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Aanwezigen* 

 

Bestuur: Ron Anches, Rutger ter Hoeven, Leo Timmermans, Sasja Fransen, , Mathieu Oude 

Luttikhuis, Geert Wognum, Arjan Soer (toetredend), Joost Olde Riekerink (toetredend) 

 

Leden en ouders van jeugdleden: AvR, AK, Arie Overeem, Arnold Pronk, Bert van Arnhem, Cees 

Makkinje, Eric de Klerk, Han van Wely, Hans Douma, Helen van der Weij, Holger 

Nieuwenhuijzen, Irene Rompen, Jeroen Jongeling, Laura Koopmans, Marja Van den Brink-de 

Groot, Martin Steenvoorden, Maxime Nengerman, Moniek van de Loo, PC, Peter Tijnagel, 

Sandra Fransen, Thomas Blankers, William Recker, Yuri Hengeveld 

 

Afmeldingen: Ouder AD/MD, Aize Burggraaff, ouder JS, Arjan Geertsma, Frans Peek, Ger 

Oostermeijer, Jiska Uiterwaal, Nanda Slokker, Remon Jonker, Rob en Joep van Beek, Tim Luiten, 

Ton Wouters 

 

*ivm AVG hebben diverse mensen verzocht om niet hun gehele naam op te nemen 

 

AGENDA 

 

1. Opening en mededelingen 

2. Vastellen verslag van de ledenvergadering d.d. 15 juni 2022 

3. Bestuursverkiezing – Arjan Soer, Joost Olde Riekerink 

4. Taakverdeling bestuursteam en rooster van aftreden. 

5. Vaststellen contributiebeleid en contributie 2022-2023 

6. Financiële zaken 

7. Update financiële stand van zaken seizoen 2021/22 

8. Begroting 2022-2023 

9. Bestuur en beleidszaken 

10. Rondvraag 

11. Vragen en sluiting 

 

1. OPENING EN MEDEDELINGEN 

 

Ron Anches opent de Algemene Ledenvergadering en bedankt alle aanwezigen voor hun 

aanwezigheid en betrokkenheid bij  FC Weesp. Er zijn geen aanvullende vragen of 

agendapunten. 

 

Er wordt een minuut stilte in acht genomen voor de mensen die het afgelopen jaar overleden 

zijn die veel voor FC Weesp betekend hebben. 

 

2. VASTSTELLEN VERSLAG VAN DE LEDENVERGADERING D.D. 9 MAART 2022 

 

Het concept verslag zoals gepubliceerd op www.fcweesp.nl/ledenvergadering wordt 

ongewijzigd vastgesteld. 
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3. BESTUURSVERKIEZING - ARJAN SOER, JOOST OLDE RIEKERINK 

 

Arjan Soer, die reeds als ad-interim secretaris bij bestuur betrokken is, stelt zich voor en is 

benoemd met beoogde positie als secretaris per acclamatie 

 

Joost Olde Riekerink stelt zich voor en is benoemd met beoogd positie jeugdzaken per 

acclamatie 

 

4. TAAKVERDELING BESTUURSTEAM EN ROOSTER VAN AFTREDEN 

Aftreden Helen van der Weij. Helen van der Weij treedt af als bestuurlid, in verband met haar 

verhuizing. Ron bedankt  Helen voor haar inzet voor FC Weesp. 

 

Ron kondigt tevens zijn eigen aftreden aan bij de volgende ALV. 

Verder neemt bestuur zijn verschillende functies door. Zie slide voor details. 

 

Cees doet het verzoek om de volgende keer slides, in verband met de leesbaarheid, witte slides 

te hanteren. Tevens de opmerking dat de kwaliteit van de beamer te wensen overlaat. 

 

Marja geeft aan dat het voelt alsof de pijler onder het meisjes voetbal wegvalt met het vertrek 

van Helen. Vanuit het bestuur komt de reactie dat dit anders gezien dient te worden: alle leden 

zijn even belangrijk, dus daarin maken we als club geen onderscheid tussen jongens en meisjes. 

 

William maakt de opmerking dat het wel goed is als er een bestuurslid komt die specifiek zich 

richt op meiden- en damesvoetbal. Het bestuur geeft aan dat er een vacature is voor een 

meiden- / damescoödinator en of een extra bestuurslid. Tot die tijd zullen de dames onderdeel 

zijn van de normale portefeuilles zoals deze nu al bestaan. 

 

Naast Ron, geeft Leo ook aan in principe niet beschikbaar te zijn voor herverkiezing in het 

bestuur. Hij blijft uiteraard beschikbaar voor FC Weesp. 

 

Rutger, wiens termijn ook afloopt, geeft aan wel beschikbaar te zijn voor herverkiezing in de 

ALV van december. 

 

5. VASTSTELLEN CONTRIBUTIEBELEID EN CONTRIBUTIE 2022-2023 

Rutger ligt toe wat er tot nu toe is gedeeld volgens eerdere nieuwsberichten. De tariefstructuur 

is simpeler gemaakt, en correspondeert nu met de manier waarop gebruik gemaakt wordt van 

de faciliteiten. Dus niet meer per leeftijd maar alle 6-tegen-6 leden gaan hetzelfde betalen, alle 

8-tegen-8 leden ook, etc.  

 

William geeft aan dat enkele tarieven op de slide niet kloppen. Deze worden aangepast; voor 

onder 5 is dit EUR100. Deze is lager dan bij onder 6 en 7 omdat dit als toelatingstarief gezien 

moet worden. 
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Ron wijst er op dat, voor een goed begrip, het verstandig is om de contributie per maand te 

bekijken. Over een periode van 10 maanden is dit dan EUR10 / EUR 16 per maand. Dan is het 

een laag bedrag. Rutger vertelt dat ook in vergelijking met andere sportverenigingen zijn deze 

contributies niet hoog. 

 

William geeft aan dat er tarieven ontbreken die wel vastgesteld moeten worden: de donateurs 

en 65+-ers. Rutger geeft aan dat deze ontbreken op de slide maar niet in de communicatie 

voorafgaand aan de ALV. Deze tarieven wijzigen niet. Rutger stelt voor om de tarieven, inclusief 

de voornoemde aanpassingen, voor de standaardcontributie vast te stellen. De ALV stelt deze 

vast. 

 
Rutger licht bovenstaande figuur toe, (gemaakt door Karen Weening) voor het resultaat van 

seizoen 2020-2021. Het geeft duidelijk aan waar ons geld vandaag komt, inclusief de 

contributie, en waar dit geld naartoe gaat. Duidelijk is dat de contributie niet voldoende is om 

alles te doen, en dat er extra geld binnen moet komen door de inzet van onze vrijwilligers. Dit is 

nodig om FC Weesp financieel gezond te houden en de contributies betaalbaar te houden. Het 

figuur zal verder gedeeld worden en ook in de toekomst vaker gebruikt worden. 

 

Nu wordt er aan nieuwe leden vooral een contributie in geld gevraagd. Dit wekt de suggestie 

dat, door dit te betalen, alles geregeld is/wordt. We willen meer aan de voorkant 

communiceren dat leden ook een bijdrage aan de vereniging kunnen leveren in tijd. De 

letterlijke term contributie is een bijdrage aan de vereniging. En we zien liever die bijdrage in 

uren in plaats van alleen geld.  
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• Optie A is voor leden die veel uren in de vereniging steken. Gratis lidmaatschap voor 

hoogste contributie (van jezelf of van één van je kinderen). 

• Optie B is het huidige standaardlidmaatschap. 

• Optie C is voor afkoop. Uiteraard hebben we veel liever dat mensen zich inzetten. 

 

Ron voegt toe dat geld alleen niet alleen voldoende is om mensen zich in te laten zetten en alles 

op te lossen. Contributie voor alle leden zou dan minimaal verdubbelen. De regeling geldt 

overigens niet voor mensen die een vrijwilligersvergoeding krijgen. 

 

Hans Douma vindt gratis lidmaatschap erg ver gaan. Suggestie zou zijn om bijvoorbeeld 25% van 

de tarieven zijn. Tweede vraag is wat de budget impact is. Rutger ligt toe dat de aanname is dat 

dit budgetneutraal is. Deze aanname is een eigen inschatting en gebaseerd op de eerste 60 

reacties die al binnen zijn gekomen voor dit contributiemodel. Optie B blijft hierin overigens 

voor de meerderheid de gewenste keuzes. Bestuur wil juist voor het gratis lidmaatschap kiezen 

om juist meer mensen te motiveren om tijd in de vereniging te stoppen. Er wordt (te) veel 

geleund op een beperkt aantal mensen die veel uren in steekt. 

 

Er zijn op dit moment 60 reacties geweest op de vraag voor de keuze, waarbij de meerderheid 

voor optie B kiezen. William vult aan, om misverstanden te voorkomen, dat het gaat om 

spelende leden en ouders van jeugdleden en niet om bijvoorbeeld functionele leden. 

 

Bert vraagt hoe dit geadministreerd wordt. Administratie hiervan gebeurt via Sportlink.  

 

Yuri: Wat gebeurt er als er nog voldoende uren gemaakt zijn. Controle ook tijdens het seizoen. 

Vindt verhaal voor financiële consequentie belangrijk. Het scenario wat we gaan doen waarin 

iemand 8 van de 10 uur heeft gemaakt, moeten we in de praktijk gaan ervaren. Op dat niveau 

zijn we tot op heden nog nooit gekomen. De intentie van dit systeem is bewustwording bij de 

leden dat zonder inzet de vereniging niet kan bestaan. En dan met name de leden te activeren 

die 0 uren maken. Ron benadrukt dat de menselijke maat zal altijd toegepast blijven worden. 

 

Sandra voegt toe dat dit inzicht ook met name voor toekomstige leden van belang is. Dat zij 

begrijpen hoe een vereniging functionteert en kan bestaan. Geert bevestigt deze 

onbekendheid; Persoonlijk heeft ook hij ervaren dat het verschil tussen bijvoorbeeld 

verenigingstaken en teamtaken niet altijd duidelijk is. 

 

William benadrukt dat, om dit goed te laten werken, we alle leden goed moeten kunnen 

bereieken. Er zijn bijvoorbeeld ontbrekende of foutieve e-mailadressen moeten. Deze moeten 

dus regelmatig gecontroleerd worden. 

 

Marja voegt toe dat we twee jaar lang door corona geen introductie bijeenkomsten gehouden 

zijn. Stelt voor om dat aan het begin van het seizoen weer in te plannen en iedereen. Rutger 

reageert dat dit beleid en op meerdere manieren gecommuniceerd gaat worden en ook 

herhaald gaat worden. 
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Vraag van uit de zaal is dat als je niet kiest voor standaardlidmaatschap. Ga je dan standaard het 

dubbele betalen? Rutger geeft aan dat we dit zoveel mogelijk willen voorkomen door uitgebreid 

te blijven communiceren over dit beleid, onder andere door een communicatiecampagne via 

Mathieu. 

 

William doet het voorstel om mensen die niet reageren in het type B lidmaatschap in te delen. 

Voorstel is om als veel mensen niet reageren dit als default te houden en niet het dubbele tarief 

te hanteren. Geert verduidelijkt dat ook hier de menselijk maat altijd blijft gelden. Als 

bijvoorbeeld 200 leden niet reageren, gaat er niet zomaar 200 x het dubbele tarief afgeschreven 

worden. Maar als het slechts 10/15 leden zijn, dan wel. Geert vraagt hierbij ook het vertrouwen 

van de ALV dat hier door de vereniging fatsoenlijk mee omgegaan wordt. 

 

Irene wil weten waarom wordt er zo fel gereageerd? Hoe meer je communiceert hoe 

onduidelijker het wordt. Voor het bestuur zal het duidelijk zijn, maar niet voor alle leden. Het 

lijkt alsof er al gekozen is, en nu toch weer niet. Dit maakt het verwarrend. Rutger maakt 

duidelijk dat het nieuwe contributiemodel en -tarifering een voorstel is aan de ALV, als hoogste 

verenigingsorgaan. Het bestuur leek het onwenselijk om dit voorstel niet pas op de ALV 

duidelijk te maken, maar juist vooraf hier al uitgebreid over te communiceren. Hierdoor hebben 

de leden tijd om zich in te lezen en voor te bereiden. Leden die dus al hebben aangegeven welk 

tarief ze willen hebben, hoeven dit niet nog een keer te doen. 

 

William ligt toe dat er in het verleden ook een mogelijkheid was om het af te kopen. Arnold 

geeft aan dat gratis lidmaatschap wel nieuw is. 

 

Anneke benadrukt dat optie C niet betekent dat jij de teamtaken afkoopt en dat dit heel 

duidelijk gecommuniceerd moet worden. Dit wordt door het bestuur bevestigd en moet beter 

gecommuniceerd worden. Als voorbeeld wordt gegeven dat een keer rijden bij een uitwedstrijd 

niet telt als verenigingstaak, structureel als vaste trainer optreden telt wel. 

 

Ron geeft aan dat we een evaluatie zullen geven bij de volgende ALV hoe het plan heeft 

uitgepakt. 

 

Het contributiemodel wordt in stemming gebracht. 

• Tegen: 0 

• Voor het model, maar tegen gratis lidmaatschap: 1  

• Voor: de rest 

 

William vult aan dat er ook een voorstel is om het inschrijfgeld van EUR10 euro naar EUR25 te 

wijzigen. Deze was ook van de slide afgevallen. Anneke: wanneer wordt het inschrijfgeld in 

rekening gebracht? Dit is pas nadat iemand definitief lid wordt. De ALV stelt het lidmaatschap 

vast op EUR15. 
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6. FINANCIËLE ZAKEN:  

Geert licht, voorafgaand aan het bespreken van de cijfers, de doelstellingen toe. O.a. het 

versterken van het financiële team. Daarnaast meer automatiseren in plaats van handwerk. Dit 

is voltooid. 

 

Overzetten van de contracten van Stichting Chris Blüm (SCB) is onderweg. Deze stichting is in 

het verleden opgericht voor de bouw van het clubgebouw ivm belastingtechnische voordelen. 

Geert wil geen begroting meer zonder een Meer Jaren Onderhouds Plan (MJOP). Hier is Arjan 

ook mee bezig. 

 

Geert werkt bij PwC. Vanuit de functie is er geen mogelijkheid om sponsoring van de Rabobank 

te vragen. Daarom is een opvolger wenselijk, ook vanwege werk/privé balans. Is ook beter voor 

de club, op financieel vlak gezien. 

 

7. UPDATE FINANCIËLE STAND VAN ZAKEN SEIZOEN 2021/22 

FC Weesp komt voor 2021/22 ongeveer op nul uit, maar enkele zaken zijn nog onduidelijk. 

Sommige subsidies, BTW-afrekeningen, de afrekening van de SCB en KNVB afrekening zijn 

bijvoorbeeld nog niet duidelijk. 

 

Hans: vraagt of er een liquidatiesaldo over blijft van de SCB? Geert verwacht van wel wel, maar 

de SCB is onafhankelijk. FC Weesp heeft geen inzage in de cijfers van de stichting. Mocht er een 

bijdrage komen, dan geeft Geert aan dat dit niet als inkomsten gezien wordt, maar aan de 

reserve voor het onderhoud toegevoegd gaat worden. Rutger voegt toe dat de Belastingdienst 

vrijwel akkoord is met het opheffen van de SCB.  

 

Peter wijst er ons op dat FC Weesp moet voorkomen dat er overdrachtsbelasting of 

schenkingsbelasting betaald moet worden. Het pand vertegenwoordigt ongeveer 2.5 miljoen. 

Daarom moet de procedure uiterste zorgvuldig verlopen. Hij voorziet dan geen grote 

problemen. Geert vult aan dat de overdracht altijd in volledig vertrouwen en goede harmonie is 

gegaan. Marja benadrukt dat het mooi zou zijn als het voor het 20 jarig jubileum van FC Weesp 

zou gaan. 

 

Geert: er zijn best grote uitgaven geweest in zake het onderhoud. Er is onder andere een AED 

huurder vertrokken. Mathieu verwacht echter dat hier snel een opvolger voor komt. 

 

8. BEGROTING SEIZOEN 2022/23 

De contrubutieopbrengsten, zoals gepresenteerd, zijn redelijk neutraal t.o.v. vorig jaar zonder 

het zojuist aangenomen model, exclusief de laatste kleine aanpassingen. 

 

De kantine opbrengsten blijven een gok, na corona, het veranderen van prestatievoetal van 

zondag naar zaterdag. William: verwachting dat er vooral op zaterdag een grotere omzet zou 

komen. Hij vindt EUR100.000 optimistisch. 
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Aan de kostenkant wordt een deel van de stijgingen verklaart door de verwachte vergoedingen. 

Deze zijn waarschijnlijk hoger, omdat in de coronaperiode een deel van de vrijwilligers afgezien 

hebben van hun (volledige) vergoeding. Tevens staan er veel vacatures open. Als deze ingevuld 

worden, zitten hier kosten aan vast. 

 

Voor een goed begrip is het belangrijk dat men realiseert dat de nieuwe begroting is neergezet 

op basis van wensen: Wat is er nodig om de club te organiseren zoals men dat idealiter zou 

willen? Houdt er ook rekening mee dat aantal trainersfuncties ingevuld worden door ouders 

van kinderen. Deze komen in principe niet in aanmerking voor de vrijwilligersvergoeding. 

 

Peter vraagt of er nu een hoofdtrainer per jaargang aangesteld wordt. Geert geeft aan dat dit in 

principe inderdaad het idee is. Rutger voegt toe dat er in ieder geval budget nodig is. 

Bijvoorbeeld door ze de mogelijkheid te geven door opleidingen te geven. Door deze 

opleidingen, krijgen we meer gediplomeerde trainers en worden trainers beter in staat geacht 

hun eigen trainingen in te vullen. Hierdoor is het opleidinsbudget ook hoger. 

 

William geeft aan dat de KNVB kosten waarschijnlijkt te laag is met EUR25.000 en zou volgens 

hem EUR5.000 hoger moeten. De club is groter geworden, meer teams en de KNVB heeft de 

afgelopen jaren een corona-korting gehanteerd. Geert beaamt dit en wil graag met William 

bekijken wat een zuivere inschatting zou zijn. 

 

Geert ligt toe dat de bestuurskosten en team budgetten separaat zijn opgenomen in deze 

begroting, omdat deze de afgelopen jaren niet altijd uitgegeven zijn. 

 

Onder de streep is de begroting negatief, hetgeen ongebruikelijk is. Ook hier weer aangegeven 

dat de begroting is opgebouwd op basis van wat de nodig achten om de vereniging goed te 

kunnen laten draaien. FC Weesp staat daarbij aan de vooravond van een grote 

besparingsoperatie. Met dit nieuwe systeem kunnen we echter iedere maand heel scherp in de 

gaten houden waar we staan op de voortgang van alle posten. 

 

Nu is er vorig jaar positief gehaald. Tevens is het goed om te weten dat er ook diverse 

voorzieningen zijn begroot die niet heel gedetailleerd onderbouwd zijn. Geert benadrukt 

nadrukkelijk ook de hulp die hij heeft gehad van Jeroen, om dit overzicht zo te kunnen geven. 

Bij de volgende ALV wordt er een update gegeven. 

 

De begroting wordt vastgesteld, ondanks de onzekerheden. 

 

9. BESTUUR- EN BELEIDSZAKEN 

Leo presenteert het overzicht met de vacatures. Er zijn nog veel posities niet ingevuld. Er is veel 

acitiviteit om dit ingevuld te krijgen, maar alsnog de oproep om mee te denken hoe al deze 

posities ingevuld te krijgen. 

 

Rutger licht toe dat de Technische Commissie actief is gemaakt. Martin Steenvoorden is de 

nieuwe Hoofd Opleidingen die FC Weesp gaat helpen om structuur aan te brengen. Tevens zijn 
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voor iedere leeftijfdscategorie leeftijdscoordinatoren aangesteld om deze structuur verder 

invulling te geven. Petar Ðenić is de nieuwe hoofdtrainer en is druk bezig met Martin 

Steenvoorden om de nieuwe zaterdagselectie vorm te geven. De vacature voor TJC Meiden 

staat nog open, dus die rol wordt nu ingevuld door de rest van de TC. 

 

Sasja geeft aan dat er in de senioren veel onrust afgelopen seizoen is geweest, onder andere 

door het opheffen van de zondagselectie. Dit seizoen zijn er veel verenigingen die overstappen 

van zondag naar zaterdag. Bij overstap nu blijft FC Weesp in dezelfde klasse. Dit is belangrijk 

voor veel spelers van de huidige selectie. Uiteindelijk is het doel om meer Weespers in het team 

te hebben. De verwachting is dat op zaterdag het eerste meer publiek gaat trekken en de 

verbinding / doorstroming vanuit de jeugd naar de selectie beter gaat. In de huidige bovenbouw 

is de spoeling heel dun voor de doorstroming naar het eerste, dus dit zal de komende jaren de 

volle aandacht hebben. Aanvullend doet Sasja doet de oproep voor extra ondersteuning voor 

de senioren. Zowel voor de Senioren commissie als voor de activiteiten commissie worden 

meerdere personen gezocht.  

 

Marja vraagt, als reactie op de activiteien commissie, om het feestweekend niet meer tijdens 

Pinksteren te organiseren. Er waren veel mensen weg. Sasja beaamt dit, en geeft aan dat dit zo 

was gepland in verband met de laatste thuiswedstrijden za/zo teams. 

 

Het vrijdagavond voetbal is wel een groot succes. Er zijn inmiddels 8 teams (7x7) en is groeiend. 

Is ook niet het hele jaar door.  

 

Peter mist het enthousiasme voor zaalvoetbal. FC Weesp heeft één team, en dat speelt heel 

hoog, tegen het landelijk niveau aan. Hij ervaart weinig enthousiasme vanuit de vereniging, 

bijvoorbeeld voor materiaal, een coach, en dergelijke. Sasja heeft gesprek met het team gehad, 

dus veel kan geregeld worden, als dit goed kenbaar wordt gemaakt. Maar hij geeft ook aan dat 

de prioriteit op dit moment vooral ligt bij het seniorenvoetbal, waar nu heel veel wijzigt. Daarbij 

het het goed om te weten dat er onder andere gehoor is gegeven aan het verzoek voor spullen 

en een contributieverlagin. Tevens besteedt Albert wel veel tijd aan het team.  

 

Arie zou graag meer aandacht willen zien voor de senioren. Dat zij de afgelopen jaren te weing 

aandacht hebben gehad. Ron geeft aan dat de senioren dit ook zelf kunnen organiseren en we 

als bestuur ook vragen hen hier initiatief in te nemen. Sasja geeft aan dat de senioren wel 

‘klappen’ heeft gekregen tijdens corona, veel mocht niet, terwijl de leden FC Weesp wel trouw 

zijn gebleven. 

 

Cees vraagt wat FC Weesp vindt over Betcity.nl als sponsor? Aangezien gokken verslavend is kan 

je vragen stellen of je dit wilt. Er is nu nog geen beleid voor om dit niet te doen. Roken is al 

lastig genoeg. Ron geeft aan dat het bestuur dit zeker op het netvlies heeft staan. William geeft 

aan als club hier een lijn getrokken kan worden. Peter reageert dat dit heel moeilijk is: waar leg 

je de grens? Hij vindt dat dit iets voor de KNVB is, er zijn geaccepteerde bedrijven. Thomas is 

van mening dat als FC Weesp dit wel kan als vereniging bepalen. We moeten verslaving niet 

ondersteunen. Evt in de toekomst  
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Leo vertelt dat het kantinebeleid laat zien dat het lastig is om vaste mensen te vinden. Er komt 

versterking in de vorm van een vaste medewerker Marco. Ook hier is een vacature in de vorm 

van een planner. De verwachting is dat, door het nieuwe contributiebeleid en het iets verkorten 

van de diensten, het iets makkelijker gaat worden. William uit zijn zorg voor het eerste 

competitieweekend in september, Leo laat weten dat hier volop aandacht voor is. 

 

Rutger spreekt de waardering uit voor de organisatie van het schoolvoetbal waar ruim 900 

kinderen aan deelgenomen hebben. Het Chris Blüm toernooi was een groot succes. William en 

Hans worden bedankt. De omzet in de kantine was ongeveer EUR4.500.  

 

Het Alleen Jij Bepaalt jeugdteam is een team met jongeren die via het voetbal positief 

gestimuleerd worden. Dit team wordt betaald vanuit het ministerie. En de eerste indrukken zijn 

dat er nu al minder overlast te zien. 

 

FC Weesp is druk bezig met het herontwerpen van de kantine. Dit gebeurt met behulp van een 

team van studenten om de kantine aantrekkelijker te maken. Rutger doet het verzoek om 

‘Boost Je Buurt’ te promoten.  

 

De verduurzamingsbusiness case wordt door dure energie nog beter. Er is een ouder die gaat 

helpen met de subsidieaanvragen. Tevens worden diverse installatiepartners bekeken. De 

komende maanden moet de keuze gemaakt worden wie de warmtepomp gaat installeren en 

wie de zonnepanelen gaat neerleggen. 

 

Vraag vanuit de zaal waarom verledting van de veldverlichting pas in 2024 plaats vindt. Rutger 

geeft aan dat dit door de gemeente Amsterdam ingepland wordt. Het nu zelf doen, is financieel 

geen verstandige keuze. FC Weesp wil wel een vergoeding vragen aan de gemeente omdat het 

zo lang duurt. 

 

10. RONDVRAAG 

Cees vraagt of de nieuwe zaterdagselectie ook nieuwe kleding krijgt De huidige kleding is 4-5 

jaar oud. Ron geeft aan dat er budget is om dit inderdaad aan te verstrekken. Er is helaas nog 

geen hoofdsponsor voor. 

 

11. SLUITING & DRANKJE 

Om 22.53 uur wordt de vergadering gesloten. 


