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Verslag algemene ledenvergadering FC Weesp 8 juli 2020 

Bestuur aanwezig: Ron Anches, Rutger ter Hoeven en Leo Timmermans 
Kandidaat bestuursleden: Sasja Fransen, Ger Oostermeijer, Mathieu Oude Luttikhuis, Helen van der Weij 
Leden en ouders van jeugdleden: 66 , die gezamenlijk 110 stemmen vertegenwoordigen, dit is inclusief de 
bestuursleden en kandidaat bestuursleden. 
De presentielijst inclusief de lijst met afmeldingen wordt aan het verslag toegevoegd. 
 

1. Opening  en Mededelingen 
De voorzitter opent nu de vergadering van 8 juli 2020. 
Op verzoek van William Recker wordt een traditie aan de agenda toegevoegd: even stilstaan bij de overledenen van 
FC Weesp. Aldus geschiedt. 
    

2. Bestuursverkiezing 
De voorzitter : Op dit moment bestaat het bestuur uit drie leden: Ron Anches, Rutger ter Hoeven en Leo 
Timmermans. Aan de vergadering worden nu 4 nieuwe kandidaat bestuursleden voorgesteld :  Sasja Fransen, Ger 
Oostermeijer, Mathieu Oude Luttikhuis en Helen van der Weij. 
De voorzitter vraagt de vergadering of de verkiezing met hand opsteken toestaat en vraagt officieel om toestemming 
om de stemming bij acclamatie te doen. De vergadering gaat akkoord. 
Daarna worden alle vier kandidaten per persoon bij acclamatie gekozen en krijgen applaus van de vergadering. 
Hij heet alle nieuwe bestuurders welkom en spreekt de verwachting uit, dat dit bestuur als team zal samenwerken, 
daar vertrouwt hij ook op. Het is een mooi moment nu  Helen in het bestuur gekozen is, het is namelijk 16 jaar 
geleden dat er een vrouw in het bestuur gezeten heeft.   
Daarna heeft de voorzitter nog een mededeling:  Er is nu een speciaal moment: het bestuur heeft besloten om Jan 
Detering te benoemen tot erelid.  
Dit vanwege zijn jarenlange verdiensten voor de vereniging, die hij tot de dag van vandaag nog steeds heeft. 
Hij reikt de oorkonde, het speldje uit en geeft  Jan een bos  bloemen. Jan spreekt een dankwoord uit. 
 

3. Financiën 
a. Financiële stand van zaken lopend seizoen  2019-2020 

De penningmeester :  
(De dames speelsters verlaten de vergadering in verband met hun training.) 
Er is nog geen inzicht in de stand van zaken van het afgelopen seizoen. Toen het nieuwe bestuur aantrad was er nog 
geen financiële administratie gevoerd over het lopende seizoen. Nu is dat een stuk beter: de financiële administratie 
tot december is klaar. Aan de tweede helft van het seizoen, tot juni wordt hard gewerkt. Daar is Jeroen Puijk mee 
bezig, waarvoor het bestuur hem dankt. Maar het inzicht is er nog niet echt, hoewel het bestuur wel bang is voor 
een nadelig saldo op de jaarrekening. 
Er zijn wel een aantal oorzaken voor aan te wijzen: Door de Corona crisis hebben  de kantine opbrengsten  een 
aantal maanden drooggestaan en  er is geen verhuur geweest, terwijl de vaste lasten wel gewoon doorliepen. 
Gelukkig hebben wij wel steun  gehad van de Rijksdienst van Ondernemend Nederland met een bijdrage van  
€ 4.000,00,  De KNVB heeft in het afgelopen seizoen minder in rekening gebracht ( € 1.600,00) 
Er is een beroep gedaan op de tijdelijke noodmaatregel overbrugging werkgelegenheid voor de salariskosten van het 
vaste personeel ( € 1.600,00) 
Tenslotte is FC Weesp samen met de stichting Chris Blüm in gesprek met de Gemeente Weesp over kwijtschelding 
van een deel van de huurpenningen over de maanden maart tot  augustus. 
Daar zou vandaag een Collegebesluit over genomen worden, maar het bestuur heeft hierover nog geen bericht 
ontvangen. Wordt in een nieuwsbrief doorgegeven als er een besluit genomen is. 
In de jaarrekening die gemaakt moet worden zal het resultaat bekend zijn. De jaarrekening zal  vóór de volgende  
 Algemene Ledenvergadering klaar zijn. Dat zegt het bestuur toe. 

b. Vaststelling contributietarieven en – heffingsstructuur 2020-2021 
Het bestuur heeft de ledenvergadering een voorstel kunnen doen om de contributietarieven voor het nieuwe 
seizoen op nagenoeg hetzelfde niveau te houden als het vorige seizoen met uitzondering van de tarieven voor  
Onder 7 en Onder 6 : een stijging van € 29,00 en voor Onder 5 een stijging van € 14,00 voor het hele seizoen. 
Daarmee ontstaat er een betere afstemming met de andere groepen van de jeugd.  
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Het lijkt een onvriendelijk voorstel, maar dat is het niet: het is de opmaat voor de herstructurering van de 
contributiestructuur die wij in de komende jaren wellicht moeten voorstellen. Door dit voorstel wordt het gat binnen 
de jeugd in ieder geval wat kleiner gemaakt. 
De heffingsstructuur wordt als volgt voorgesteld: in  4 termijnen voor het eerst op 22 juli en daarna in september, 
november en januari. 
De inningsstructuur: 16 dagen na het versturen van de factuur volgt een herinnering, 16 dagen daarna een 
aanmaning en 10 dagen daarna zal het bestuur overwegen een incassotraject in te zetten en als een speler in het 
incassotraject is terecht gekomen, dan kan hij  of zij niet spelen en trainen tot de schuld is ingelost . Hierop zal strak 
de hand aan gehouden worden. Het afgelopen seizoen heeft het bestuur veel moeite moeten doen om alle 
contributies te innen. Dat is voor een deel nog niet gelukt, maar daar is het bestuur wel mee bezig.  
De penningmeester brengt het contributievoorstel in stemming. De meerderheid is het eens met het voorstel.  
Wel zijn er wat vragen uit de vergadering: F.K. is bang dat er bij de jeugd onder 6 en 7 vragen ontstaan, want die 
jeugd traint maar een keer per week .  
Tim Luiten heeft een vraag over het invorderingsproces: de contributie inning gaat toch automatisch? Daar treedt 
toch geen verandering in op? 
De penningmeester: Wat F.K. zegt, snijdt in principe hout, maar een lid van FC Weesp betaalt contributie omdat 
hij/zij lid is van de vereniging en niet naar het aantal trainingen of wedstrijden die hij of zij speelt. Als je dit doortrekt 
naar bijvoorbeeld de senioren, dan hebben de spelers van zondag 4 ook andere faciliteiten dan de zondag 1 terwijl 
ze dezelfde contributie betalen. 
Wat betreft de vraag van Tim over de automatische incasso: de contributie wordt automatisch geïncasseerd, maar er 
is iedere run van de contributie inning sprake van veel storneringen, waarna het incassotraject in werking treedt. De 
herinneringen en aanmaningen gaan daarover.De vragen zijn hiermee beantwoord. 

c. Vaststelling begroting 2020-2021( te lezen op slide tijdens vergadering) 
In de voorbereiding op de begroting van het nieuwe seizoen, dat net begonnen is werd de wereld beheerst door 
Corona en dat heeft ook zijn weerslag gehad op de begroting die we aan de vergadering voorleggen. 
Niet direct op de contributie, daarvoor kan door de stijging van het aantal leden een kleine verhoging geraamd 
worden. De kantineopbrengsten moesten wel een stuk voorzichtiger begroot worden. In het vorige seizoen 2018-
2019 was er een resultaat van zo’n € 48.000,00, in de begroting van 2019-2020 werd dit geraamd op € 58.000,00 , 
maar dat gaan we bij lange na niet halen . Dat is ook een van de redenen waarom het bestuur vreest dat het 
boekjaar 2019-2020 met een negatief saldo afgesloten zal worden. Maar voor de begroting 2020-2021 is het bestuur 
hier nog een stuk voorzichtiger mee omgegaan . Je kunt wel optimistisch begroten, maar de realiteit zal anders zijn. 
Hans Douma stelt dat hij in verhouding de kosten ten opzichte van de opbrengst erg hoog vindt vergeleken met de 
realisatie van 2018-2019. Dat betekent een daling van de brutowinst van 55% naar 50% en dat vindt hij te veel 
daling. 
De penningmeester weet dat het laag is, maar hij kent niet exact de percentages uit het verleden en men is 
uitgegaan van de inkoopgegevens van de afgelopen jaren, maar heeft voorzichtig begroot wat betreft de inkomsten. 
Hans Douma vindt dat het niet goed is, het bruto percentage zou moeten stijgen, maar de voorzitter  stelt dat mede 
gezien de situatie rondom Corona het bestuur zo realistisch mogelijk de kantine inkomsten begroot heeft. 
De tijd zal het leren en hij hoopt op een hogere winst. 
William Recker stelt voor vast te stellen dat 50% niet ons doel is, maar dat de ambitie is om met een  hogere 
winstmarge  in de kantineomzet te werken, hoewel dit in deze Coronatijd de komende maanden moeilijk zal zijn. 
Rob van Beek vraagt of er in het kader van de onzekerheid binnen het bestuur gesproken is over een prijsverhoging 
in de kantine. 
De voorzitter: er is daar uiteraard wel over gesproken: inmiddels is er een nul telling gedaan van de voorraad, zaken 
waarvan de houdbaarheidsdatum verstreken is zijn weggedaan en er is met Heineken een gesprek geweest waarbij 
Heineken gratis  een aanpassing achter de bar gedaan en is het kelderbier vervangen heeft voor  50 liter vaten zodat 
we nu een heel goede kwaliteit tapbier hebben. Hiermee is € 2000,00 uitgespaard voor reparatie van de koelcel.  
Wat de inkomsten betreft heerst er nu ook nog veel onzekerheid of de clubs die bij ons komen spelen na afloop wel 
de kantine in komen. Wij hopen van wel natuurlijk en laten we iedereen het gevoel geven, dat ze welkom zijn. 
Rob wil nog wel antwoord op zijn vraag: gaan de prijzen omhoog?  
De voorzitter : het bestuur heeft besloten dat dit niet zal gebeuren. 
Herman van den Bosch geeft het advies om de landelijke cijfers van de Horeca te bestuderen, daarin staan ook de 
gegevens van kantines door het hele land, waarin je kunt zien wat een gebruikelijk winstpercentage is. 
Hij heeft dat snel even bekeken en ziet dat de percentages daar anders zijn dan op onze jaarrekening. 
De voorzitter dankt voor het advies en het bestuur heeft ook al gekeken naar onder andere de inkoop. 
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Voortaan zal dit digitaal bij de Makro gedaan worden via het kassasysteem met voorraadbeheer, het zal minder ad 
hoc worden en alleen maar kopen wat er gebruikt wordt, zodat we geen last krijgen van producten die over datum 
zijn. 
Het woord is weer aan de penningmeester:  
Hij wil nog wat andere zaken van de begroting aangeven: met name dat de bedragen voor sponsoring, acties en 
verhuur voorlopig ongeveer hetzelfde blijven , zelfs iets hoger: dat is een uitdaging die het bestuur zichzelf stelt. 
Het bestuur doet zijn uiterste best daarvoor. 
Aan de lastenkant is er gesneden in de personeelskosten, want het bestuur wil graag een sluitende begroting 
presenteren. 
Er is een nieuwe vergoedingenmatrix vastgesteld waaruit af te leiden is welk bedrag aan vergoeding  aan de diverse 
functies kan worden toegedeeld met een maximum bedrag. Dat betreft de vrijwilligersvergoedingen. 
Het ziet ernaar uit, dat het wel allemaal gaat lukken met de vergoedingen en de betalingen in het volgende seizoen. 
De huisvesting en accommodatiekosten vormen best wel een redelijk groot bedrag binnen de begroting.  
Voor een belangrijk deel betalen wij dat aan de Stichting Chris Blüm , die voor ons alle kosten betaalt. 
De Stichting betaalt de kosten en brengen die in rekening bij de vereniging en hun jaarrekening sluit gewoonlijk op 
nul waarbij ze soms iets kunnen reserveren voor grootonderhoud. 
De accommodatiehuur en  de belastingen die wij via de Stichting aan de Gemeente betalen nemen in wezen een 
groot deel van de kosten. Het bestuur is samen met de Stichting in overleg met de Gemeente om te bekijken of deze 
kosten omlaag kunnen. Daar is over een paar weken weer een gesprek met de wethouder gepland. De uitkomst 
daarvan is onzeker. 
In de bureaukosten is ruimte opgenomen voor de uitbesteding van de loonadministratie aan Sportkader Nederland  
en de financiële administratie aan Administratiekantoor van Arnhem van Tol , waar het bestuur heel blij mee is. 
De wedstrijdkosten worden voor het grootste deel beheerst door de afdracht aan de KNVB en kleding- en 
materiaalkosten. 
De bestuurskosten en de commissiekosten leveren geen bijzonderheden op. 
Hans Douma vraagt waarom de wedstrijdkosten nu begroot worden op € 40.500,00 wat bijna twee keer zo veel is als 
de realisatie van de kosten in het seizoen 2018-2019. 
Waardoor veroorzaakt? William Recker wil dit graag vast toelichten: een deel van de stijging wordt verklaard uit de 
toename van het aantal leden en teams dat twee  jaar geleden beduidend lager lag. Dit vertaalt zich direct in de 
afdracht  aan de KNVB. Bovendien was het getal in 2018-2019 niet geheel reëel in vergelijking met de andere jaren. 
In zijn ogen zal het huidige bedrag van € 40.500,00 dichter bij de waarheid zitten. 
De voorzitter: Het bestuur heeft de begroting zo realistisch mogelijk gemaakt en later in de vergadering komt er een 
toelichting over het aantal leden en teams. 
De penningmeester vraagt vervolgens de vergadering om goedkeuring van de begroting bij handopsteken. 
De vergadering gaat  in meerderheid akkoord en de penningmeester dankt de ledenvergadering. Applaus. 
 

4. Bestuurs- en beleidszaken 
Stand van zaken en speerpunten 

Rutger te Hoeven:  hij geeft een korte toelichting op de gevolgen van de gemeentelijke fusie met Amsterdam voor 
FC Weesp. Voorafgaand aan de fusie (maart 2022) dient een besluit genomen te worden over eigendom, beheer en 
exploitatie van het  pand  en het buitenterrein.  Daarover wordt momenteel overleg gevoerd met de Gemeente 
Weesp, de Gemeente Amsterdam  samen met de  Stichting Chris Blüm. 
De verwachting is dat binnen 18 maanden een voorstel kan worden voorgelegd aan de ALV over de structuur. 
Dit kan grote gevolgen hebben voor de beheerskosten en de mogelijkheden van exploitatie , het is nu echter nog te 
vroeg om het hier inhoudelijk over te hebben, omdat we nog in gesprek zijn met de Gemeentes en de Stichting. 
Meer inhoudelijk zal in de komende algemene ledenvergaderingen gedeeld worden. 
De denkrichting van het bestuur op dit moment  nu is het pand eigendom van de Stichting Chris Blüm en de velden 
zijn eigendom van de Gemeente Weesp. Het beheer wordt grotendeels verricht door de Stichting en FC Weesp, de 
exploitatie komt ten goede aan de vereniging, via de Stichting. De toekomstige structuur waar naar gekeken wordt is 
dat meer van het beheer terecht komt bij de Gemeente. Reden is dat de beheerskosten (verhuurkosten) , die de 
Gemeente Weesp in rekening brengt veel hoger zijn, dan die van de Gemeente Amsterdam waardoor het bestuur 
overweegt het beheer meer uit handen te geven, hetgeen wel betekent dat wij minder invloed hebben op het 
buitenterrein en de exploitatie daarvan . 
Het pand, zowel eigendom als beheer en exploitatie zou dan wel bij de Stichting, dan wel de vereniging blijven. 
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Ook wordt overwogen wat in de toekomstige visie de rol van de Stichting is, die is ooit opgericht om het gebouw  
neer te zetten met belastingvoordelen voor zowel de vereniging als de gemeente. 
Deze voordelen zijn thans wel minder, maar het bestuur wil graag gebruik maken van de kennis  en kunde en de visie 
van het bestuur van de Stichting. Daar denkt het bestuur nog over. 
Dan volgen nu  de stand van zaken en de speerpunten van de portefeuilles van alle bestuursleden : 
Het nieuwe bestuur heeft  de zaken overgenomen op 16 december 2019 en hebben toen de volgende speerpunten 
voor het komende halfjaar neergezet:  de focus lag op de vereniging draaiende houden, brandjes blussen , daarnaast 
de financiële stabiliteit waarborgen , maar ook een basis opbouwen om verder te gaan. 
Belangrijk was de input van de leden , gerealiseerd in diverse denktanksessies, er is overleg geweest met de 
spelende leden uit de jeugd, om hun feedback te vragen en bij bijna alle teams heeft er wel een bestuurslid langs de 
lijn gestaan om te zien wat er speelde  en het gesprek aan te gaan met teamleden.  
Daarbij heeft het bestuur een richting bepaald, waar de vereniging naar toe wil , maar ook om een organisatie op te 
bouwen, die op veel plaatsen binnen de vereniging ontbrak en daardoor meer leden nog meer te betrekken bij de 
club,  die een uurtje of een paar uur willen besteden om de club nog verder te brengen. 
Voor het beleid op voetbaltechnisch gebied is Pascal Heije aangetreden als Hoofd Opleidingen en hij zal met ingang 
van dit seizoen richting geven aan het technisch beleid bij jeugd en senioren om de club naar een hoger niveau te 
tillen en de juiste basis bij alle leden om voetbaltechnisch zich te ontwikkelen. 
Pascal Heije  : Dankt het bestuur voor het vertrouwen en ook hij zal net als het bestuur vanaf punt 1 beginnen en 
stap voor stap bij de jeugd beginnen om de basis omhoog te brengen. Daar gaat hij zijn best voor doen, maar voor de 
jeugd blijft het plezier voorop staan! Net als het bestuur is hij positief en blijft dat ook en is blij dat hij deze uitdaging 
aan kan gaan en dankt het bestuur daarvoor. 
Rutger : Het laatste speerpunt wat het bestuur niet kon voorzien in december is het managen van de Coronacrisis. 
Dat heeft veel tijd gekost. 
Rutger laat de ledenaantallen op een slide zien (bijgevoegd bij dit verslag) met dank aan William voor het  leveren 
hiervan. De trend over de afgelopen drie jaar: veel groei aan de onderkant, door Weesper Sluis , maar ook over de 
volle breedte vanuit andere delen van Weesp. In de middengroep is wat wegloop met dalende trend bij Onder 16 en 
Onder 17 , maar gelukkig wel een stijging van 145 naar 170 senioren. De focus ligt op het ombuigen van de 
teruggang bij Onder 16 en Onder 17. 
Per bestuurslid volgen nu de stand van zaken en speerpunten voor het komend seizoen: 
Ron Anches, voorzitter 
Vragen over het voorgaande?  Hoeveel leden heeft FC Weesp nu? Rond 850 leden inclusief functionele leden. 
Binnen het bestuur is gesproken over de verenigingscultuur en wil de visie van het bestuur graag met ons delen: Hoe 
gaan we met elkaar om en wat is de verenigingscultuur:  
Vertrouwen , dat is de basis  als je vertrouwen hebt in elkaar dan kun je daarin bouwen. 
Conflicten , waar mensen werken worden fouten gemaakt, het bestuur gaat ze niet uit de weg en raadt dit ook de 
leden aan. Maak het bespreekbaar, zodat er gewerkt kan worden aan de betrokkenheid bij de vereniging. 
Betrokkenheid: het bestuur kent inmiddels heel veel mensen, die betrokken zijn bij de vereniging en veel tijd steken 
in de vereniging en hij roept alle leden op om die betrokkenheid ook te tonen. 
Verantwoordelijk komt als de betrokkenheid is getoond: maak en houd elkaar verantwoordelijk : wij zijn nu 7 dagen 
per week open voor alle leden, trainers en begeleiders,   maar neem dan wel je verantwoordelijkheid om ervoor te 
zorgen, dat je als je weggaat (als laatste) het pand goed afgesloten wordt, het alarm er op staat en het hek dicht is. 
Dit is een grote verantwoordelijkheid die iedereen moet nemen. 
Resultaat kan mooi worden, want we doen het allemaal voor ons plezier en willen de leden en bezoekers van de 
vereniging dit plezier brengen. 
Het bestuur wil dit graag delen  met alle leden, want de verenigingscultuur is belangrijk. 
Rutger: om dit nog iets verder te concretiseren heeft het bestuur contact opgenomen met een adviseur vanuit de 
KNVB om samen wat kernwaarden op te stellen om meer richting te geven aan de onderdelen die Ron ons heeft 
laten zien.  
De kernwaarden die zijn opgesteld zijn:  
BETROKKENHEID, wij zijn een vereniging van betrokken vrijwilligers, geen bedrijf , daar zijn de aanwezigen vanavond 
wel van doordrongen, maar dat geldt niet voor alle leden.  
VERBONDENHEID, wij zijn er voor alle leden, in het verleden is er wel kritiek geweest , het bestuur is zich bewust dat 
FC Weesp een vereniging is met veel diverse mensen en iedereen is welkom. 
POSITIVITEIT, wij ontvangen onze leden, maar ook onze vrijwilligers, toeschouwers en andere betrokkenen in een 
prettige sfeer, zo ook bijvoorbeeld tijdens deze ALV, waarvoor dank 
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TEAMWORK, wij werken waar mogelijk in teams van vrijwilligers, om elkaar te ondersteunen en van elkaar te leren. 
VOETBAL, wij zetten ons in om de kwaliteit van de trainingen constant te verhogen om onze leden de mogelijkheid 
te bieden zich verder te ontwikkelen, met alle trainers van de vereniging. 
Rutger hoopt dat iedereen zich in deze kernwaarden kan herkennen. 
In denktanksessies en andere bijeenkomsten kwam vaak de vraag: wat is de structuur van de vereniging. 
In de slide, die  bij dit verslag wordt meegestuurd is te zien welke taken de diverse bestuursleden hebben. 
Rutger licht dit toe: 
Penningmeester: Ger Oostermeijer, kascommissie, contributie, ledenadministratie, financiële administratie en 
loonadministratie 
Voetbalzaken jeugd: Leo Timmermans, onder zijn verantwoordelijkheid vallen Hoofd Opleidingen, technische jeugd 
coördinatoren, hoofdtrainers en trainers 
Vrouwen en meisjes: Helen van der Weij, Commissie vrouwen en meisjes , maar ook marketing en communicatie 
Seniorenzaken: Sasja Fransen, selectieteams, recreatieteams, zaalvoetbal, vrienden van Weesp. seniorencommissie 
Jeugdzaken, Mathieu Oude Luttikhuis, Commerciële zaken, activiteiten commissie, leeftijd coördinatoren, 
teamleiders, jeugdbestuur 
Secretaris: Rutger ter Hoeven, Vrijwilligerszaken, commissie Doe FF Normaal, Vertrouwenspersonen VOG, 
Wedstrijdsecretariaat, Infodienst en scheidsrechterszaken 
Voorzitter: Ron Anches , Kantine , Beheer, Faciliteiten, Materialen , Kleding 
Vragen? 
Louisette den Boer: De seniorencommissie van Sasja gaat zich met name richten op de toekomstvisie, maar moeten 
we daar niet mee beginnen bij de jeugd? Dat zijn de mensen die hopelijk over 10 jaar in het bestuur kunnen komen. 
Rutger: Dit doen we al, het bestuur werkt als team samen en debatteert ook over dit soort zaken en aan de 
technische kant zullen er steeds meer paralellen komen , samenwerking in alle geledingen van de organisatie. Maar 
het komt allemaal terug ook bijvoorbeeld over het thema  zaterdag- en zondag voetbal.  
Op twee andere (bijgevoegde slides) is te zien hoe de situatie was toen in december dit bestuur aantrad, met veel 
vacatures én hoe de huidige stand van zaken is, waarbij opgemerkt wordt dat bij een aantal commissies  nog wel 
taken bijkomen, waardoor er ook nog wel wat vacatures zijn,  waar nog mensen voor gezocht worden, dus als je iets 
wilt doen voor de verenging laat dit weten. . Er is nog genoeg te doen. 
Leo  Timmermans: voetbalzaken jeugd: 
Het afgelopen seizoen is de vereniging goed begonnen met  (Hoofd)Trainers bij iedere lichting,  bij bijna elk team, 
helaas niet alle teams volledig. Aan de trainers zijn interne trainerscursussen gegeven , Pascal heeft 4 sessies van 7 
techniektrainingen gegeven , ruim 70 kinderen hebben daar gebruik van gemaakt, zowel vanuit FC Weesp maar ook 
van verenigingen van buitenaf. Gaat groeien, is de verwachting. 
Er is een duidelijk beleid opgezet voor teamindelingen, waarbij gebruikt gemaakt is van een  nieuw speler 
beoordelingsformulier, dat het komend seizoen niet alleen aan het einde, maar ook vaker gebruikt zal worden. 
De speerpunten voor 2020-2021 zijn: 
Het opstellen van een technisch jeugdbeleid:  De trainers en de hoofdtrainers verder opleiden. Wij kunnen proberen 
de spelers beter te maken, maar dat kan vooral door de trainers beter te maken. Daar gaat Pascal een rol in spelen, 
maar ook de trainers kunnen onderling veel van elkaar leren. Het bestuur gaat proberen die bij elkaar te betrekken. 
De technische commissie heeft zich vooral met de jeugd bezig gehouden maar heeft al vaker uitgesproken, dat het 
verbreed zou moeten worden met de Senioren en Vrouwen. Dat is er nog niet van  gekomen, maar met de 
uitbreiding van de commissie moet dit nu gaan lukken. Vroeger deed iedereen bij FC Weesp zijn eigen ding, maar wij 
zijn er nu al naar overgegaan om meer samen te doen, sommige teams trainen al samen. 
De lijn van de jeugd zal doorgetrokken worden naar de senioren, waardoor de overgang soepeler zal gaan en dit 
geldt ook voor de meisjes en vrouwen. 
Voorschot op het technisch beleid:  
waarom, waar geloven wij in: mensen samenbrengen op basis van de gezamenlijke passie voor voetbal én onze 
leden van jong tot oud , jongens en meisjes, mannen en vrouwen in staat stellen zich te ontwikkelen als voetballer, 
maar ook als teamspeler. 
 Hoe? Wat doen wij anders? De jeugd is de basis van de vereniging . Daarom ligt de focus bij de jongste leden. De 
jeugdopleiding beginnen vanuit de basis: organisatie , opleiding van trainers, oefenstof voor spelers. Als je bij de 
jeugd begint heb je in alle geledingen van de vereniging daar het plezier van.  
Duidelijkheid qua speelwijze , ontwikkelingsdoelstellingen en oefenstof per leeftijdscategorie. Investeren in trainers, 
die een band met (FC) Weesp hebben. 
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Wat? (De Resultaten) Spelers die het leuk en uitdagend vinden, zodat ze niet vertrekken of stoppen. Maar ook 
ruimte voor spelers van buitenaf. Hoe meer spelers hoe gemakkelijker de teams in te delen zijn op het juiste niveau 
voor de spelers. 
 Trainers, die zich blijven ontwikkelen en consistentie aanbieden. Betrokken ouders en vrijwilligers, die een positieve 
en gezellige sfeer creëren en positief resultaat voor de spelers. Het verder opleiden van trainers en hoofdtrainers 
Verbreding van de Technische Commissie naar vrouwen, meisjes en senioren 
Mathieu Oude Luttikhuis Hoewel Mathieu net officieel in functie is begint hij toch met de resultaten van het 
afgelopen seizoen: 
Hij had voor hij bij het bestuur kwam  Sponsorzaken al  op zich genomen en is in gesprek met een aantal nieuwe 
sponsoren, en er kwam een balsponsoractie voorbij , die snel opgepakt is en gaan leven binnen de club. Doel was 
100 nieuwe  ballen voor het komende seizoen, die kwamen snel binnen waarna het doel is bijgesteld tot 150 ballen. 
Dat is niet gehaald maar wel zijn er 110 nieuwe ballen vandaag binnen  gekomen ter waarde van € 2.640,00. 
Tweede is de organisatie voor het Zomerkamp, waar Mathieu zich niet mee bezig gehouden heeft, zeer fanatiek 
opgepakt door een aantal vrijwilligers met als resultaat nu al 73 aanmeldingen. Zal waarschijnlijk nog wel toenemen. 
Speerpunten 2020-2021: 
Mathieu gaat alle zaken, die buiten het voetbal van de jeugd vallen , oppakken, daar zoekt hij nog wel heel veel 
mensen voor, iedereen die daar een rol in wil spelen kan zich melden bij Mathieu. 
Er moeten veel georganiseerd worden en daar is  geld mee gemoeid. en dat betekent dat dit een alternatieve manier 
is om geld binnen te halen en dat is essentieel dit jaar, want de inkomsten vallen tegen, er zit een gat in de begroting 
en buiten het zoeken naar sponsoren hoopt hij door het organiseren van leuke activiteiten voor de jeugd en ook 
voor de senioren extra geld binnen te halen waardoor het resultaat wat positiever kan worden. 
Zijn speerpunten zijn: 

- Initiatie en coördinatie van activiteiten voor de jeugd, alles behalve het technische deel  
- Vormgeven actief jeugdbestuur, daar is mee begonnen, nu één sessie geweest met jeugd uit verschillende 

lagen van de vereniging, die geven input . Dat is waardevol. 
- Zoeken naar nieuwe sponsors, klinkt gemakkelijk is een uitdaging voor volgende seizoen 
- Ontplooien commerciële activiteiten, net een geweest met een reclamecampagne. Komen er meer van 
- Ondersteuning van de ontwikkeling damesvoetbal, samen  Sasja en met Helen vooral voor de jeugd. 
- Jeugd coördinatoren zoeken, we missen er nog een paar. Zijn belangrijk om zaken rond een 

leeftijdscategorie te regelen maar ook het klankbord naar het bestuur bij problemen. 
- Activiteitencommissie vormen, bestuur wil veel activiteiten organiseren vooral als extra inkomstenbron voor 

de club, daar zijn veel mensen voor nodig. Die gaan gezocht worden. 
Voorzitter: heeft nog twee aanvullingen: over sponsorzaken: als je potentiële sponsors kent, bijvoorbeeld een 
restaurant waar je vaak uit eten gaat, vraag eens : zou je FC Weesp willen sponsoren? En breng ze in contact met 
Mathieu. 
Tweede punt: wij zijn jullie niet vergeten: er zijn twee denktanksessies geweest waarbij iedereen kon opgeven waar 
hij of zij mee zou willen helpen.  De mensen die zich opgegeven hebben zullen nog benaderd worden om te kijken of 
er nog interesses zijn. 
Helen van der Weij  komt nu aan het woord: 
Op dit moment bestaat er slechts een heel klein percentage van de teams uit meisjes en vrouwen. 
Het streven van het bestuur is dat de teams stabiel worden en dat het er meer worden. 
Hoewel Helen ook nieuw is in het bestuur zet zij zich al langer in voor vrouwen en meisjesvoetbal en heeft samen 
met Alex van der Kolk het meisjesvoetbal nieuw leven ingeblazen hetgeen resulteert in drie meisjesteams en een 
volwaardig vrouwenteam . 
De resultaten van het vorig seizoen zijn een eerste doorstroming van jeugd naar senioren, zowel meisjes die vorig 
jaar bij Weesp in de jeugd speelden als meisjes die vroeger bij FC Weesp gespeeld hebben, zijn weggegaan maar nu 
weel terug gekomen en bij Vrouwen 1 op het veld staan. 
Een hele groep meiden van BFC Bussum is naar FC Weesp gekomen waar we blij mee zijn. 
En als laatste iets waar iedereen heel blij mee is: er is een volwaardige  staf, bestaande uit trainer Alex van der Kolk, 
Assistent Gosse Gijzen en keeperstrainer Theo van Drie , waardoor hopelijk ook het niveau van de senioren Vrouwen 
omhoog zal gaan. 
Speerpunten voor 2020-2021  
Helen wil werken aan het opstarten van een ontwikkelprogramma meiden- en vrouwenvoetbal in samenwerking 
met de KNVB. Dit is een mooi programma. De KNVB gaat ondersteuning verlenen. Twee belangrijke zaken daarin die 
direct opgepakt gaan worden: aanwas vanuit de  jongste jeugd, men wil ook in de jongste categorie volledige 
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meisjesteams.  Er werd naar meisjes gezocht bij de kinderen zelf, maar voor de jongste jeugd moet er gezocht 
worden bij de ouders, die zijn daar hard bij nodig.  
De stabiele basis voor de huidige teams wil het bestuur verzekeren, met als voorbeeld de stabiele staf bij de dames, 
die voorlopig zal blijven. Dit is ook het streven bij de jeugdteams. Trainers, een volledig elftal etc. 
Als de basis er is kan er aan uitbreiding gedacht worden. Er zijn nu meisjesteams Onder 13, Onder 15 en Onder 17, 
maar niet bij ieder team zoveel speelsters dat het niet zeker is, dat dit volgend seizoen ook zo zal zijn. 
Helen wil  in een kennissessie sparren over de toekomst van de meisjes en vrouwenvoetbal.  Zij gaat dat op zich 
nemen en nodigt iedereen uit mee te doen en mee te praten. 
Helen blijft tijdelijk verbonden aan de Technische Commissie, maar is op zoek naar iemand anders die deze taak op 
zich wil nemen. Meld je alsjeblieft. 
Jan Fransen vraagt bij welke leeftijd het meisjesvoetbal begint: Helen zou dit het liefst zien vanaf de kabouters, daar 
lopen een paar meisjes rond maar op dit moment is het jongste volledige meisjes team Onder 13, maar onder 6 zou 
ze erg graag zien. 
Sasja Fransen: is ook al een paar maanden bezig met Seniorenzaken. 
De resultaten van het vorige seizoen zijn : 
De selecties rond krijgen voor het volgende seizoen . Sinds gisteren hebben alle teams in ieder geval een trainer, 
minstens 3 nieuwe teams met spelers van buiten die in Weesp komen wonen en een heel nieuw vriendenteam. 
Samen met Remco Larooij, de verzorger van zondag selectie wordt een medisch preventiebeleid opgesteld niet 
alleen voor de senioren maar ook voor de jeugd. Iedere donderdagavond van 18.30-19.30 komt een sportspreekuur 
voor iedereen ( wel aanmelden via WhatApp) voor vragen of behandeling bij klachten, groot of klein. 
Speerpunten 2020-2021 
Onderzoek naar toekomstvisie op zaterdag en zondagvoetbal. Soms zijn er scheve verhoudingen binnen competities 
als een vereniging nieuw is op zaterdag of zondag , dan moet men in de onderste klasse beginnen. 
Hier doet ook de KNVB een onderzoek naar en het bestuur heeft aangegeven in dit onderzoek betrokken te willen 
worden. 
Ontwikkelen van beleid voor een goed overgang van junioren naar senioren.  We streven naar een goed beleid bij de 
jeugd, maar dat moet dan ook gelden voor de senioren zodat de overgang goed zal verlopen en de leden zullen 
blijven ook als ze naar de senioren gaan. 
Het vergroten van de betrokkenheid bij de vereniging  Het is bestuur is bezig om te kijken of er een toernooitje 
georganiseerd kan worden begin volgend jaar, als Corona dit toelaat. 
Streven is dat iedereen graag komt, niet alleen voor het voetbal maar ook voor de gezelligheid erom  heen. Vergroot 
ook de baromzet weer en zorgt voor een stabiele en gezonde club. 
Verbreding van de Technische Commissie naar de Senioren, daar worden nog mensen voor gezocht, die een 
klankbord zijn voor de senioren in de breedte. 
 Ron Anches:  heeft diverse taken binnen de vereniging naast zijn taak als voorzitter. Hij werkt nauw samen met de 
mensen van de kantine, het beheer en faciliteiten . En een materialencommissie die er inmiddels is waarvan Herman 
van den Bosch het hoofd is met voor ieder segment een aanspreekpunt: bovenbouw, middenbouw en onderbouw 
Die commissie is compleet. De ballen die Mathieu heeft meegenomen zijn al verdeeld. 
Hij geeft Herman het woord om een en ander toe te lichten. 
Herman van den Bosch: heeft veel met Bart Slokker besproken , in het verleden waren er weinig problemen bij de 
senioren maar veel bij de jeugd.  
Hij is inmiddels  bezig met inventariseren van  het materiaal, heeft alle mensen van de staflijst een mail gestuurd en 
ook al wat positieve reacties ontvangen en samen met de andere commissieleden,  Valentine Iloka  voor de 
onderbouw, Dario Wijtzes en Herman voor midden en bovenbouw en Arie van Overeem voor de senioren wordt er 
een goed systeem opgezet , waarbij ervan uitgegaan wordt, dat de trainers en coaches goed voor het materiaal 
zullen zorgen, maar daar heeft hij alle vertrouwen in. 
Als er iets niet goed gaat, moeten de lijnen kort zijn, zodat het snel weer geregeld is. 
Ron: Resultaten van het afgelopen seizoen: 
Aan boord houden van de vrijwilligers: hij is er trots op wat het bestuur bereikt heeft: met drie man begonnen en nu 
een compleet bestuur van 7 mensen en hij is blij met het behoud van het contact met de vrijwilligers en roept 
iedereen op dat contact ook te behouden door middel van een telefoontje . 
Speerpunten 2020-2021: 
Heropening van de kantine, toen de kantine sloot kreeg hij de vraag : waarom? en nu de kantine open gaat komt 
dezelfde vraag weer binnen: waarom?  
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Het bestuur is bezig om een goed aanbod te bieden aan de leden en bezoekers om het leuk te maken voor alle 
leeftijdscategorieën . 
Aanpassen en schoonmaken van het ballenhok en het beschikbaar maken van materialen, Herman is er mee aan de 
slag en in de zomer zal dit opgepakt worden. 
Inschrijven voor de kantinediensten versimpelen , er wordt gekeken hoe andere clubs en andere sporten dit doen 
Kantine nog gezelliger maken. In de denktanksessies is naar voren gekomen dat de kantine wel een boost kan 
gebruiken in de aankleding.  Hij doet een oproep aan mannen en vrouwen om daar een rol van betekenis in te 
spelen om zich aan te melden. Tot zover de punten van het bestuur. 

 

5. Rondvraag 
P.K. Wil het bestuur graag complimenteren met hun positivisme  en het enthousiasme waarmee ze de zaken 
aanpakken en hij draagt na 35 jaar het stokje met een gerust hart over, wenst ze sterkte en vraagt een applaus van 
de ALV. Dat volgt. 
Dario Wijtzes: is er een vacaturebank?   
Ron : Ja die is er. Rutger heeft een organogram, waarop je duidelijk kunt zien welke vacatures er zijn . 
Open en gesloten sollicitaties , achter en voor de schermen zijn van harte welkom. Meld je aan als je interesse hebt. 
Louisette den Boer heeft het onderwerp keeperstrainingen gemist. 
Leo Timmermans: die opmerking is terecht, dit onderdeel was onderbelicht hoewel Arthur Groot, middenbouw en 
Dirk de Keyzer, Onder 17  daar wel degelijk mee bezig geweest zijn. Dit is wel iets waar met de TC en andere mensen 
naar gekeken moet worden en expliciete aandacht krijgen. Dit zeggende zou dat bijvoorbeeld ook gelden voor 
specifieke aanval trainers.  
Maar zeker ook de keeperstrainingen verdienen aandacht: als de keeper de ballen tegenhoudt heb je altijd minimaal 
één punt na de wedstrijd. Dit onderdeel wordt opgepakt in de TC. 
Ron nog meer vragen? Nee. Hij was zenuwachtig voor vanavond, maar anders dan op 16 december want met alle 
mensen die nu achter de tafel zitten met hun vertrouwen en teamwork en steun. 
Het bestuur doet het samen, op het veld staat een elftal en hier staat een zevental , wij zetten ons in voor jullie en 
danken jullie voor de stemming die vanavond  heeft plaatsgevonden over goedkeuren van jaarrekening en begroting 
voor nieuwe seizoen . 
Hierna krijgt de notulist een bloemetje, waarvoor dank. 
Tot slot : misschien vragen jullie je af, wat het groene tafelkleed op de bestuurstafel doet? Toen Bart Slokker hoorde 
dat het bestuur compleet was met 7 mensen zei Bart: o dan kan het tafelkleed op de tafel, dat gebeurt alleen als er 
een voltallig bestuur is. Met dank aan Bart, die ons op deze traditie gewezen heeft. 
 

6. Sluiting 
 
De voorzitter sluit nu de vergadering ook met een traditie van een drankje namens het bestuur, maar wel graag 
Coronaproof, dus rij voor rij met inachtneming van de regels. Dank voor jullie komst en nog een fijne avond. 
 
 
Weesp, 13 juli 2020,  Rita van Gemert 
Bijlagen: presentielijst/ lijst van afmeldingen  /slides  


