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Volgens artikel 12.2 lid b van onze Statuten dienen het jaarverslag, de balans en de staat van baten en 

lasten ondertekend te worden door alle bestuursleden. Ontbreekt een handtekening van een bestuurslid, 

dan wordt hiervan onder opgave van redenen melding gemaakt.  

De betreffende stukken - zoals worden besproken tijdens de ALV - bevatten uit praktische overwegingen 

geen handtekeningen. Alle bestuursleden zijn akkoord de verslaggeving over dit seizoen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

E-mail  bestuur@fcweesp.nl  

Postadres  Postbus 110, 1380 AC  Weesp 

Accommodatie  Sportpark Papelaan, Papelaan 153  Weesp 

Telefoon Kantine/clubhuis  0294 - 413791 

Website  www.fcweesp.nl 

Bank algemeen  NL81 RABO 0343 1186 37 

Bank contributie  NL28 RABO 0157 0443 94 

KNVB Relatiecode  GFBG90G 

Kamer van Koophandel  32097047 
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1. Inleiding 
 

Het in juni 2020 afgesloten seizoen mag als turbulent en onvergetelijk worden 

bestempeld. De belangrijkste oorzaken:  

● De bestuurswisseling in december 2019 

● De uitbraak van de COVID-19 pandemie in maart 2020 (met sluiting van de 

kantine en stilleggen van de competities in 2020 en 2021 als gevolg) 

Dit jaarverslag kan niet anders starten dan aandacht te besteden aan COVID-19 

(het coronavirus). Heel de wereld en zo ook onze vereniging werd in de ban 

gehouden door de grootschalige uitbraak. Wij leven mee met allen die getroffen 

zijn door dit virus, en met de families en vrienden daarbij betrokken zijn.  

Het voetbalseizoen werd stilgelegd en er waren geen kampioenen te benoemen. 

De vereniging ging op slot en er werd niet meer getraind en ook de kantine werd 

gesloten. In de loop van de zomer werd er weer meer mogelijk en keerde het 

voetbal- en verenigingsplezier gelukkig weer terug op en om onze velden.  

De maatregelen zullen de komende periode met het verloop van de verspreiding 

van het virus mee blijven schuiven. Als vereniging proberen wij hier zo goed 

mogelijk mee om te gaan, wij vragen iedereen daarom om jullie begrip en 

medewerking. We zijn alle leden en in het bijzonder ook de sponsoren die ons zijn 

blijven steunen in deze tijd zeer dankbaar. Wij realiseren dat ook onder de leden 

en sponsoren mensen zijn die in zwaar (financieel) weer zitten.  

De functies in het bestuur zijn na de bestuurswisseling goed bezet. In december 

2019 werden Ron Anches, Rutger ter Hoeven en Leo Timmermans verkozen en 

kort daarna is Ger Oostermeijer aangetreden als interim-penningmeester. In de 

loop van het seizoen zijn Mathieu Oude Luttikhuis, Sasja Fransen en Helen van der 

Weij aangesloten bij het bestuur. De ALV heeft hun toetreding tot het bestuur 8 

juli 2020 bekrachtigd. Het bestuur heeft er alle vertrouwen in een positief en 

inclusief beleid te kunnen voeren waarmee we FC Weesp verder kunnen helpen. 

Minstens net zo belangrijk is het dat vele vrijwilligers waarop de vereniging al 

jaren steunt de vereniging trouw zijn gebleven, en dat vele nieuwe vrijwilligers 

zich hebben gemeld om taken binnen de vereniging op zich te nemen. Het 

bestuur wil alle vrijwilligers die zich (blijven) inzetten voor FC Weesp heel erg 

bedanken! 
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We kijken ernaar uit om gezamenlijk als één FC Weesp door deze moeilijke tijd te 

komen en sterker uit de crisis te komen. 

Bestuur  FC Weesp 

maart 2021 
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2. Bestuur en vereniging 
 

Gedurende het seizoen 2019-2020 was het bestuur als volgt samengesteld: 

 

Van 1 juli tot 16 december 2019: 

 

Voorzitter:                           Bart Horseling 

Secretaris:    vacature 

Penningmeester:               Peter de Keyzer (ad interim) 

Voetbalzaken senioren:    Michael Kronenburg (ad interim) 

Voetbalzaken jeugd:          vacature 

Algemene zaken:             Koos Kappert 

Accommodatie:   Bart Slokker (ad interim) 

 

Van 16 december tot 30 juni 2020: 

 

Voorzitter & Accommodatie: Ron Anches 

Secretaris & Algemene zaken: Rutger ter Hoeven 

Penningmeester:               Ger Oostermeijer (ad interim) 

Voetbalzaken senioren:    Sasja Fransen (ad interim) 

Voetbalzaken jeugd:          Leo Timmermans 

Jeugdzaken & sponsorzaken: Mathieu Oude Luttikhuis (ad interim) 

Meisjes/vrouwenvoetbal 

 & communicatie:   Helen van der Weij (ad interim) 

 

 

Samen met het bestuur zijn vele mensen actief geweest in verschillende 

commissies en op andere wijze om zich in te zetten voor FC Weesp. Deze lijst is te 

groot om op te nemen. De meeste namen kunnen gevonden worden op onze 

website. 
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3. Bestuurswisseling 
 

Op maandag 16 december 2019 vond de Algemene Ledenvergadering (ALV) van 

FC Weesp plaats, waar een bestuursverkiezing op de agenda stond. 

Tijdens de vergadering hebben de ruim 80 aanwezige en vertegenwoordigde 

leden zich uitgesproken en met grote meerderheid alle kandidaten - Michael 

Kronenburg, Bart Slokker, Peter de Keyzer, Ron Anches, Rutger ter Hoeven en Leo 

Timmermans – in het bestuur gestemd. Het bestuur zou hiermee inclusief 

bestaande bestuursleden Bart Horseling en Koos Kappert uit acht personen gaan 

bestaan. 

Direct na de stemming stelden Bart Horseling, Koos Kappert, Michael Kronenburg, 

Bart Slokker en Peter de Keyzer (waarvan drie aanwezig) hun posities vacant, met 

als reden dat zij van mening waren dat een dergelijk groot bestuur het efficiënt 

vergaderen en komen tot een tijdige besluitvorming in de weg zou staan. 

De nieuwe bestuursleden - Ron Anches, Rutger ter Hoeven en Leo Timmermans - 

betreurden deze keuze, aangezien zij (zoals aangegeven in een openbare brief 

aan de leden van FC Weesp op 7 december 2019) de intentie hadden om zich 

samen met de zittende en andere nieuwe bestuursleden in te zetten voor onze 

club en omdat er veel te doen was (en nog altijd is). 

De functies in het bestuur zijn na de bestuurswisseling goed bezet. In de loop van 

het seizoen zijn Ger Oostermeijer, Mathieu Oude Luttikhuis, Sasja Fransen en 

Helen van der Weij aangesloten bij het bestuur. De ALV heeft hun toetreding tot 

het bestuur 8 juli 2020 bekrachtigd.  

Het nieuwe bestuur heeft in een intensieve tweede seizoenshelft ervoor 

zorggedragen dat het dagelijks functioneren van de vereniging doorgang heeft 

kunnen vinden, de organisatie op poten gezet, en grote stappen gemaakt om de 

financiële positie van de vereniging transparant en duurzaam te krijgen.  

Nog steeds is er veel te doen op diverse terreinen binnen onze vereniging en het 

bestuur kijkt uit om gezamenlijk iets moois neer te zetten voor heden en 

toekomst. 
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4. Leden in cijfers 
 

Na enkele magere jaren wat betreft aanwas van jonge leden, neemt het aantal 

kabouters en mini’s vanaf september 2019 sterk toe. In maart 2021 zijn we zelfs 

de grens van 100 gepasseerd. Dit legt voor de komende jaren een goede basis 

onder de jeugdafdeling. 

Ook bij de senioren zien we na een dip in de laatste jaren in seizoen 2020-2021 

weer een toename van het aantal spelers, mede door de groei van het 

vrijdagavondvoetbal voor veteranen. 

In onderstaande tabel zie je de ledenaantallen per soort lid van de laatste jaren, 

zoals geteld aan het begin van een seizoen. Daarnaast zijn de ook de meest 

recente aantallen (per maart 2021) toegevoegd. 

 

Het relatief grote aantal functionele leden heeft te maken met het feit dat van elk 

team 1 of 2 leiders/coaches/trainers lid van de KNVB moeten zijn om als 

teammanager de app Wedstrijdzaken te kunnen gebruiken. Daarnaast behoren 

onder andere de scheidsrechters tot de functionele leden. Een functioneel lid 
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betaalt geen contributie en is lid van FC Weesp en daarmee van de KNVB zolang 

deze men de functie uitoefent.  

Leeftijdspiramide 

Kijken we naar onderstaand leeftijdsoverzicht voor de jeugd (gebaseerd op de 

aantallen van september 2020) dan zien we dat deze (nog) geen piramidevorm 

heef. Met name de jaargang 2008 (huidige O13) slecht gevuld is. Dit zal nog 

enkele jaren gevolgen hebben voor het aantal teams van de oudere jeugd.  
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5.  Financieel jaarverslag 
 

Er is een uitgebreid financieel jaarverslag gemaakt, wat reeds gedeeld is met alle 

leden in de uitnodiging voor de ALV van 24 maart 2021. Hieronder volgt een korte 

samenvatting. 

Dit jaarverslag is tot stand gekomen onder een bijzonder gesternte. Het seizoen 

2019-2020, dat eindigde op 30 juni 2020, kenmerkte zich door een abrupte 

bestuurswisseling op 16 december 2019. Die gebeurtenis heeft een behoorlijk 

grote impact gehad binnen de vereniging, die zich ook uitstrekte tot de financiële 

huishouding. 

Het nieuwe bestuur dat in december 2019 aantrad, en in de maanden 

daaropvolgend verder kon worden versterkt, zag zich dus geplaatst voor een 

grote uitdaging op het gebied van de financiële administratie. Daarin, zo werd 

geconstateerd, waren grote achterstanden ontstaan. Het heeft heel lang geduurd 

voordat die waren ingelopen.  

Met de inspanningen van de heer Puijk (financieel administrateur in de vorige 

bestuursperiode) is dat uiteindelijk voor een belangrijk deel gelukt. Gedurende 

het traject heeft de heer Van Arnhem (financieel - administratiedeskundige en 

sponsor van FC Weesp) zijn hulp aangeboden om de boekhouding over vorig 

seizoen te ordenen, waarvoor nog veel speurwerk moest worden verricht voordat 

er een jaarrekening kon worden gemaakt. 

Uiteindelijk zijn we er dan toch in geslaagd om uw vergadering een financieel 

jaarverslag aan te bieden.  

In deze jaarrekening heeft het bestuur getracht om per 30 juni 2020 “schoon 

schip” te maken. We hebben namelijk moeten constateren dat de boekhouding 

van het seizoen 2019-2020 in januari 2020 nog nagenoeg niet gevoerd was en 

met een inhaalslag moest worden gedaan. Dat gold later ook voor de 

boekhouding van de tweede seizoenshelft. 

Daardoor kwamen verschillen aan het licht, die niet meer snel te verklaren of 

terug te zoeken zijn. Ook stuitten we nog op enkele onverwachte zaken uit de 

vorige bestuursperiode.  

Het bestuur is ervan overtuigd dat - met de kennis die we nu (begin februari 

2021) hebben - een streep onder het verleden hebben kunnen zetten. Daarmee 

wil gezegd zijn dat we de financiële - en loonadministraties goed op orde hebben 

gekregen. 
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Er moeten in deze jaarrekening toch nog enkele betalingen over voorgaande jaren 

worden verantwoord. Aan de andere kant konden we ook enkele positieve 

verantwoordingen in deze jaarrekening opnemen, zoals de steunmaatregelen die 

we vorig seizoen mochten ontvangen van de rijksoverheid, de KNVB en de 

gemeente Weesp. 

Niettemin moeten we deze jaarrekening over 2019-2020 sluiten met een relatief 

overzienbaar nadelig saldo van bijna € 5.300,-. Het eigen vermogen is nog robuust 

genoeg om dit verlies te kunnen dragen. 

Het bestuur heeft in het voorjaar van 2020 enkele besluiten genomen om 

structuur aan te brengen in de administraties. De loonadministratie is opgedragen 

aan Sportkader Nederland in Haarlem, en de financiële administratie is uitbesteed 

aan Administratiekantoor Van Arnhem Van Tol B.V. in Weesp. Hiermee werden de 

administraties meer geprofessionaliseerd. 

 

Ger Oostermeijer 

penningmeester 

namens het bestuur van FC Weesp 

17 februari 2021 


