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ALV

ALGEMENE LEDENVERGADERING

24 MAART 2021

AFSPRAKEN ONLINE ALV

• ALV wordt opgenomen
• Microfoons uitzetten 
• Camera’s mogen aan 
• Vragen stellen via de chat
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AGENDA

1. Opening en mededelingen

2. Vaststellen verslag van de ledenvergadering d.d. 8 juli 2020

3. Voordracht leden kascommissie en interim-bestuurslid

4. Algemeen Jaarverslag 2019-2020 

5. Financiële zaken:
a. Jaarrekening seizoen 2019-2020 en balans per 30 juni 2020
b. Verslag kascommissie
c. Decharge bestuur
d. Financiële stand van zaken per 1 maart 2021

6. Bestuur- en beleidzaken

7. Vragen & sluiting

MOMENT STILTE AUB
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NIEUWE HOOFDSPONSOR JEUGD

VASTSTELLEN VERSLAG VAN DE 
LEDENVERGADERING D.D. 8 JULI 2020
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KAS-COMMISSIE VERKIEZING

JA NEE BLANCO

Milan Geertsma □ □ □

Bart Tijnagel □ □ □

Thijs Visser □ □ □

INTRODUCTIE PENNINGMEESTER A.I.

• Roeier en klimmer. Bestuurservaring in VVE. 
Werkzaam bij PwC Accountants. Intentie om deze rol 
tot een volgende promotie te vervullen. Mogelijk 
opgevolgd door mijn vrouw Laura.

• 2014 naar Weesp gekomen uit Amsterdam. Na korte 
periode wonen in London in 2017 weer 
thuisgekomen in Weesp.

• 2 van onze 3 jongen voetballen bij FC Weesp (JO9-1 
en JO7-2). Over 2 jaar zijn dat er vast 3.

• Voetbalervaring van mijzelf beperkt zich tot 
overschieten en ingemaakt worden door de jongens.

Geert Wognum

De voetballers
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JAARVERSLAG 2019-2020 - KERNPUNTEN

• COVID-19 pandemie

• Bestuurswisseling 

• Groei van ledenaantal

• Groei van vrijwilligersaantal

GOEDKEURING JAARREKENING 2019-2020
BATEN
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GOEDKEURING JAARREKENING 2019-2020
LASTEN

GOEDKEURING JAARREKENING 2019-2020
LASTEN (VERVOLG)
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VERSLAG KASCOMMISSIE

Arjan Geertsma

FINANCIËLE PROGNOSE SEIZOEN 2020/21
BATEN
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FINANCIËLE PROGNOSE SEIZOEN 2020/21 
LASTEN

BESTUUR- & BELEIDZAKEN
(SPEERPUNTEN 2021)
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FINANCIËLE ZAKEN

• Geöliede financiële- en loonadministraEe → snelle opmaak 

jaarrekening & voorkomen naheffingen belastingdienst

• Stroomlijnen contributieheffing en –inning → minimum aan 

storneringen

• Verbeteren proces voor opstellen begrotingen en financiële 

bestuursrapportages i.s.m. financiële commissie → 2 financiële 

rapportages + jaarrekening per jaar

• Regulier contact met financiële commissie en kascommissie

ALGEMENE ZAKEN

• Coronasteun gemeente
• Reductie van huurkosten met 45% in Q4 2020 en Q1 2021

• Harmonisatie (gemeentelijke fusie met Amsterdam)
• Opheffen Stichting
• Overdracht eigendom clubhuis van Stichting naar Vereniging
• Gedeeltelijke overdracht beheer buitengebied van Vereniging naar Gemeente

• Verduurzamingsplan
• Zonnepanelen, warmtepompsysteem, verLEDting clubhuis & veldverlichting

• VoG-beleid
• Ondertekening VoG & NOC*NSF Gedragscode door alle vrijwilligers (jeugd)
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VRIJWILLIGERSZAKEN

• Invoering puntensysteem

• Vrijwilligersmodule gebruiken (via Sportlink & Voetbal.nl )

• Vrijwilligerscommissie opzetten/versterken

• Vrijwilligersbeleid opstellen/communiceren

• Overzicht & definitie vrijwilligers teams/functies/taken etc. 

• Realisatie vrijwilligerswand clubgebouw

• Vrijwilligersfeest (wanneer het weer mag)

VACATURES (PRIORITEITEN)

• Vrijwilligerscommissie

• Kantinecommissie/medewerkers

• Activiteiten/feestcommissie

• Sponsorcommissie

• Toernooicommissie

• Scheidsrechters (senioren)

• Schoonmakers

• Project: update website

• Project: clubgebouw moderniseren
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MEIDEN- EN VROUWENVOETBAL

• Organisatie evenementen op meiden gericht:
• Organiseren meiden-clinic in samenwerking met Golden Boys (Q3)

• Open trainingen

• Seizoen 2021/2022
• Vrouwen 1 onzeker

• MO17 ruim bezet

• MO15 gaat over naar MO17

• MO13

• Seizoen 2022/2023

• Team(s) in lagere leeftijdscategorie: MO11 en/of MO9 (optioneel - meiden mogen ook gemengd spelen)

• Coördinator meiden vinden

SENIOREN

Must haves:

• Besluit zaterdag of zondagvoetbal (selectie-voetbal)

• Onder 23 team opzetten

• Activiteiten/feestcommissie vormen

• Aanstellen nieuwe hoofdtrainer Zon-1

Nice to haves:

• Toernooicommissie vormen & seniorentoernooi organiseren

• Technische Commissie Senioren



2-4-2021

12

VOETBALZAKEN JEUGD

Must haves:

• Trainerstaf seizoen 2021-22 voor alle teams (incl. kabouters)

• Teamindelingen seizoen 2021-22 (o.b.v. technisch beleid)

• Technisch jeugdbeleid (opstellen/vaststellen/communiceren)

Nice to haves:

• Hoofdtrainers/trainers/coaches verder opleiden/begeleiden

• Re-organisatie Technische Commissie (i.s.m. meiden /senioren /vrouwen)

• Begeleiding/ontwikkeling Hoofd Opleidingen

• Partnerclub Ajax worden

JEUGDACTIVITEITEN

• Vomar plaatjesactie

• Feestcommissie uitbouwen

• Feest jeugd tot 13 / 18 jaar bij FC Weesp 

• Toernooi voor de jeugd 

• Jeugdfonds
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SPONSORZAKEN

• Sponsorcommissie uitbouwen

• VOMAR jeugd-hoofdsponsor - goed afronden en samenwerken

• Club van 100 oprichten

• Hoofdsponsor senioren zoeken

ACCOMMODATIE

• Horecavergunning verkrijgen

• Heropening kantine: kantine-managers, vrijwilligersrooster, 

corona-proofing

• Heropening kleedkamers: schoonmaakrooster

• Beheer buitengebied deels overdragen aan de gemeente, maar 

beheerteam clubgebouw versterken
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VRAGEN (INGEDIEND DOOR LEDEN)

• Wat zijn de plannen om meiden/vrouwenvoetbal verder te promoten en 
stimuleren?

• Waarom moet ik contributie betalen als ik niet mag voetballen?

• We geven nu aan 40-50 kabouters training op een half veld. Hoe zorgen 
we voor meer veldruimte voor de kabouters / mini’s?

• Er is van tijd tot tijd overlast van jeugd van middelbare schoolleeftijd. 
Hoe kunnen we hier het beste mee omgaan als vereniging, en als 
vrijwilligers?

• Wat is de toekomstvisie van het bestuur voor de vereniging?

DANK!

ALGEMENE LEDENVERGADERING

24 MAART 2021


