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Aanwezigen 

Bestuur: Ron Anches, Rutger ter Hoeven, Leo Timmermans, Sasja Fransen, Ger Oostermeijer, 

Mathieu Oude Luttikhuis, Helen van der Weij, Geert Wognum (a.i.) 

 

Leden en ouders van jeugdleden: 48 deelnemers, die gezamenlijk 84 stemmen 

vertegenwoordigen. Dit is inclusief de bestuursleden en gebaseerd op de aanmeldingen. De 

presentielijst inclusief de lijst met afmeldingen wordt aan het verslag toegevoegd. 

1. Opening en mededelingen 

Ron Anches opent de Algemene Ledenvergadering. Door de Covid19 maatregelen is het voor 

het eerst een online overleg (toevoeging: in lijn met noodmaatregelen vanuit het NOC*NSF). 

De vergadering zal worden opgenomen, maar wordt niet online gezet. De presentatie en 

notulen van de ledenvergadering zullen op de FC Weesp website gedeeld worden. 

Vomar is de nieuwe hoofdsponsor voor de jeugd. Mathieu Oude Luttikhuis heeft de eerste 

contacten gelegd en er is een mooie overeenkomst voor FC Weesp uit voortgekomen. Deze 

zal overeenkomst zal tenminste 3.5 jaar duren. 450 shirts en 50 keepershirts met het Vomar 

logo zijn inmiddels besteld. Ook is Vomar uitdrukkelijk aanwezig op onze accommodatie. 

Hoofdpunten uit het contract: 

• Deel in contacten 

• Deel in natura  

• Organisatie aantal evenementen bijv een Vomar jeugdtoernooi 

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

Het concept verslag is (via deze link) beschikbaar op de website Er zijn geen vragen of 

opmerkingen dus het verslag is vastgesteld.  

3. Voordracht leden kascommissie en interim-bestuurslid 

Kascommissie 

Milan Geertsma, Bart Tijnagel en Thijs Visser worden voorgesteld als kandidaten om de 

kascommissie, die momenteel alleen bestaat uit Arjan Geertsma, te versterken. Allen komen 

uit eigen jeugd en spelen nu bij de senioren. Alle drie de kandidaten worden tegelijkertijd per 

acclamatie voorgesteld. Leden die tegen zijn kunnen die tijdens het overleg kenbaar maken. 

Er zijn geen tegenstemmen. Dus de heren worden aangenomen als lid van de kascommissie 

voor een periode van 3 jaar. Zij zijn als kascommissie a.i. reeds betrokken geweest bij het 

financieel verslag voor seizoen 2019-2020. 

Penningmeester 

De huidige penningmeester, Ger Oostermeijer, gaat Weesp binnenkort verlaten om 

persoonlijke omstandigheden en heeft zijn functie ter beschikking gesteld. Om continuiteit te 

garanderen is Geert Wognum gevraagd als Penningmeester ad interim. Geert zal officieel 

worden voorgedragen bij eerstvolgende ALV. Dan kunnen de leden stemmen of zij akkoord 

gaan met een benoeming van Geert Wognum als nieuwe penningmeester. Tegenkandidaten 

mogen zich melden bij het bestuur via bestuur@fcweesp.nl. 

 

4. Algemeen Jaarverslag 2019-2020  
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Leo Timmermans: afgelopen seizoen was uitzonderlijk met Covid19 en een 

bestuurswisseling. Het goede nieuws is dat er een groeiend ledenaantal en groeiend aantal 

vrijwilligers gerapporteerd kan worden ondanks de uitzonderlijke omstandigheden. Als er 

specifieke vragen zijn  over het jaarverslag dan kan het bestuur voor vragen benaderd 

worden. Het jaarverslag staat op de website en is ook gedeeld via de nieuwsbrief.  

5. Financiële zaken:  

a. Jaarrekening seizoen 2019-2020 en balans per 30 juni 2020 

Ger Oostermeijer neem het woord en geeft eerst een aanvulling op benoeming 

Geert als a.i. bestuurslid/penningmeester. Ger was van plan penningmeester te 

blijven tot eind 2022, maar persoonlijke omstandigheden hebben ertoe geleid dat hij 

binnenkort helaas moet stoppen. Hij blijft beschikbaar om zijn opvolger snel in te 

kunnen werken om zo de continuiteit te waarborgen.  

Zoals gebruikelijk begon het seizoen 2019-2020 op 1 juli. Op 16 december 2019 vond 

er een bestuurswisseling plaats en Ger stapte iets later in bij het nieuwe bestuur. Er 

werden al snel achterstanden en onduidelijkheden in de financiële administratie 

geconstateerd, die moesten worden uitgezocht. Er is door diverse mensen hard 

gewerkt om een goed en compleet jaarverslag te kunnen maken. Dank aan o.a. 

Jeroen Puijk, Bert van Arnhem (van administratiekantoor Van Arnhem & Van Tol) en 

Leo Timmermans.  

In hoofdlijnen is besproken: 

• Er waren vanuit het verleden nog een paar onverwachte verrassingen ten 

nadele van de vereniging, waaronder een aantal naheffingen van de 

Belastingdienst.  

• De kantine- en sponsorinkomsten vielen tegen door de sluiting door de Covid 

pandemie.  

• Ondanks de financiële tegenvallers valt het negatieve resultaat mee. Het 

seizoen 2019-2020 is afgesloten met een nadelig saldo van ‘slechts’ €5286. 

• Kostenbeheersing, subsidies, en hogere inkomsten vanuit speciale acties 

hebben bijgedragen tot het reduceren van het nadelig saldo. 

Een uitgebreide toelichting is via de uitnodiging gedeeld met alle leden en is op 

verzoek te verkrijgen via het bestuur. 

Belangrijke andere opmerkingen: 

• Het bestuur heeft besloten om de financiële administratie uit te besteden 

aan een professionele partij: administratiekantoor Van Arnhem & Van Tol. 

• Loonadministratie is uitbesteed aan Sportkader Nederland. 

• Betaling aan vrijwilligers (voor zover van toepassing) wordt alleen gedaan na 

ondertekening van een vrijwilligersovereenkomst (die voldoet aan de eisen 

van de Belastingdienst). 

FC Weesp voldoet door deze maatregelen vanaf heden aan de voorwaarden van de 

Belastingdienst vwb personeel en vrijwilligersverplichtingen, wat belangrijk is om 

toekomstige naheffingen te voorkomen.  

b. Verslag kascommissie 
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Het verslag met bevindingen van kascommissie wordt voorgelezen door Arjan 

Geertsma. De kascommissie adviseert de ALV het bestuur te dechargeren voor 

seizoen 2019-2020. Ron geeft aan trots en blij te zijn dat de kascommissie nu 

compleet is en hoe er is samengewerkt door alle betrokkenen om een streep onder 

het verleden te kunnen zetten.  

c. Decharge bestuur 

Ger vraagt of de ALV akkoord geeft op het jaarverslag en het bestuur decharge 

verleend voor seizoen 2019-2020.  De ALV gaat akkoord.  

d. Financiële stand van zaken per 1 maart 2021 

Administratie is uitbesteed. Er is nu voor de penningmeester dagelijks inzicht in de 

financiële stand van zaken van de vereniging. De stand van 1 maart wordt gepresenteerd 

ten opzichte van de begroting 2020-2021. 

Financiële prognose jaar 2020-2021 neigt naar een negatief resultaat van slechts 500 

euro en dat in een coronajaar is een uitzonderlijk goed resultaat aldus een dankbare Ger 

Oostermeijer. 

Vragen en opmerkingen vanuit de leden:  

Waarom zijn de huisvestingskosten hoger dan begroot? 

Ger: Of de huisvestingskosten hoger dan begroot uitvallen moeten we nog aankijken. Het 

kan zijn dat de factuur van Stichting Chris Blüm mee gaat vallen. De begroting 2020-2021 

hebben we zeer positief begroot met medeweten van de Stichting. Ook lopen de 

huisvestingskosten en accommodatie wat door elkaar. Het kan zijn dat er in de 

huisvestingskosten ook nog wat accommodatiekosten zitten.  

Marja: Wat houdt de Stichting Chris Blüm in? 

Ger: SCB is een stichting die is opgericht bij het ontstaan van FC Weesp uit de fusie van de 

3 vorige verenigingen, met als doel BTW voordelen te behalen tijdens de bouw. De 

stichting betaalt de huur van het complex, OZB en onderhoudskosten etc aan de 

gemeente en rekent dat zonder toeslagen door aan de vereniging (verderop wordt er nog 

meer toegelicht over deze constructie). 

Aize: Kunnen we nog een bijdrage van de gemeente of KNVB verwachten door 

uitzonderlijke situatie van afgelopen jaar? 

Rutger: We zijn op meerdere manieren geholpen. De gemeente heeft onderkend dat de 

verenigingen steun nodig hebben. Ze hebben de verwachting uitgesproken dat Q4 en Q1 

de huur 45% lager zal zijn dan gebruikelijk omdat we de velden slechts gedeeltelijk in 

gebruik hadden. Dit hebben het we nog niet meegenomen in de prognose want het is nog 

niet officieel meegedeeld.  

Ger vult aan: Ook hebben we ondersteuning door KNVB gekregen. In het seizoen 2019-

2020 hebben we effectieve steun gekregen doordat de KNVB twee termijnen niet in 

rekening heeft gebracht. 1 termijn is 2000 euro, dus steun is in totaal 4000 euro geweest. 

Voor het lopende seizoen heeft KNVB wel al melding gemaakt van eenzelfde overweging 

maar dit is nog niet effectief geworden. Mogelijk gaan we daar meer over horen.  
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Verder hebben we nadere steunmaatregelen die kunnen aanboren TASO (dit is 

meegenomen in de prognose. We hebben 7000 euro ontvangen, maar op grond van de 

verantwoording die we in januari hebben moeten afleggen moeten we dit waarschijnlijk 

weer terugbetalen omdat we – met opzet - een grote aanvraag hebben gedaan). Voor de 

NOW kwamen we niet voor in aanmerking in Q4.  

Tot 5 april hebben we de tijd om de TASO 2 steun aan te vragen en dat gaat in de 

komende weken gebeuren. Wat de uitkomst van deze aanvraag gaat zijn, is moeilijk te 

voorspellen. Het is ingewikkeld en Ger gaat dit met Geert oppakken.   

Arthur (via chat): Waarom wordt er niet voor gekozen om 1e veld kunstgrasveld te maken 

ivm kosten en duurzaamheid.  

Rutger: De huurkosten van de velden die in rekening wordt gebracht door de Gemeente 

Weesp zijn relatief hoog, daar zijn we het mee eens. Zeker gezien het feit dat wij veel 

beheer zelf doen. De Gemeente Amsterdam rekent minder beheerskosten en daarom 

hebben we de wens om snel onder Amsterdamse regels te vallen. Dan zijn de kosten lager 

en zal de Gemeente een deel van het beheer op zich nemen.  

Met de Gemeente Amsterdam is kunstgras voor veld 1 al besproken, maar de kosten voor 

de aanleg zijn hoog en zijn niet gebudgetteerd. Dus op de korte termijn gaat dit zeker niet 

gebeuren. Het veld ligt er overigens prima bij en FC Weesp is blij dat we gebruik kunnen 

maken van een echt grasveld.  

6. Bestuur- en beleidzaken 

Speerpunten per portfolio worden gepresenteerd per bestuurslid. Wat willen we in het 

komende kalenderjaar bereiken? Aanvullingen buiten presentatie van de slides: 

Financiële zaken (Ger) 

• Ger raadt aan om de contributie inning in 2 termijnen in plaats van 4 termijnen te 

doen.  

Algemene zaken (Rutger) 

• Overleg met de Gemeente vind Q2 van dit jaar plaats, met als doelstelling een plan 

voor harmonisatie voorafgaand aan de volgende ALV in juni gereed te hebben.  

• Verduurzaming heeft niet alleen tot doel om groener te worden, maar ook om 

kosten te besparen op onze (aanzienlijke) energierekening. Er zal wel eerst 

geïnvesteerd moeten worden en we moeten subsidie afwachten. Het betreft een 

lange termijn plan, leden zullen tijdens de komende ALV’s worden geconsulteerd 

over voortgang.  

Mischa: Loopt de club niet het risico dat velden minder goed/snel worden onderhouden als de 

Gemeente het onderhoud op zich neemt?  

Rutger: Wij kunnen nu de Gemeente Amsterdam bellen voor reparaties daar waar we dit in 

het verleden zelf deden. Dus het kan alleen maar beter worden is de verwachting, ook omdat 

de gemeente snel kan acteren en meer budget heeft (en wij niet ons verenigingsbudget 

hoeven aan te spreken). 

Kees: Had de Stichting geen financiële voordelen zoals BTW t.o.v. de vereniging? 
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Rutger: Het was in het verleden het geval, toen er werd gebouwd. En de Stichting Chris Blüm 

heeft veel betekent voor het beheer en onderhoud. Maar de belastingvoordelen en BTW 

voordelen zijn nu niet meer van toepassing. De Stichting is hiervoor niet meer nodig. 

Willem Lok, voorzitter Stichting Chris Blüm legt uit waarom de Stichting is opgericht: 

1. De Stichting kon BTW aftrekken van de bouw van het clubhuis. Dit is nu niet meer het 

geval.  

2. Er was een controle noodzakelijk tussen Vereniging en Stichting: Hoe wordt het geld 

besteed om zo continuïteit vanuit de stichting te waarborgen bij wisselingen van het 

bestuur van de vereniging.  

Maar de toegevoegde waarde van de Stichting verdwijnt. Er moet daarom een goede 

regeling gevonden worden om de Stichting te beëindigen. De vereniging gaat dan samen met 

de Gemeente Amsterdam verder.  

Vrijwilligerszaken (Leo) 

• Vraag voor extra mensen die kunnen helpen bij het verder optuigen van de 

vrijwilligerscommissie. Wie vindt het leuk om te helpen. Meld je dan aan bij het 

bestuur of via vrijwilligers@fcweesp.nl.  

• Ook worden er vrijwilligers gezocht voor het nog te organiseren vrijwilligersfeest 

(wanneer het weer mag). 

Vacatures (prioriteiten) (Leo) 

• Voor alle vacatures zijn alle bestuursleden te bereiken via bestuur@fcweesp.nl  

 

Meiden- en vrouwenvoetbal (Helen) 

• Door corona hebben een aantal plannen vertraging opgelopen.  

Marja: vanaf welke leeftijd mogen meiden niet meer gemengd spelen?  

Leo: In alle jeugdteams mogen meiden gemengd spelen. Vanaf de O10 mag je een jaar onder 

je lichting spelen zonder dispensatie.  

Micha: Suggestie om meiden samen te voegen leeftijd coördinator:  

Helen geeft aan liever een aparte coördinator voor meiden te hebben, maar een gezamenlijke 

coördinator is een optie die we mee kunnen nemen.  

Micha: Suggestie om voor de Golden Boys clinics ook vrouwelijke trainers inzetten.  

Helen: Goede suggestie en nemen we mee naar Pascal. We willen ook meer vrouwelijke 

trainers bij de Kabouters.  

Senioren (Sasja) 

Grootste vraagstuk is of het eerste elftal op zondag en zaterdag blijven spelen of alleen op 

zaterdag. We zien om ons heen allemaal clubs die naar zaterdag gaan.  Er zal komend seizoen 

onderzocht worden wat de voorkeursoptie is van onze leden, en een voorstel ingediend 

worden bij de ALV. Het bestuur wil dit besluit voorleggen aan de ALV, aangezien dit besluit 

relatief grote impact heeft. 
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Marja: Als er meer teams naar de zaterdag gaan, past dat met het aantal velden? Is daar al 

over nagedacht?  

Sasja: dat wordt zeker meegenomen en meegewogen. Daar ligt nog geen plan voor. Dat is nu

 nog niet aan de orde. Er zal meer gespreid gevoetbald moeten worden. 

Ron: we kunnen ervaringen uitdelen met clubs die al over zijn gegaan op de zaterdag. De 

meeste seniorenwedstrijden worden einde dag gespeeld. Jeugd is ‘s ochtends.  

William: Het is zeker niet de bedoeling om alle teams naar zaterdag over te laten gaan om 

zondag het complex te sluiten. We gaan niet stoppen met zondag voetbal.  

 Voetbalzaken jeugd (Leo) 

• Geen toevoegingen/vragen 

Jeugdactiviteiten (Mathieu) 

• Micha (via chat): suggestie voor Vomar-plaatjes ruilmarkt op club. Kinderen kunnen 

plaatjes ruilen en Vomar kan zich laten zien 

Sponsorzaken (Mathieu) 

• Aantal sponsoren hebben niet kunnen voldoen aan sponsorgelden door economische 

situatie door Covid. 

• Mathieu wil een sponsorcommissie oprichten. Er zijn meer mensen nodig om planmatig 

bedrijven te benaderen in Weesp. Er is meer netwerk nodig. Dus vind je dit leuk, meld je 

dan aan bij Mathieu.  

• Mathieu wil een club van 100 oprichten. Dit was vroeger een club van mensen die 100 

gulden aan de club doneerden voor speciale projecten etc. De leden committeren zich 

voor deze donatie voor een aantal jaren. Zo bouw je een pot op. Je krijgt ook inspraak op 

hoe het geld wordt besteed. En leden van deze club hebben inspraak hoe het geld 

besteed gaat worden. En er komt een gezellig dag/avond/lunch/brunch voor al deze 

clubleden. Later volgt hier meer over.   

• Jeugd krijgt nieuw tenue met Vomar als hoofdsponsor. 

• Voor de senioren wordt nog een hoofdsponsor gezocht.  

Accommodatie (Ron) 

• Kees: De extra AED hangt in de doorgang bij het ballenhok en is sinds vandaag (24 maart) 

operationeel. Hier moeten we zuinig op zijn met z’n allen.  

Vragen & sluiting 

Ingediende vragen: 

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

Zie slide Helen 

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

Ger: FC Weesp is vereniging van leden, zonder leden geen vereniging. Een vereniging biedt 

leden binnen de mogelijkheden die er zijn te trainen en wedstrijden te spelen. En als die 

mogelijkheden worden beperkt dan is dat voor de club overmacht. De club heeft een aantal 
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vast kosten, huur, KNVB, gas/water/electra, trainers etc. Club moet ergens geld vandaan 

halen om dit te kunnen betalen. Meeste opbrengsten komen uit contributies, een klein deel 

uit kantine (nu heel klein door covid) en verder door sponsoren. Maar het belangrijkste deel is 

contributie. Onze leden maken onze club en zo draag je bij. Zo blijft FC Weesp bestaan voor 

de komende jaren (zonder Covid) 

• We geven nu aan 40-50 kabouters training op een half veld. Hoe zorgen we voor meer 

veldruimte voor de kabouters / mini’s? 

Leo: Kabouters mogen ook van veld 1 gebruikmaken. En je zou kunnen kijken naar vervroegen 

van de training van de kabouters. Splitsen in een deel om 16.00 uur en een deel om 17.00 uur. 

Of kunnen we het op een andere dag inplannen. We hebben meerdere mogelijkheden. Mocht 

het tegen de grens aanlopen dan kunnen we het uitbouwen. Hoe meer leden hoe beter, we 

gaan ons aanpassen.  

• 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?  

Ron: Constateer en ga in gesprek met deze jeugd. Ik ga ook met deze jeugd in gesprek, 

afgelopen weekend zelfs nog. We zijn aan het kijken of we een FC Weesp street toernooi te 

organiseren om ze te betrekken. Wij kunnen de jeugd iets bieden als FC Weesp. Negatieve 

aandacht maakt het probleem groter, dus we gaan het positief benaderen. Deze jeugd juist 

betrekken.  

Kees: Verzoek om de doeltjes die gebruikt worden tijdens de training weer terug te zetten.  

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

Ron:  

• Veiligheid waarborgen op terrein, safety first voor alle leden en bezoekers 

• Sportsfeer/cultuur/betrokkenheid en mate van commitment 

• Technisch beleid en vrijwilligersbeleid opstellen die dit kan faciliteren.  

• Voetbal is meer dan sporten, we zijn een voetbalfamilie en je zorgt goed voor je 

familie.  

Het is een brede vraag maar dit geeft een bepaald gevoel weer.  

We hopen de volgende vergadering op 9 juni 2021 weer bij FC Weesp in de kantine te 

kunnen organiseren en de leden een drankje aan te kunnen bieden 

 

---------De vergadering wordt gesloten ---------- 

 

Het bestuur dankt Laura Koopmans voor het notuleren van de ALV! 

 


