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Verslag Algemene Ledenvergadering 20 december 2021 
 

 

Afwezig met kennisgeving 

Martin de Bruin en Jan Tuithof 

 

Opening 

Om 19:30 uur opent voorzitter Ad Spruit de jaarvergadering en heet iedereen van harte welkom op de 

online ledenvergadering. Dit alles weer vanwege de maatregelen die zijn genomen tegen het 

coronavirus waardoor we helaas niet met onze leden bij elkaar mogen komen.  

 

In totaal nemen 68 personen deel aan de vergadering waarbij het ook mogelijk kan zijn dat op een 

bepaalde locatie meerdere personen aanwezig zijn om de vergadering bij te wonen. 

 

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 

 

Alle vrijwilligers worden bedankt die ondanks het coronavirus er alles aan hebben gedaan om de 

vereniging draaiende te houden om zodoende onze leden te kunnen laten voetballen. 

 

De voorzitter vraagt een moment stilte voor de overledenen van het afgelopen seizoen en alle andere 

personen die ons dierbaar zijn. 

 

 

Mededelingen en ingekomen stukken 

Vanwege het coronavirus gaat de geplande nieuwjaarsreceptie van 08-01-2022 niet door.  

Er zijn verder geen ingekomen stukken. 

 

 

Afsluiting seizoen 2020 - 2021 

Er zijn verder geen opmerkingen over de onderstaande documenten waarmee de documenten 

formeel worden vastgesteld. 

• Verslag Algemene ledenvergadering 23 november 2020 

• Jaarverslag seizoen 2020 – 2021 

• Verslag Raad van Toezicht 2020 - 2021 

 

Financieel jaarverslag 2020 - 2021 

Penningmeester Hans van de Stok heeft per 01-01-2021 de werkzaamheden overgenomen van de 

voormalig penningmeester Thierry Bek. 

Voor het seizoen 2020 – 2021 hebben we een positief resultaat van € 11.600,- terwijl we vanwege de 

corona € 0,- hadden gebudgetteerd. 
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Kascontrolecommissie 

De kascontrolecommissie, bestaande uit Erwin Beerthuizen en Frank van der Linden, heeft de 

boekhouding gecontroleerd en op 12 november 2021 decharge verleend voor de administratie van het 

seizoen 2020-2021. 

 

Voor de kascontrolecommissie voor het seizoen 2021-2022 heeft Thierry Bek zich aangeboden. Hij zal 

samen met Frank van der Linden de kascontrolecommissie vormen voor het seizoen 2021-2022. 

 

Begroting seizoen 2021 - 2022 

Ondanks het coronavirus en alle opgelegde beperkingen is de verwachting dat we het seizoen  

2021–2022 met een klein positief resultaat kunnen gaan afsluiten. 

 

Vragen financiën 

Na uitleg door de penningmeester van het resultaat en de begroting was er gelegenheid tot het stellen 

van vragen. Er werden geen vragen gesteld. 

 

Bestuurssamenstelling 

Aftredend en niet herkiesbare bestuursleden zijn Jos van Wijngaarden en Marian van Schipstal. 

Het bestuur draagt Marian van Schipstal voor als Erelid van de vereniging. Er zijn geen bezwaren 

waarmee het voorstel met applaus wordt aangenomen. Na een dankwoordje aan Marian door de 

voorzitter krijgt Marian het vereniging speldje van Erelid en een bos bloemen uitgereikt. 

 

Daarnaast krijgt Thierry het vereniging speldje van Lid van Verdienste uitgereikt. Deze had hij van vorig 

jaar nog te goed toen hij afscheid nam als penningmeester. 

 

De leden zijn akkoord met het voorstel van het bestuur om alle Ereleden en Leden van Verdienste van 

v.v. Montfoort en M.S.V.’19 ook het bijbehorende nieuwe vereniging speldje te overhandigen. 

 

Organisatiestructuur 

Als bestuur hebben we een aantal brainstormsessies met Paul Baan gehad over een mogelijk nieuwe 

organisatiestructuur. Paul Baan is 10 jaar trainer bij de vereniging en heeft ook gevoetbald bij v.v. 

Montfoort en M.S.V.’19. Paul heeft vanuit zijn werk ruime ervaring met het opzetten/verbeteren van 

organisatiestructuren. Paul geeft tijdens deze ALV een inkijkje in de tussenresultaten van de 

brainstormsessies. 

 

De voorzitter bedankt Paul voor zijn bijdrage en geeft aan dat het bestuur met de resultaten van de 

brainstormsessies verder aan de gang zal gaan. Het daadwerkelijk doorvoeren van de 

organisatiestructuur kost echter tijd en er zijn ook (organisatorische) uitdagingen waar we als bestuur 

rekening mee moeten houden. 

 

De voorzitter geeft aan dat Marian en Jos in ieder geval op de korte termijn niet zullen worden 

vervangen. 
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Vanuit de leden worden verder geen vragen gesteld ten aanzien van dit onderwerp. 

 

Status verbouwing accommodatie 

Mike geeft uitleg over de status van de verbouwing waarbij hij aangeeft dat de plannen zoals in het 

fusieplan zijn vastgelegd vanwege de hoge kosten niet kunnen worden uitgevoerd. De bouwcommissie 

is hierdoor genoodzaakt om de verbouwing op te knippen in verschillende fases die apart begroot 

moeten worden en ook apart gerealiseerd kunnen worden. Bij het opsplitsen wordt zoveel mogelijk 

rekening gehouden met de uitgangspunten van het gemaakte ontwerp. Zoals het er nu naar uitziet 

wordt uitgegaan van Plan 2 uit het fusieplan wat in verschillende fases (in tijd) zal worden uitgevoerd. 

 

Het verzoek voor het verkrijgen van een gemeentegarantie, zodat tegen een gunstigere rentekoers 

geld kan worden geleend, ligt momenteel nog bij de gemeente.  

 

Verwachting is dat in februari 2022 een aparte informatieavond zal worden gegeven voor de 

verbouwing en dat een datum zal worden bepaald zodat de leden hun stem kunnen uitbrengen over 

het wel of niet uitvoeren van dan voorgestelde verbouwingsplannen. 

 

Vraag Paul Kreuger: De leden hebben toch eigenlijk geen keuze als het uitgangspunt is om de 

verbouwing op Noord te doen en het ontwerp als uitgangspunt te nemen? 

Antwoord Mike: De leden hebben bij de stemming wel degelijk een keuze. Dat is namelijk dat leden 

voor of tegen de plannen van het bestuur kunnen stemmen. Tijdens de informatieavond in 2022 gaan 

we als bestuur in detail uitleg geven over de plannen en is het vervolgens aan de leden om hierover 

hun stem uit te brengen. Met de verbouwingsplannen die dan worden gepresenteerd wordt ook 

rekening gehouden met de financieringsmogelijkheden zodat ook bepaald kan worden wat allemaal 

wel/niet meegenomen kan worden in de verbouwing. En dit zal ook aan de leden worden 

gepresenteerd. 

In het fusieplan stond een bedrag van 600.000 euro genoemd voor de verbouwing. Als we het plan 

zouden uitvoeren zoals in het fusieplan staat vermeld dan komen we financieel veel hoger uit. 

 

Vraag: Wat gaat er met accommodatie Zuid gebeuren? 

Antwoord Mike: Idee is dat de YellowBellies accommodatie Zuid gaan kopen maar in eerste instantie 

de locatie gaan huren. De opbrengst van de verkoop van accommodatie Zuid zal in eerste instantie niet 

mee worden genomen in de financieringsplannen van accommodatie Noord. 

 

Vragen aan het einde van de Algemene Ledenvergadering 

Vraag: Wanneer start de communicatie over de teamindeling seizoen 2022–2023? 

Antwoord Marko: Communicatie hierover zal medio juni 2022 zijn. 

 

Vraag: Hoe wordt omgegaan met dispensatieregels? 

Antwoord Marko: De KNVB heeft hierover regels die wij moeten volgen. Dit is afhankelijk van het 

niveau waarin een team speelt. Als vereniging willen wij iedereen zoveel mogelijk op zijn/haar niveau 

en leeftijd laten voetballen. Dat is in ieder geval het uitgangspunt van de technische commissie. 
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Vraag: Waarom wordt Dames 1 niet genoemd naast Heren 1? 

Antwoord Marko: Op dit moment valt Dames 1 nog in de categorie van recreatievoetbal. De 

technische commissie is wel bezig om te kijken hoe het dames en meiden voetbal meer gepromoot 

kan worden. Hiervoor zal een plan opgesteld moeten worden zodat op termijn geselecteerd kan 

worden en op een hoger niveau gevoetbald kan worden. In de breedte zullen we dan ook meer 

meiden en dames moeten krijgen. We streven er in ieder geval naar om het niveau omhoog te tillen. 

 

Vraag: Kan er een update worden gegeven over een eventuele keeperstrainer? 

Antwoord Marko: We hadden een keeperstrainer bij de jeugd maar die is er begin van het seizoen mee 

gestopt. Een nieuwe keeperstrainer is gevonden, maar vanwege de lockdown kan er helaas niet zo 

heel veel. Doelstelling is om dit vanaf januari 2022 weer op te pakken waarbij de keepers extra uren 

kunnen maken die ze tot nu toe nog niet hebben gehad. Als het goed is krijgen de keepers de 2e helft 

van het seizoen meer aandacht. 

 

Vrijwilligers en sponsoren 

De voorzitter bedankt alle vrijwilligers en sponsoren voor hun bijdrage in het afgelopen seizoen. Dit 

geldt uiteraard ook voor vrijwilligers en sponsoren die het afgelopen seizoen zijn gestopt. 

 

Sluiting 

De vergadering wordt om 20:41 uur gesloten.  

 


