
ALV

ALGEMENE LEDENVERGADERING

9 maart 2022

(uitgestelde ALV van november 
2021 ivm covid-19 pandemie)



AGENDA

1. Opening en mededelingen

2. Vaststellen verslag van de ledenvergadering d.d. 9 juni 2021

3. Introductie Bestuurslid (Secretaris) a.i.

4. Algemeen Jaarverslag 2020-2021 (kernpunten)

5. Financieel Jaarverslag 2020-2021: 
a. Jaarrekening seizoen 2020-2021 en balans per 30 juni 2021

b. Verslag kascommissie

c. Decharge bestuur

6. Harmonisatie & Verduurzaming

7. Vrijwilligersbeleid

8. Voetbalzaken

9. Vragen & sluiting



EEN MOMENT STILTE AUB



LEDEN VAN VERDIENSTE

• Albert van Elst

• Annemieke Bakker

• Arie van Overeem

• Hans van de Beek

• Hans Las van Bennekom

• Henny van Beek

• Holger Nieuwenhuijzen

• Nol van Wees

• Jan Veldhuisen



VASTSTELLEN VERSLAG VAN DE 
LEDENVERGADERING D.D. 9 JUNI 2021



INTRODUCTIE BESTUURSLID A.I.
ARJAN SOER



JAARVERSLAG 2020-2021 - KERNPUNTEN

• COVID-19 pandemie (2e jaar)

• Ledengroei:

•Onderbouw

• Senioren 35+

• Vomar hoofdsponsor

• Veel nieuwe vrijwilligers die 
zich zijn gaan inzetten voor de 
club



GOEDKEURING JAARREKENING 2020-2021
BATEN



GOEDKEURING JAARREKENING 2020-2021
LASTEN



GOEDKEURING JAARREKENING 2020-2021
LASTEN (VERVOLG)



Toekenning Resultaat

(5.000) voor een openingsfeest wanneer de coronaregels dit weer 
toestaan. Dit om de leden, vrijwilligers, sponsoren te bedanken en de 
corona periode af te sluiten.

(5.000) Reservering voor kleding vrijwilligers/trainers.

(8,378) te reserveren voor verduurzamingsinvestering van het 
clubgebouw. Hierbij wordt verwezen naar het ter stemming gebrachte 
verduurzamingsplan wat aangenomen is in de voorgaande ALV.



VERSLAG KASCOMMISSIE



DECHARGE BESTUUR



HARMONISATIE & VERDUURZAMING

Harmonisatie

• Operationeel: voltooid

• Eerste huurder, met inspraak op 
besluiten

• Gastheerschap sportcomplex met 
incentiveregeling

• Financieel: voltooid

• Juridisch: verwacht dit seizoen

• Akkoord Belastingdienst vereist

• Vervolgens opheffing Stichting Chris 
Blüm

Verduurzaming

• Plan: zonnepanelen, warmtepompen, 
verledting clubhuis (~€160,000)

• Verledting clubhuis voltooid (73% dekking)

• Subsidieaanvragen (doelstelling: 80% 
dekking):

• SDE++, Weesp en Provincie NH gedaan

• Gemeente A’dam (1/3 regeling) en 
BOSA binnenkort

• Uitvoering in 2022 gepland

• Terugverdientijd: <2 jaar

~€17,000 besparing per jaar €20,000 verwachte besparing per jaar



VRIJWILLIGERSBELEID

• Vereniging afhankelijk van vrijwilligers - verplichting vrijwilligersdienst voor alle
spelende leden is vastgelegd in Huishoudelijk Reglement (zie website)

• Puntensysteem via Voetbal.nl app ingevoerd (10 punten per uur) in 2021
• Alleen voor teamoverstijgende taken punten te verdienen
• Vrijstelling voor leden die al een vaste vrijwilligersfunctie vervullen
• Vaststelling toeslag contributie (verenigingsbijdrage): €100/seizoen 

=> €50 voor 2e helft seizoen 2021/22
• Verenigingsbijdrage wordt geïnd na afloop van het seizoen 

bij leden die niet hebben voldaan aan de verplichting
• 474 leden hebben niet zelf ingeschreven en zijn/worden

ingedeeld voor kantinediensten



VOETBALZAKEN

Senioren

• Selectievoetbal naar zaterdag vanaf 
seizoen 2022/23

• Vriendenteams op zondag

• Doelstelling om een O23 
selectieteam op te zetten

• Technische commissie vrijwilligers

Jeugd

• Ajax Partnerclub

• Aanstelling Hoofd Opleidingen

• KNVB /NMC Bright workshop: 7 april

• Trainersopleidingen:
• KNVB Pupillen (onderbouw)

• Total Talent Academy (15-25jr)

• KNVB Junioren (bovenbouw)

Oproep: help ons trainers vinden (vrijwilligersbijdrage mogelijk) 
door de vacature te delen met jullie netwerk



VRAGEN & AFSLUITING



DANK!

ALGEMENE LEDENVERGADERING

9 MAART 2022


