
Algemene Leden Vergadering OVC’85 dd 30 mei 2022  
 

Notulen ALV dd 26112020 
 Pagina 1 
 

Aanwezige bestuursleden:   Harm Wever (vz), Mirjam de Stigter, Wim Liet en Josephine de Maar  
Aanwezige leden:   zie aanwezigheidslijst 
Afmelding:   Jeroen Overwater en Josien Ontskul 
 

1. Opening en vaststellen agenda.  

De eerste ALV van het nieuwe bestuur wordt geopend door de nieuwe voorzitter Harm Wevers. Hij 
verwelkomt de leden voor het bijwonen van deze vergadering weer in het clubgebouw. 

De agenda wordt vastgesteld en er zijn verder geen mededelingen.  

2. Afmeldingen.  

Harm Wever meldt dat Jeroen Overwater en Josien Ontskul zich hebben afgemeld. 

3. Notulen ALV 18 mei 2019 

Bij punt 2 in de tekst aanpassen dat Wim Liet niet ‘herbenoemd’ is, maar ‘benoemd’ is. Josephine de 
Maar (de nieuwe secretaris) zal dit aanpassen in de notulen.  

4. Mededelingen vanuit het bestuur.  

1. Wim Liet meldt dat een OVC-lid Dick Jansen 12 januari 2022 is overleden. Als trouw lid heeft Dick 
jarenlang als vrijwilliger geholpen in de kantine en was hij actief als scheidsrechter. 

2. Het kledingcontract zal optioneel met 1+3 jaar verlengd worden met de huidige kleding. Het shirt 
is goed, enkel de sokken en broekjes zijn van iets mindere kwaliteit. Contract met DSE moet nog 
worden getekend. Harm bevestigd dat de sponsor blijft. Daniël Corbeek geeft aan dat er een 
prijsafspraak volgens hem is gemaakt dat de prijs die toen betaald werd voor een jaar verlengd zou 
zijn. Wim Liet zegt dit opnieuw na te kijken. In het huidige contract staat dat er 500 shirts door de 
sponsoring tegen een lager tarief bij kan kopen.  

3.  Wim geeft aan dat er gesprekken lopen met een incassobureau voor het innen van de contributie. 

4. De voetbaltechnische zaken zullen we voortzetten op de manier zoals het nu gaat, maar de 
vacature blijft. De samenwerking blijft belangrijk. 

5. We zijn zeer blij met de opgerichte activiteitencommissie onder leiding van Geertruida 
Zwanenburg, Angelique Brinkman en Timo van de Koevering. Op deze manier willen zij zorgen voor 
meer verbinding met de club en de teams. De actie om de vrijwilligers door middel van een 
chocoladereep te bedanken is mogelijk gemaakt door deze commissie. De commissie wil ‘de pupil 
van de week’ gaan introduceren. Ze zullen helpen bij de kick-off dag, maar gaan ook op onderzoek uit 
naar losse projecten. De commissie vraagt om mensen, extra ondersteuning, om hun team e komen 
versterken. 
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6. De wedstrijdsecretaris Willem ter Haar geeft aan te stoppen. Er is gesproken met iemand die nog 
wat tijd nodig heeft en per december zou kunnen beginnen dus het gaat nu om iemand die het voor 
een paar maanden van Willem over kan nemen. Leden geven aan dat ze het jammer vinden dat hij 
stopt; hij doet het goed. 

7. De leverancier van het Panna-veldje laat op zich wachten. Het bestuur hoopt het voor 26 juni te 
kunnen openen. De kosten zijn deels verkregen van kleedgeld Oosterbeek. Het bestuur denkt eraan 
om de tribune of het panna-veldje te benoemen naar bijvoorbeeld een bijzonder OVC-lid. Een 
oproep hierover zal geplaatst worden in de nieuwsbrief. Reactie van leden hierop is of er hierover al 
besloten is door het bestuur. Harm geeft aan dat dit nog open is. Een opmerking hierover is dat als je 
een naam kiest je ander tekort doet. Misschien is een sponsor een idee. 

8. SESB beheert de kleedkamers en het kunstgrasveld. De vraag is om SESB over te dragen naar de 
stichting ovc. De beachvolleybal gaat uit SESB. De statuten zullen moeten worden aangepast. Wim Liet 
zal hierover navraag doen bij de KNVB wat de beste stap is. Daniël Corbeek geeft aan dat je er 
bijvoorbeeld geen btw-voordeel bij hebt. Dan zou je daar een andere zakelijke partij erbij moeten halen 
om dit goed neer te kunnen zetten. Bij alleen SESB heb je de kantine er niet bij in. Wim Liet geeft aan 
dat dit dus vragen zijn die hij meeneemt richting de KNVB. Daniël  biedt nog een telefoonnummer aan 
Wim aan wat betreft Millingen om het wiel niet nog een keer te hoeven uit te vinden.  

9. Betreft de inkomsten van het clubgebouw. Door de corona is er weinig omzet gedraaid. Het zit nu 
op het niveau van 2019. Er is subsidie op aangevraagd, maar de vaste kosten blijven doorlopen. De 
vraag reist toch op vanuit een paar leden dat er achterstand in de contributie is en dat daarover nog 
steeds geen duidelijkheid is. Is het mogelijk dat dit voor het komende seizoen geregeld kan worden? 
Wim geeft aan dat hij hier achteraan gaat en dit zeker voor het volgend seizoen de inning van de 
contributie anders wil gaan innen via Nikki met daarbij de link naar ‘Sportlink’. Het is nog goed kijken 
hoe het in te richten.   

5. Jaarverslag secretaris 

Het jaarverslag van 2022 is er niet en zal doorgeschoven moeten worden naar de volgende alv 

vergadering. Josephine de Maar verontschuldigd zich en geeft aan vrijwillig erin gestapt te zijn en 

hier niet van op de hoogte te zijn geweest.    

6. Financieel jaarverslag 

Voordat het financieel jaarverslag uitgedeeld wordt, merkt Daniël op dat deze stukken nooit 

verstuurd worden. Hoe kan je er dan decharge op aan tekenen? Wim geeft aan het altijd al zo te 

doen. 

Wim geeft een toelichting op de inkomsten en uitgaven en de balans voor de seizoenen 2020 – 2021 

en de begroting op volgend seizoen 2021-2022. 

a) Toelichting seizoen 2020-2021 

We sluiten seizoen 2018-2019 met een klein positief resultaat af. Hieronder enkele highlights. 
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Inkomsten 

2020-2021 is het jaar van de Corona. Er zitten grote verschillen in de posten. 

De Grote Club Actie heeft desalniettemin een groot bedrag opgeleverd van €5.000,=. 

Het papier lopen is ook een vaste waarde in de opbrengsten van €10.000,=. Het eerste en het tweede 

van de zondag zijn we dan ook zeer dankbaar die dit altijd doen. Vanuit de kantine is het niet 

mogelijk geweest om geld over te maken naar ovc. Was wel laag begroot. 

Sponsoring zit iets onder de begroting wel een sponsor na 1 juli, daarom staat deze hier nog wel bij. 

Dit jaar was moeilijk om sponsoren te krijgen. Daniël is hiermee gestopt, maar was een grote 

aanjager. 

De contributie is iets lager begroot, maar er komt nog wat binnen. Een opmerking vanuit Daniël dat 

hij niet begrijpt dat er een groot te kort; een te kort van ongeveer 10%. Dat is toch echt wel veel. 

Nogmaals de vraag wat hier aan gedaan gaat worden. Wim geeft nogmaals aan dit uit te zoeken met 

een extern organisatie. 

Uitgaven 

Er moet nog eens goed gekeken worden naar ‘Sportlink’ en ‘VTON’ of de €15.000,= het waard is. Als 

we niet verder willen kijken we of we het stop kunnen zetten.  

Kosten accommodatie en kunstgrasveld zijn niet in rekening gebracht. Naar aanleiding van 

verschillende vragen van leden zal Wim een extra check doen bij de gemeente wat betreft het 

kwijtschelden van kosten om zo niet ineens verrast te zijn door toch kosten en misschien is er nog 

wel meer geld bij de gemeente te halen. Wim zal om bevestiging van de gemeente vragen. 

Algemene opmerking vanuit Andrew Ernster als er normaal gedraaid zou zijn was er een tekort van 

€10.000,=. Dit bewijst te meer dat er bovenop moeten worden gezeten om de contributie te innen.  

Balans 

Er is geld overgemaakt naar de Bilderberg voor de cashflow binnen de stichting. 

Er zijn verder geen vragen over de balans 

b) Toelichting kascommissie 

Paul Bouwman en Richard Jansen hebben de boekhouding op … gecontroleerd.  

Wim heeft de administratie goed op orde en er zijn geen fouten of onjuistheden geconstateerd. 

Ze geven het advies om decharge te geven voor 2020-2022. 
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Een vraag van Daniël aan de kascommissie of het hen nog is opgevallen dat de contributie opvallend 

is. Kascommissie geeft aan dat het hen ook goed lijkt dat hier een extern bedrijf bij betrokken wordt 

aangezien het moeilijk blijkt om het zelf te doen.  Daniël zegt dat dit een blijvend probleem blijkt. Dat 

Wim dit al jaren aan zich heeft hangen. Een dwangmiddel die ingezet kan worden volgens Daniël is 

dat je niet mag spelen bij het niet betalen van de contributie. Esther geeft aan dat het belangrijk is 

om op tijd te begrijpen waarom er niet betaald wordt. Dat is direct na een eerste keer. Mirjam 

oppert als mensen hierover na willen denken dan graag.  

c) Decharge penningmeester en bestuur 

De vergadering wordt gevraagd met het advies van de kascommissie akkoord te gaan. Wanneer men 

niet akkoord is kan de hand opgestoken worden. Er wordt geen hand opgestoken dus ALV stemt toe 

en de penningmeester en het bestuur wordt decharge verleend. 

g) Contributie 

Wim laat weten dat door de toename van kosten en ook het bekijken van de contributies bij 

omringende clubs, OVC ook toe is aan een verhoging in de contributie. Harm wil de voorgestelde 

verhoging van de contributie in stemming brengen, maar hierover zijn vragen of dit wel kan. 

Wildenbeest geeft aan dat dit niet in een vooraankondiging is geweest en hierdoor andere leden hier 

niet van op de hoogte zijn die nu niet aanwezig zijn. Belangrijk is dat de procedure gevolgd moet 

worden. Het besluit is genomen dit naar de volgende ALV te verschuiven en gezamenlijk met de 

begroting. Dat ook meegestuurd dient te worden. 

Naar aanleiding van de contributie wordt er aangegeven dat er behoefte is aan een duidelijk voorstel 

vanuit het bestuur wat de ambitie van het eerste is; het uitspreken van een doel. Daarnaast geeft het 

bestuur ook aan dat de verbinding met de club belangrijk is. Pupil van de week kan daar een bijdrage 

aan leveren. Verder is het belangrijk om jeugdbeleid te behouden. Het stimuleren van jeugdtrainers. 

Een voorbeeld van Ernest dat een jeugdtrainer van de 16-2 traint, omdat hij het gewoon leuk vindt. 

Hij heeft de ambitie om de jongens beter te maken. Die moeten beloont worden. Jongens zijn bereid 

veel te doen. Stijn is een voorbeeld van iemand die veel doet. Dit moet een voorbeeldfunctie zijn 

voor jonge jongens. De vraag die nog gesteld werd is of jeugdspelers een reisvergoeding kunnen 

krijgen aangezien ze een studie elders hebben. Bestuur neemt deze vraag mee ter overdenking.    

7. Stijn 

Ik heb met de coördinatoren van de teams gekeken naar het beleid om het aan te passen, maar er is 

daarover nog niet besloten voor aankomend seizoen. De wens is de teams voller te willen maken. En 

merkbaar is dat er een groot verschil zit tussen het eerste en de tweede en derde. Om het te kort aan 

te gaan kan je er bijvoorbeeld voor kiezen om twee leeftijdsklasse samen te voegen. Als er een 

jongen zwaar bovenuit steekt kan je die eerder doorschuiven. Andrew vult aan met dat het de vraag 

is of je krampachtig vast moet houden aan de 14-1 en de 15-1. Vaak zijn spelers uit bijvoorbeeld de 

14-2 minder makkelijk bij de 14-1 te halen door de te grote klassenverschil. Is wel een discussie die 
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loopt, zegt Andrew. Jeroen vraagt wat het beleid nu in het eerste is. Stijn geeft aan dat het nu simpel 

dat je als eerste automatisch naar het volgende eerste gaat. In het nieuwe concept heb je te maken 

met beoordelingstrainers en de coördinator kijkt hier vervolgens naar. En daarnaast zul je 

selectietrainingen moeten geven. Je zult teams samen moeten laten trainen dus 14-1 met de 15-1. 

Andrew vult nog aan dat de ambitie er is om vaker bij trainingen te kijken en wedstrijden voor een 

objectieve blik.   

Stijn geeft verder aan ook gevraagd te hebben naar de belasting van de jeugd coördinatoren of zij 

alleen verantwoordelijk moeten zijn voor een lichting of voor meerdere. Verder willen we ook meer 

werken met jeugdtrainers naast een teamtrainer. Zo kan een VTON avond ook jeugdigen helpen van 

bijvoorbeeld de 15-1 die dit leuk vinden om te doen. Verder gaat Stijn kijken of er meer mogelijk is 

met subsidies. Dit geldt ook voor de jeugdscheidsrechters.  

8. WBTR  

De huidige statuten van de club stammen af uit 1986 en voldoet niet meer aan de huidige tijd. We 

hebben nieuwe statuten opgesteld in lijn van de KNVB en hebben het ook met een extern bureau 

opgesteld. De regel is dat er tweederde van de leden aanwezig moeten zijn. Daniël haakt in met de 

opmerking dat de statuten heel erg belangrijk zijn, maar dat er wel de juiste procedure gevolgd moet 

worden. Als je het wilt wijzigen, moet je het 14 dagen van te voren aan de leden moet toesturen. Ik 

denk dat je dit beter opnieuw kan doen aangezien niet alle leden dit hebben kunnen zien. Als het wel 

inzichtelijk was en er zijn dan geen twee derde van de leden dan is het op die manier procedureel 

juist. Harm geeft aan dit advies te volgen. 

9. Rondvraag 

Herman van Brummelen Geeft aan dat hij op de zaterdag vaak kleine kinderen achter de bar ziet 
staan. Hier op letten, misschien. En hij geeft aan dat hij gezelligheid mist. Vroeger speelde er op de 
zaterdag vaak en band. Bestuur geeft aan dat alle initiatieven welkom zijn. 

Jeroen Balzer geeft aan of er nog iets moet met de VOG; dat dit opgepakt wordt. Harm geeft aan dat 
dit opgepakt is. 

Esther doet een voorstel om halverwege het seizoen kijkt of de speler niet al heel meetraint, maar 
nog geen lid is. Mirjam geeft aan dat dit ook een taak van de trainer is.  

Daniël Corbeek vraagt naar de status van het kunstgrasveld. Gaat het nog drie tot vier jaar halen? 
Ernest Willemsen geeft aan er iemand voor aan de lijn gehad te hebben, maar dat hij deze nog niet 
gezien heeft.  Daniël geeft in ieder geval mee dat het belangrijk is dat de banden met de gemeente 
goed zijn. Harma geeft aan dat Marinka weer opnieuw benoemt is en dat wij als bestuur het contact 
weer met haar oppakken. 

10. Sluiting 

Niets meer aan de orde zijnde sluit de voorzitter om 22.22 uur de vergadering met dank aan een 
ieder voor de aanwezigheid en inbreng 


