is besloten om geen korting op de contributie te geven voor
het komende seizoen. Dankzij de geweldige betrokkenheid en inzet van de TC, JC, de vele
trainers en de toezichthouders hebben zij dit seizoen 2 a 3 keer per week (ook in
vakantieperiodes) in teamverband kunnen trainen en onderlinge wedstrijdjes kunnen
spelen.
De contributie voor het seizoen 2021/2022 wordt vastgesteld op:
- Senioren
€ 110,00
Eénmalige verlaging in verband corona
- Walking Football
€ 55,00
Eénmalige verlaging in verband corona
- Vrouwen 30+
€ 55,00
Eénmalige verlaging in verband corona
- Heren 35+
€ 55,00
Eénmalige verlaging in verband corona
- Junioren
€ 140,00
Jeugd onder 19
- Pupillen
€ 119,50
Jeugd onder 13
- Kabouters
€ 61,00
Jeugd onder 7

5. Bestuursverkiezingen.
Jan Livius (secretaris) en Dirk de Bruin Thijssen (jeugdzaken) worden bij acclamatie
herkozen tijdens ALV.
Sjaak Thijssen heeft aangegeven dat hij stopt als bestuurslid. Maar hij blijft binnen de club de
coördinator en eerste aanspreekpunt voor coronazaken
De voorzitter bedankte Sjaak voor zijn jarenlange inzet bij de vereniging. Als de tijd het weer
toelaat wordt op een gepaste wijze van Sjaak als bestuurslid afscheid genomen.
Dit betekent dat een vacature binnen het bestuur vacant is. Mochten personen hiervoor
belangstelling hebben dan kunnen zij zich wenden tot de voorzitter.
Het bestuur is verheugd dat Sjaak voor zo lang het nodig is coördinator voor corona wilt
blijven, zodat de continuïteit hiervoor gewaarborgd is.

Oproep
We leven in een heel bijzondere tijd leven dat de wereld op zijn kop gezet heeft. Dat doet veel
met je privé leven, werk en onze club. We zijn er helemaal klaar mee en irritatie neemt toe.
Dat merk je overal en ook binnen de club. Het is ook steeds moeilijker om de afspraken na te
leven en dat begrijpen we.
Het bestuur vindt de gezondheid van onze leden en naasten echter het allerbelangrijkste.
Vandaar dat wij de maatregelen en richtlijnen van RIVM, Overheid en KNVB opvolgen.
Iedereen kan wat vinden van de maatregelen. De zin en onzin daarvan. Maar dat is niet aan

ons. Het bestuur past toe wat ons gevraagd wordt en waarvoor wij verantwoordelijk zijn en
die moeten nemen.
Laten we met elkaar het goede voorbeeld blijven geven. Natuurlijk zijn er zaken die zeker
beter kunnen en dat heeft echt de aandacht van het bestuur. We horen dat bijvoorbeeld langs
de lijn en in de materiaalruimte. Maar we moeten niet alleen kijken wat nog niet goed gaat,
maar vooral ook zeggen wat wel goed gaat door de inzet van vele vrijwilligers en inbreng van
sponsoren.
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