Verslag Algemene ledenvergadering 23 november 2020
Opening
Om 19:25 uur opent voorzitter Ad Spruit de jaarvergadering en heet iedereen van harte welkom. Het is
dit keer een iets andere jaarvergadering dan andere jaren omdat dit de eerste keer is dat we een
online ledenvergadering hebben. Dit alles vanwege de maatregelen die zijn genomen tegen het
coronavirus waardoor we helaas niet met onze leden bij elkaar mogen komen.
In totaal nemen 70 personen deel aan de vergadering waarbij ook bekend is dat op de locatie van
sommige leden ook meerdere personen aanwezig waren die de vergadering hebben bijgewoond.
De voorzitter legt vooraf uit welke “spelregels” worden gehanteerd bij de online vergadering:
• De vergadering wordt opgenomen
• Iedereen dient zijn microfoon uit te zetten
• Stellen van vragen via het opsteken van de digitale hand of via de chat
• Bij de stemming wordt het motto “wie zwijgt stemt toe gehanteerd”. Bij geen overduidelijke
meerderheid of een persoon geeft aan een hoofdelijke stemming te willen dan wordt per mail
gestemd en wordt de uitslag bij de eventuele eerstvolgende Algemene ledenvergadering 0- 14
december 2020 bekend gemaakt.
Voorafgaand zijn bij het bestuur geen vragen of bezwaren binnengekomen over het houden van een
online vergadering en de voorgestelde stemprocedure.
Het coronavirus heeft een grote impact op ons sociale leven en op onze vereniging. Nadat het seizoen
2019-2020 abrupt werd afgebroken werd het seizoen als verloren beschouwd. Alle hoop was gevestigd
op het goed verlopen van het seizoen 2020-2021, maar helaas ook dit seizoen ligt weer stil. Namens
het bestuur wil de voorzitter alle leden en vrijwilligers bedanken die er alles aan hebben gedaan om
binnen de mogelijkheden toch zoveel mogelijk door te laten gaan. Zoals bijvoorbeeld de aanpassingen
rond de velden en in beide kantines, het plaatsen en inrichten van de STAM tent op zuid. Ook veel
waardering voor alle vrijwilligers die al het onderhoud verzorgen op onze accommodatie.
De voorzitter vraagt een moment stilte voor het overlijden van Jan van der Stoep (oud-voorzitter vv
Montfoort en voorzitter van de SBSH), Joke Sas (echtgenoot van oud-voorzitter MSV’19 Bertus Sas) en
alle andere personen die ons dierbaar zijn.
Mededelingen en ingekomen stukken
Remco Streng en Jan Tuithof hebben vooraf kenbaar gemaakt dat zij niet deelnemen aan de
vergadering.
Er zijn geen mededelingen en ingekomen stukken met uitzondering van de opmerkingen over het
“Aannamebeleid selectieteams” waar voorafgaand aan de vergadering een nieuwe versie is
gepubliceerd. In deze nieuwe versie is een aantal aanpassingen doorgevoerd naar aanleiding van
gestelde vragen.
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Afsluiting seizoen 2020-2021
Voor de afsluiting van het seizoen 2020-2021 brengt de voorzitter de volgende documenten in
stemming:
• Verslag Algemene ledenvergadering 28 november 2019
• Jaarverslag seizoen 2019-2020
• Verslag Raad van Toezicht
Voorzitter vraagt aan de leden per document of er bezwaren zijn en na enige tijd wachten komen er
geen bezwaren/vragen. De betreffende documenten zijn hiermee allemaal vastgesteld.
Financieel jaarverslag 2019-2020
Penningmeester stelt allereerst de leden voor van de financiële commissie seizoen 2019-2020 met wie
hij alle financieel gerelateerde activiteiten heeft uitgevoerd en wil hen ook complimenteren voor de
uitgevoerde werkzaamheden.
Het aantal automatische incasso’s is in het seizoen 2019-2020 fors gestegen maar dit zal nog meer
moeten toenemen om het werk voor de commissie zo eenvoudig mogelijk te maken.
Onder aan de streep hebben we ondanks het coronavirus en alle genomen maatregelen op onze
accommodatie een positief resultaat van € 4.000,- behaald ten opzichte van een begroting van € 0,-.
De penningmeester legt voor de verschillende rubrieken uit hoe de realisatie 2019-2020 zich verhoudt
ten opzichte van de begroting 2019-2020. Daarnaast wordt de balans getoond.
De penningmeester geeft aan dat de financiële situatie er op dit moment goed uitziet voor de
vereniging.
Vraag Gijsbert Klein: Waar zit de overschrijding van de huisvestigingskosten?
Reactie Thierry: Dit wordt veroorzaakt door een toename van de kosten voor gas, elektra en water, de
verzekering van de gebouwen en klein onderhoud.
Vraag Gijsbert Klein: Waardoor wordt het verschil veroorzaakt in het Eigen Vermogen begin en eind
2019?
Reactie Thierry: Het gaat om een bedrag van circa € 80,- en dat moet worden uitgezocht.
Vraag Ad Spruit jr.: Wat is aandeel entree gelden in de post "Entree en sponsorgelden?
Reactie Thierry: In de begroting 2019 staat € 3200,- en de realisatie 2019 is € 1600,-. Voor het jaar
2020 is een begroting opgenomen van € 1800,-.

Begroting seizoen 2020-2021
Het resultaat voor het seizoen 2020–2021 is begroot op € 0,-. Het coronavirus heeft veel impact op de
begroting en dan met name de onzekerheid wanneer de (kantine) activiteiten weer opgestart kunnen
worden. Daarnaast is een aanzienlijk bedrag opgenomen voor de verbouwing kantine Noord. De
penningmeester legt voor de verschillende rubrieken uit hoe de realisatie 2019-2020 zich verhoudt ten
opzichte van de begroting 2020-2021.
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De voorzitter vraagt aan de leden of er bezwaren zijn voor de begroting 2020-2021. Bij het opsteken
van je digitale hand of het sturen van een chat ben je tegen. Na enige tijd wachten zijn er geen
tegenstemmers wat aangeeft dat de begroting 2020-2021 is aangenomen.
Contributieverhoging
Er is onderzoek gedaan naar de contributies in de omgeving en gebruik gemaakt van de resultaten van
de Contributiemonitor. Het resultaat van het onderzoek is dat onze contributie voor de jeugd fors
onder de contributies in de regio en de Contributiemonitor liggen. Bij de senioren ligt onze contributie
ook lager maar naar verhouding veel minder dan bij de jeugd.
We hebben er als bestuur voor gekozen om een extra investering in de jeugd te doen waarbij alle
selectie en niet-selectie jeugdspelers een gevarieerd trainingsaanbod krijgen aangeboden door de
externe partij met de naam De Complete Techniek.
Het voorstel is om bij de jeugd een contributieverhoging door te voeren van 10% en bij de senioren 2%
met ingang van januari 2021.
Vraag Paul Baan: De contributieverhoging voor jeugd is structureel, neem ik aan. Als de
voetbalschool als argument hiervoor wordt aangedragen, betekent dit dan ook dat de
voetbalschool de komende jaren actief blijft binnen onze vereniging?
Reactie Marko: Dat is wel de intentie, het is niet de bedoeling om dit voor een jaar te doen. De
voetbalschool is niet alleen het argument dat het voorstel wordt gedaan voor de
contributieverhoging.
Vraag Johan van ‘t Hul: Kun je een aantal andere factoren voor die contributieverhoging
benoemen?
Reactie Thierry: De argumenten staan vermeld in het memo wat gepubliceerd is bij de ALV
uitnodiging. De contributies zijn al een aantal jaren bevroren. Ook tijdens de fusie is geen
contributieverhoging doorgevoerd. Het resultaat van het onderzoek van de contributies in de regio
en het aanstellen van de voetbalschool heeft ons als bestuur er toe gebracht om deze
contributieverhoging voor te stellen.

De voorzitter vraagt aan de leden of er bezwaren zijn voor het voorstel van de contributieverhoging.
Bij het opsteken van je digitale hand of het sturen van een chat ben je tegen. Na enige tijd wachten is
de stand dat er 4 tegenstemmers zijn wat aangeeft dat een overgrote meerderheid akkoord is met het
voorstel. Het voorstel om de contributie te verhogen is aangenomen.
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Kascontrolecommissie
De kascontrolecommissie, bestaande uit Erwin Beerthuizen en André Prins, heeft op 14 oktober 2020
decharge verleend voor de administratie van het seizoen 2019-2020.
Voor de kascontrolecommissie 2020-2021 heeft Frank van der Linden zich aangeboden. Frank zal
samen met Erwin of André de kascontrolecommissie vormen voor het seizoen 2020-2021.

Bestuurssamenstelling
Bestuur Montfoort S.V.’19
Aftredend en niet herkiesbaar zijn Thierry Bek per 01-01-2021 en Marian van Schipstal na het seizoen
2020-2021.
Het bestuur vraagt goedkeuring voor de benoeming van Hans van der Stok als nieuwe penningmeester
per 01-01-2021. De voorzitter geeft aan dat met het opsteken van de digitale hand of het sturen van
een chat je tegen bent. Er zijn geen bezwaren waarmee Hans formeel is aangesteld als nieuwe
penningmeester vanaf 01-01-2021 en het bestuur en de leden heten hem van harte welkom.
Daarnaast vraag het bestuur goedkeuring voor de hertoetreding van Jos van Wijngaarden als
volwaardig bestuurslid.
Vraag Martin de Bruin: Waarom is Jos afgetreden?
Reactie Ad: Dit is veroorzaakt door de situatie die ontstond rondom het toelaten van een bepaalde
speler binnen de selectie. Dit had heel veel voeten-in-de-aarde. Hier zijn we als bestuur uiteindelijk
weer uitgekomen waardoor Jos zijn functie binnen het bestuur weer wil bekleden.

De voorzitter geeft aan dat met het opsteken van de digitale hand of het sturen van een chat je tegen
bent. Er zijn geen bezwaren waarmee Jos formeel weer is toegetreden tot het bestuur als volwaardig
bestuurslid.
Raad van Toezicht (RvT)
Aftredend en niet herkiesbaar zijn Joke van Zon en Jan-Willem van Ede. Mariëtte Pennarts en Boris van
Seeters worden voorgesteld om de openstaande vacatures in te vullen.
Vraag Gijsbert Klein: Benieuwd naar visie van Mariet op haar rol!
Reactie Mariëtte Pennarts: Ik ben mij er van bewust dat een RvT lid geen bestuurslid is. Mijn rol als
RvT lid is dat het bestuur de juiste besluiten neemt in het belang van de leden. Daarna willen als
RvT het bestuur gevraagd en ongevraagd advies geven. Dus een rol op afstand maar wel een rol
met grote betrokkenheid om deze mooie club verder te brengen. Dus een bescheiden rol maar wel
een betrokken rol.

De voorzitter geeft aan dat met het opsteken van de digitale hand of het sturen van een chat je tegen
bent. Er zijn geen bezwaren waarmee zowel Mariëtte als Boris formeel zijn toegetreden tot de Raad
van Toezicht.
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Aannamebeleid selectieteams
De voorzitter geeft aan dat in het weekend van 21 november het eerder gepubliceerde voorstel op een
aantal punten is aangepast en dat een nieuwe versie is gepubliceerd (Voorstel Aannamebeleid
selectieteams v1.1). De leden zijn hierover geïnformeerd.
De voorzitter geeft aan dat met het opsteken van de digitale hand of het sturen van een chat je tegen
het voorstel Aannamebeleid selectieteams v1.1 bent. Na enige tijd gewacht te hebben blijken er 9
tegenstemmers te zijn op het totaal van 70 deelnemers. Echter tijdens de stemming komen diverse
vragen via de chat binnen. Voor de volledigheid van dit verslag zijn de vragen als bijlage in dit verslag
opgenomen. Vanwege de online vergadering had het bestuur ervoor gekozen om tijdens de
vergadering niet in detail te gaan op gestelde vragen om een discussie te voorkomen. Het risico van
het voeren van een discussie tijdens een online vergadering is dat iedereen door elkaar gaat praten en
we elkaar niet de gelegenheid geven om elkaar uit te laten praten.
Een aantal vragen is wel beantwoord:
Vraag Gijsbert Klein: Enige toelichting vanuit bestuur op dit punt lijkt mij logisch!
Reactie Ad: De voorzitter geeft aan dat het aannamebeleid tot stand is genomen na gesprekken met
de Voetbal Technische Commissie en dat vanuit verschillende invalshoeken (oranje en wit) ernaar is
gekeken. Als bestuur hebben wij met dit document een compromis gevonden. Verder geeft de
voorzitter aan dat we vanaf nu moeten stoppen met de oranje bril en de witte bril en dat we met zijn
allen door een blauwe bril moeten gaan kijken. Als bestuur willen wij samen met de Voetbal
Technische Commissie met dit aannamebeleid aan de slag. Als in de toekomst leden vragen hebben
over het uitgevoerde beleid dan kan hiervoor altijd contact met het bestuur worden opgenomen.
Vraag Martin de Bruin en Carlos Bakker: Waarom wordt er specifiek Gouda als plaats genoemd?
Reactie Ad: Dit is op verzoek van de Voetbal Technische Commissie in het document opgenomen.

Vraag Stan Hilhorst: Zijn wij van plan meer een regioclub te worden i.p.v. een Montfoortse club?
Reactie Ad: Dat is beslist niet aan orde. De plaatselijke jeugd heeft onze voorkeur zoals dat ook ligt
vastgelegd in statuten/fusieplan. Het aannamebeleid geeft juist kaders hoeveel mensen er eventueel
van buiten Montfoort bij ons kunnen komen voetballen.
Het aannamebeleid is aangenomen. Van de 70 personen die aanwezig zijn hebben er 9 tegen gestemd.
Extra opmerking in dit verslag welke ten tijde van het schrijven van de notulen van belang is om te
noemen:
Op 12 december 2020 heeft op initiatief van de Raad van Toezicht een overleg plaatsgevonden tussen
de Raad van Bestuur, een afvaardiging van het bestuur, de Voetbal Technische Commissie en een
aantal leden met kritische vragen. Tijdens dit overleg is door de Voetbal Technische Commissie en de
afvaardiging van het bestuur in uitleg gegeven over de totstandkoming van het document en zijn
gestelde vragen beantwoord.
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Status verbouwing
Mike neem het woord en geeft aan dat er een verbouwingscommissie is samengesteld die bestaat uit
de personen Kees de Kamper, Edgar Vendrig, Kees Bouwman, Matthijs Losekoot, Paul Leliveld, Marcel
de Wit en Paul Pennarts. De commissie heeft diverse activiteiten uitgevoerd:
• Detailuitwerking van plan 1 met alle installaties welke benodigd zijn
• Obligatieplan
• Concept begroting plan 1
• Gesprekken gemeente (5 maanden vertraging veroorzaakt door de op dat moment mogelijke
verhuizing van het sportpark)
• Onderzoek subsidiemogelijkheden
• Diverse gesprekken gevoerd met andere commissies voor inventarisatie wensen/eisen t.a.v. de
verbouwing (onder andere kantine en materiaalbeheer)
Op dit moment wordt gekeken naar de financiële mogelijkheden waarbij gesprekken worden gevoerd
met de Rabobank en andere instanties. Bij de Rabobank geldt vanaf 2019 een nieuwe regeling voor
sportverenigingen waarbij vanaf een bedrag van € 75.000,- een aantal regels gelden:
• De aanvraag moet eerst worden gedaan bij Stichting Waarborgfonds Sport (SWS). Na goedkeuring
kunnen de stukken worden voorgelegd aan de Rabobank en de gemeente.
• De gemeente moet net als de SWS garant staan.
De Rabobank komt met een financieel voorstel.
Uitbesteden aan een externe partij van de lening is ook een optie. We zijn in contact met een partij die
ons mogelijk kan helpen:
• Draagt zorg voor de gemeente garantstelling.
• Komen na verwachting met een financieel beter aanbod dan de Rabobank.
• Regelen alles van A t/m Z voor de financiering.
Belangrijk voor nu is dat we de financiering rond gaan krijgen voor de verbouwing. Maar dit is nog niet
zo eenvoudig aangezien we naast het bovenstaand ook tegen een aantal andere zaken aanlopen:
• Voorwaarden voor financieringen zijn aangepast/verscherpt door instanties
• Financiering grotere bedragen is lastig
• Huidige situatie is anders dan tijdens de fusie
• Indien geen garantie vanuit de gemeente dan geen mogelijkheid om voldoende geld te lenen
Als het lukt om de financiering rond te krijgen dan zijn de vervolgstappen om o.a. leden te
betrekken/informeren, de aannemers te selecteren en planning te maken. De kans bestaat echter ook
dat de financiering niet gerealiseerd kan worden. In dat geval zal een ander plan uitgewerkt dienen te
worden.
De verwachting is dat we de tweede helft van januari een ingelaste Algemene Ledenvergadering
hebben omtrent de verbouwing. De volgende onderwerpen zullen dan worden behandeld:
• Status plan 1
• Status financiering met een plan wat financieel haalbaar is
• Eventueel voorleggen keuzes aan de leden welke gemaakt moeten worden
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Extra opmerking in dit verslag welke ten tijde van het schrijven van de notulen van belang is om te
noemen:
In de nieuwsbrief van 20-01-2021 is aangegeven dat in januari geen ingelaste Algemene
ledenvergadering zal worden gehouden. Er is nog een aantal zaken die extra uitgezocht dienen te
worden alvorens we de leden goed kunnen informeren over de verbouwing. Het bestuur vraagt de
leden om geduld. In maar zal er in ieder geval een ingelaste ledenvergadering worden georganiseerd.
Vraag Martin de Bruin: Hoe groot acht je de kans dat plan 1 haalbaar is?
Reactie Mike: Als bestuur willen we graag gaan voor plan 1 welke is voorbereid op de toekomst.
Financieel zal dit plan echter wel moeizaam worden. We zijn nu ook afhankelijk van de instanties die
ons het geld willen lenen. Wij komen in ieder geval terug bij de leden om hen te informeren over de
financiën.
Vraag Paul Kreuger: Wat is gewijzigd in plan 1 t.o.v. het plan wat tijdens fusie is gepresenteerd? Of
zijn er geen wijzigingen?
Reactie Mike: Plan 1 komt overeen met datgene wat in de fusie is afgesproken. De wensen/eisen van
de verschillende commissies zijn echter wel zoveel als mogelijk in het detailplan verwerkt. De grootste
aanpassingen zijn duurzaamheid en de aansluitingen van de elektra welke destijds niet zijn
meegenomen in de begroting.
Vraag Harry Smeulders: Bestaat er nog een kans dat de vereniging wordt uitgeplaatst (naar de
Bleek?)
Reactie Mike & Ad: We worden definitief niet uitgeplaatst, daar is ook een raadsbesluit over
genomen. Dit heeft ook een vertraging opgeleverd in het verbouwingstraject van Noord. De 2 velden
worden gerenoveerd met als doel om dat in het jaar 2021 uit te voeren. De gemeente is inmiddels
bezig met het traject.
Vraag André: Zien we in januari dan ook plan 2?
Reactie Mike: Indien plan 1 financieel haalbaar is dan niet maar in het geval dat plan 1 niet financieel
haalbaar is dan wordt het alternatieve plan wel getoond.
Vraag Mariëlle van Echtelt: Komt duurzaamheid later in de plannen wel aan de orde?
Reactie Mike: Duurzaamheid is nu verwerkt in plan 1.
Afscheid Thierry Bek
Marian geeft aan dat het bestuur Thierry, als afscheid nemend penningmeester, wil voordragen als Lid
van Verdienste. De tekst welke Marian voordraagt als motivatie is als bijlage in deze notulen
opgenomen. Marian vraagt vervolgens of er vanuit de leden bezwaren zijn dat Thierry Lid van
Verdienste wordt. Vanuit de leden zijn geen bezwaren en daarom is Thierry formeel benoemd als Lid
van Verdienste. Vanuit het bestuur krijgt Thierry een bloemetje en een dinerbon overhandigd.
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Rondvraag
Vraag André: Waarom nog geen nieuw bord boven de tribune van locatie Noord. Nu een gat
tussen de borden
Reactie Mike: Met de verbouwing gaat mogelijk het hele dak eraf en dan komen er helemaal geen
borden meer boven de tribune te hangen. We hebben afgesproken dat we dan tot die tijd even niets
doen aan de reclameborden boven de kantine.
Vraag Marten Groen: Wat is de uitkomst van de enquête welke onder de leden is gehouden?
Reactie Ad: Antwoorden zijn binnen en deze worden nu geanalyseerd. Het bestuur zal de uitkomsten
eerst doornemen en in het nieuwe jaar worden de leden geïnformeerd.
Vraag Nathan Voet: Is er enig idee hoe de plek van Marian zal worden opgevuld?
Reactie Ad: Hier kunnen we op dit moment nog geen antwoord op geven. Hier zal in het bestuur nog
over gesproken moeten worden.
Vraag Eric de Reuver: Blijft de voorzittersfunctie een duofunctie?
Reactie Ad: Daar moet in het bestuur nog over worden gesproken.
Verder hadden Gijsbert Klein, Ad Spruit jr. en Marten Groen nog diverse opmerkingen over de wijze
van besluitvorming over het aannamebeleid selectieteams waarbij de voorzitter heeft aangegeven in
gesprek te willen.
Extra opmerking in dit verslag welke ten tijde van het schrijven van de notulen van belang is om te
noemen:
Zoals eerder vermeld in deze notulen heeft op 12 december 2020 een gesprek plaatsgevonden tussen
de Raad van Bestuur, een afvaardiging van het bestuur, de Voetbal Technische Commissie en een
aantal leden. Bij dit overleg waren Gijsbert Klein en Ad Spruit jr. ook betrokken en zij hebben zich
kunnen vinden in de argumentatie vanuit het bestuur en Voetbal Technische Commissie.
Sluiting
De vergadering wordt om 21:06 uur door de voorzitter gesloten en wil iedereen bedanken voor hun
aanwezigheid en snel tot ziens in de kantine.

Montfoort S.V.’19

Versie 1.0

Pagina 8 van 12

Bijlage: Vragen aannamebeleid selectieteams

Wie
Martin de Bruin
Adje Spruit jr.

Vraag
Waarom wordt er specifiek Gouda als plaats genoemd?
De formulering van 2.1 van het document aanname beleid selectie is
dusdanig dat het weer ruimte biedt voor ruimere uitleg. Nu heb ik 100%
vertrouwen in dit bestuur maar niet meer voldoende in de VTZ . Die
vond namelijk Gorinchem een paar maanden geleden ook nog regio en
vinden dat nu weer van Gouda.
Onze vereniging heeft behoefte aan duidelijkheid . Onduidelijkheid of
beleid dat voor meer interpretaties vatbaar is leidt tot onrust en
onbegrip en dat willen we niet.
Voorstel is om vast te leggen dat maximaal 4 spelers van buitenaf in A
selectie mogen spelen. Dat is 20% van de selectie en dat lijkt me
redelijk maar we moeten daarbij niet vergeten dat dit meer dan 1/3 van
het 1e elftal kan zijn.
In het kader van een compromis kan ik er ook nog mee leven dat die 4
worden aangevuld met uitsluitend 2 spelers uit de regio die drie jaar
hebben gespeeld in onze jeugd. .
Dat is dan voor alle leden, supporters ,spelers , bestuur en VTZ helder
en niet meer voor meerdere uitleg vatbaar.
Tot slot is dit voorstel van Max 4 aangevuld met max 2 jeugdspelers
echt niet wit maar juist diep blauw.
Diepblauw omdat
Als je naar 6 gaat is dat mogelijk meer dan 50% van het elftal bestaat uit
spelers van buitenaf
Diepblauw omdat
Gouda gaat vallen onder de regio
En diepblauw omdat dat ene afgesproken overgangsjaar met spelers
van buiten Montfoort door 2.2 wordt opgerekt naar minimaal 3
overgangsjaren .
Verder diepblauw omdat het eenvoudig en duidelijk en niet meer voor
meerdere uitleg vatbaar en dus een mooi uitgangspunt naar de blauwe
Montfoortse voetbaltoekomst toe.
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Gijsbert Klein
Ard Nieuwenhuizen
Martin de Bruin
Carlos Bakker
Stan Hilhorst

Frans van Vliet
Martin de Bruin
Carlos Bakker
Hein Pouw

Stan Hilhorst
Dick Eskes
Ad Spruit jr.
Gijsbert Klein
Ard Nieuwenhuizen
Frans van Vliet

Stan Hilhorst
Mariëlle van Echtelt
Ad Spruit jr.
Gijsbert Klein
Gijs Kuif
Stan Hilhorst
Paul Baan

Peter Plomp
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Enige toelichting vanuit bestuur op dit punt lijkt mij logisch!
Kan er wel toegelicht worden graag?
Waarom Gouda als plaats?
Uitleg waarom Gouda erin?
Is meer dan 15 km
Onbegrijpelijk dat een fusie vereniging als "Montfoort samen verder"
met een selectiebeleid kan komen zoals deze. Zijn wij van plan meer
een regioclub te worden i.p.v. een Montfoortse club?
Waarom artikel 2.1. niet uitsluitend voor doorstroming jeugd?
Met welke onderbouwing dan Gouda?
Wat zit daarachter?
Waarom niet artikel 2.1 wijzigen van "met name" naar "uitsluitend"
(voor de jeugd)? dan schrijf je op wat er bedoeld wordt in de toelichting
van deze 2A4 en ook wat in lijn is met het fusieplan.
Waarom dan Gouda en cirkel van 15km?
Ik vind met name dat het betalen van contributie voor selectie niet
meer van deze tijd is.
4 max is prima maar er kunnen nu via artikel 2.1 6 spelers van buitenaf
worden dat is echt teveel
Ik vind de discussie erg slecht op deze manier!
Reactie op vraag Gijsbert:
Precies ga het persoonlijk gesprek aan.
Is geen discussie
2.1. is nu om creatief te handelen binnen de a - selectie. Dat kan in 5.1.
gevat worden
Jammer dat er zo makkelijk omheen wordt gegaan. Samen verder dacht
ik zo...
Inderdaad jammer dat er geen discussie mogelijk is
Samen verder met spelers van buitenaf. dat was niet de afspraak
Daar zijn we inderdaad niet op weggegaan.
Deze tijd had mooi gebruikt kunnen worden om de vragen te
beantwoorden.
Afspraken kunnen makkelijk verbroken worden is maar te zien. Waar
1,5 jaar geleden mooie plannen lagen is dit nu totaal veranderd
Los van de inhoud, het beleidsdocument lijkt hier en daar ruimte te
bieden voor interpretatie, en dat is juist wat ervoor zou kunnen zorgen
dat deze discussie blijft voortbestaan. En dat wil niemand. De vragen
die langsvliegen in deze chat zijn wat dat betreft allemaal legitiem, en
geven aan dat er nog ruimte is die niet handig is. Uiteraard vertrouw ik
het bestuur volledig in dat ze in lijn met het fusieplan acteren, en
daarvoor wil ik ze ook complimenteren. Maar ik hoop van harte dat we
met een inhoudelijke reactie op de vragen de discussie samen kunnen
beslechten.
Ik ben van mening dat de chat geen geschikt kanaal is om een discussie
te voeren. Het bestuur heeft gelijk om te kijken naar het aantal
stemmen en later het gesprek op te pakken.
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Ik stel dan ook voor om jullie argumenten etc, te bewaren zodat hier
later op terug kan worden gekomen.
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Bijlage: Woordje Marian voor afscheidnemende Thierry Bek als penningmeester
Thierry,
Als bestuur willen wij je voordragen als Lid van Verdienste.
Je voetbalt al sinds je jeugd, gestart bij v.v. Montfoort, en nu alweer anderhalf seizoen voor Montfoort
S.V.’19.
11 jaar geleden stapte je als voorzitter in het jeugdbestuur. Daar heb ik je leren kennen als een
oprechte, eerlijke perfectionistische man met humor, die zijn taak zeer serieus neemt.
Je motto was en is nog altijd, we moeten het kunnen uitleggen aan de leden.
Na 5 jaar stopte je om een studie te gaan volgen. Toch bleef je zijdelings betrokken bij de belangen van
v.v. Montfoort en dan vooral de jeugd. Zeker ook omdat je 2 jongens voetballen.
In 2015, toen voor v.v. Montfoort de noodklok geluid werd trad je toe in de commissie 2 voor 12. Op
zoek naar een nieuwe voorzitter en uitbreiding van het bestuur.
Ik werd toen, onder andere door jou, gevraagd om voorzitter te worden. Mijn deal was, ik voorzitter
en jij penningmeester. En je stemde in!
Opnieuw stapte je in, om de vereniging naar een hoger level te brengen. En in jouw taak als
penningmeester heb je dat perfect gedaan. Je gaat altijd uit van de mogelijkheden en gaat hiervoor
een confronterend gesprek niet uit de weg, vereniging breed denken en daarnaar handelen en je
“hart” even uitschakelen.
Na een jaar startte we, met een klein select groepje, met de eerste aftastende gesprekken met toen
nog de buurclub. We weten nu allen waar dit toe geleid heeft, en dat is niet zonder emotie verlopen.
In die periode was er een intensieve samenwerking, waar ik, en velen met mij met trots op terug
kijken, en ik weet dat jij hetzelfde hebt ervaren.
Er hebben heel veel vrijwilligers een drukke tijd gehad en veel energie gestoken om het tot een fusie te
laten komen. Daarin ben je zeker niet de enige. Maar je hebt ook in dit traject laten zien dat je goed, in
het belang van de vereniging, kunt denken en handelen. Opnieuw liet je je overhalen om toch nog
door te gaan in het nieuwe bestuur, ditmaal was het Mike die een deal met je maakte, al kwam die
niet geheel tot zijn recht geloof ik.
Thierry, typerend van jou is je perfectionisme, het kan dan ook niet anders dan dat je je
werkzaamheden goed en vooral positief afgerond hebt.
Je hebt met je commissieleden een geoliede financiële commissie neergezet zodat je opvolger in een
gespreid bedje terecht gaat komen en zo, per 1 januari 2021, de draad kan oppakken.
Dit had je al die jaren niet kunnen doen zonder jouw Sandra. Tijdens je penningmeesterschap was zij
die je thuis en in de financiële commissie ondersteunde. Maar je ook duidelijk maakte wanneer je even
op de rem moest gaan staan. Sandra, dank hiervoor.
Thierry, ik wil je bedanken namens de leden en het bestuur voor je inspiratie, accuraatheid en vooral
je humor.
Wanneer de situatie het toelaat zullen we hier zeker nog eens op toasten.
Montfoort S.V.’19

Versie 1.0

Pagina 12 van 12

