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  Datum:                  23 april 2021 

  Tijd:                        19.30-21.00 UUR   

  Locatie:     SV DEN HOORN 

                                                                          Online  

                                                                                  Den Hoorn (ZH)   

   
ALGEMENE LEDENVERGADERING  (ALV) 

  
   

   
Verslag van de Algemene Ledenvergadering van 23 april 2021 

  
1. Verslag  

De voorzitter opent om 19.30 uur de vergadering online via TEAMS en heet ruim 19 leden en 

belangstellenden welkom.  Fijn dat jullie er zijn bij deze zeer ongewone ALV. De eerste 

vergadering waarbij Frank van Mil als voorzitter optreedt, maar vooral ook omdat het de 

eerste online ALV in de clubgeschiedenis is. We wilden de vergadering niet langer uitstellen 

vanwege het feit dat het seizoen 2020-2021 alweer het einde nadert. We zullen ons 

concentreren op het financieel verslag van afgelopen seizoen 2019-2020 en de begroting 

van 2020-2021 met daarbij een actuele stand van zaken van dit seizoen.  

  

2. Verslag ALV van 6 december 2019 ( bijlage A)  

Het verslag wordt ongewijzigd vastgesteld onder dankzegging van de samenstelster.   

       

3. Ingekomen stukken en mededelingen    

We hebben de vergadering gevraagd om vooraf zoveel mogelijk vragen schriftelijk in te 

dienen om de online ALV niet onnodig lang te maken. Op alle ingediende vragen is voor de 

ALV een reactie vanuit het bestuur gegeven. Mogelijk zijn niet alle vragen hiermee (naar 

tevredenheid) beantwoord. Het staat uiteraard iedereen vrij om persoonlijk contact op te 

nemen met de verantwoordelijke voor deze portefeuille of algemene vragen bij de 

voorzitter neer te leggen na de ALV zodat we deze alsnog kunnen behandelen. Hartelijk 

dank daarvoor. De vragen van Neal die vanmorgen zijn gesteld, zijn deels beantwoord in de 

reactie van het bestuur en worden nog later schriftelijk gestuurd. Jeanine van Geest vraagt 

of de financiële stukken eerder gestuurd kunnen worden, ze moest de hele week werken, en 

heeft geen tijd gehad. De stukken worden alleen gestuurd naar de aanmelders bij de ALV. 

Zodra iemand zich heeft aangemeld zijn de stukken gestuurd. Sneller kan niet. Afgesproken 

wordt dat de vragen die nu nog komen samen met de al gestelde vragen bij het verslag 

worden gevoegd.  

 
4.  Jaarverslag 2019/2020 secretaris + commissies (bijlage 3)  
 
Goedkeuring is compleet. 
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5. Jaarrekening 2019/2020 (bijlage 4)  

• A. Verslag boekjaar 2019/2020 

Heidi geeft uitleg over balans en de winst en verliesrekening. Aan de hand van de PowerPoint 
neemt ze ons op overzichtelijke manier mee door de cijfers. Samengevat hebben we in het 
seizoen 2019-2020 -ondanks de corona die halverwege dit seizoen is ingetreden- een positief 
bedrijfsresultaat gehaald van ± € 20.000,-. Dit is exclusief de subsidie van € 60.000,- die we 
hebben ontvangen van verschillende instanties voor de aanleg van onze lichtinstallatie.  
Begroting 2020-2021 is niet aangepast op de actuele situatie. Wel is besloten vandaag uitleg te 
geven over hoe we er actueel voor staan.  
 
Neal Ruiterman vraagt hoe het kan dat de liquide middelen gestegen zijn?  Dat hebben we mede 
kunnen behalen door vooral zuinig te zijn en de hand op de knip te houden in een onzekere tijd. 
 
Eric R. van Dijk ziet graag dat de penningmeester in het vervolg de posten hier en daar met tekst 
en uitleg aanvult, zodat het voor iedereen makkelijker is om enkele posten te begrijpen.   
 
De tegenvallende marge (winst) dat wordt gehaald uit de kantine omzet, kan op verschillende 
manieren worden beïnvloed. Onder andere zouden consumpties niet geregistreerd of 
afgerekend kunnen zijn. Marges worden elk jaar weer tegen het licht gehouden.  
 
Wederom prachtig resultaat van de oud papier bijdrage. Bedankt aan alle oud papier ophalers. 
Ook is er weer een flinke bijdrage opgehaald met de verkoop van speculaaspoppen. Er is een 
apart potje dat staat gereserveerd waarin het geld van de speculaaspoppen staat incl. de 
uitgaven die hieruit in de afgelopen jaren al zijn gedaan.  

Er zijn door corona verschillende bijzonder baten zoals steunmaatregelen vanuit de overheid 
beschikbaar gesteld waar we subsidie voor hebben aangevraagd. 
 
Rik van Dam vraagt welke subsidie we hebben ontvangen tijdens de Corona? De sheet met een 
compleet overzicht hiervan komt later in de PowerPoint terug en wordt daar uitgelegd. 
  
Vraag van vorig jaar; welke besparing heeft de nieuwe ledverlichting opgeleverd? Het is lastig 
met Corona jaar 1:1 te vergelijken maar we hebben afgelopen jaar een besparing gekend van  
€ 4.000,- op elektra (en voor gas € 7.000,- minder betaald). 
 
Kosten schoonmaak zijn apart opgenomen. Voorheen werd dit bij de kantine inkoop geboekt. 
Voetbalmaterialen zijn iets lager geworden.  
 
Neal Ruiterman vraagt waar het budget van € 2.000,- voor een activiteit overige senioren voor is 
opgenomen? Met dit bedrag kan -als het weer mag- de groep overige senioren iets organiseren 
bv BBQ.  
 
Vanaf afgelopen jaar dragen we geen huur kantine meer af aan de stichting en de bijdrage 
hiervoor vanuit gemeente vervalt. Vandaar dat de kosten lager uitvallen. 
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Berry Baruch vraagt waarom het sponsorbedrag inkopen lager is. Er wordt door de club niet elk 
jaar evenveel kleding ingekocht omdat de kleding minimaal 2-3 jaar wordt gebruikt.  
 
Eric R. van Dijk vraagt aandacht voor het feit dat vice voorzitter Nic. van Marrewijk zich heeft 
ingezet voor de lichtinstallatie en daarbij voor de investering van 90K voor 60K aan subsidie 
overal en nergens vandaan heeft binnen geharkt. Hartelijk dank Nic.  
 
 

• B. Beoordeling Kascontrole commissie Aad Vermeulen en Sanne Nolden. 

De kascontrolecommissie heeft de boeken gecontroleerd en in orde bevonden. Voorgesteld 
wordt de penningmeester en bestuur decharge te verlenen voor het door hen gevoerde beleid. 
Aad Vermeulen en Sanne Nolden vormden de kascontrolecommissie voor het jaar 2019/2020. 
Als er nog vragen zijn mag dat altijd bij Aad.  

• C. Voorstel dechargeverlening penningmeester/bestuur  

Decharge wordt verleend aan penningmeester/ bestuur. 

• D. Benoeming leden Kascontrole commissie 2020/2021 
 
Aad Vermeulen verlaat de kascontrole en Neal Ruiterman neemt het over van hem samen met 
Sanne Nolden volgend jaar. 
 
6.    Begroting 2020/2021. 

a. Begroting wordt goedgekeurd op 23 april 2021 

De penningmeester geeft uitleg over de begroting 2020-2021. De kantine is maar 6 weken open 
geweest. Buiten dat we de begroting laten zien laat de penningmeester de stand van zaken zien 
tot en met 31-3-2021 en de nog te verwachten kosten tot 30 juni a.s.    
 
Hieruit blijken de volgende zaken:  

• Er zijn extra sponsors binnengehaald en we zijn nog steeds bezig nieuwe sponsors binnen 
te halen. Er zijn er weinig tot geen afgevallen. Complimenten voor de sponsorcommissie.  

• De speculaaspoppen is weer een succes geweest ondanks dit jaar geen Reinier de Graaf 
Gasthuis. 

• De Corona steun die we hebben binnengehaald.  
 
Eric R. van Dijk vraagt of er veel lidmaatschappen opgezegd zijn. Dat blijkt niet meer dan in 
andere jaren. Bedankt ook aan de leden dat ze niet hebben opgezegd. 
 
Berry, resultaten van de sponsors is hoog. Wordt er ook aan hun gedacht. Robin zal toelichting 
op geven over sponsoring in een extra sheet. We laten ze niet in de steek. 
 
KNVB kosten zijn lager door geen maandelijkse inningen nu, maar geen toezegging dat we 
dit niet hoeven te betalen. 
 
Jacky Ruiterman vult aan dat met selectie bedoeld wordt heren 1 en jong DH i.p.v. heren 1 en 2. 
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• Extra kosten worden gemaakt voor sponsoruitgaven vanwege extra sponsordoeken die 
zijn vervangen en A selectie heeft ook de kleding vervangen. We boeken ze op het moment dat 
we ze betalen. 
 
Eric R. van Dijk stelt dat hij een tekort van 10K op de begroting bij een omzet van een 500k niet 
netjes vindt. Zou graag zien dat we dit minimaal op nul of met kleine winst begroten. 
 
Naast de lopende maandelijkse kosten hebben we een extra reservering opgenomen van 40k 
voor het terugbetalen van de aanschaf van het kunstgrasveld op veld 1. Hierdoor zullen de reële 
cijfers over 2020-2021 uiteindelijk in de min eindigen. We gaan er alles aan doen om dit verlies 
zo klein mogelijk te houden.  
 
De begroting 2020-2021 wordt aangenomen. 
 

Overige financiële onderbouwing 

Corona steunmaatregelen.  
Er zijn diversen subsidies ontvangen die voor de ALV op een rijtje zijn gezet. 
 
Rienie van Dijk vraagt waarom alleen de NOW1 is aangevraagd en niet de tweede. Bij 
voetbalclubs is de omzet niet nul als er geen kantineomzetten zijn zoals in de horeca. Het 
omzetverlies bedraagt in deze periode niet meer dan 20%. In deze periode hebben veel 
verenigen dan geen loonkosten, dus deze kan niet worden aangevraagd. 
 
Contributie inning via Nikki 
De contributie inning dat is uitbesteed aan Nikki verloopt soepel. Van alle door de leden 
verkozen deelbetalingen staat er nog 2,8% open. Echte probleem gevallen beslaat 0.82% van het 
totaal. De rest is allemaal inmiddels probleemloos geïnd. Hier gaan we dan ook graag mee 
verder in het nieuwe seizoen.  
  
Neal Ruiterman vraagt wat het percentage van vorig seizoen was dat nog open stond rond deze 
tijd. Toen stond er ongeveer 15–20K open (=± 6%).  
 
Jeanine van Geest vraagt of volgend seizoen de facturen van Club van 100 en sponsors ook via 
Nikki gaan lopen. Nee die gaan niet via Nikki maar blijven we graag via dezelfde weg op factuur 
versturen. Verder stelt Jeanine dat er nog donateurs zijn die geen nota hebben ontvangen. De 
penningmeester vraagt om deze namen even door te sturen zodat ze alsnog aan rekening 
kunnen krijgen. Dank daarvoor.  
 
Voorstel contributie 2021-2022 
De contributie voor komend seizoen blijft gelijk aan afgelopen seizoen. De overige senioren 
betalen €275 aan contributie voor een seizoen. Het voorstel is om hen voor 2021/2022 een 
directe korting van € 25,- toe te kennen en de nota wordt in 2 keer gestuurd € 125 begin van het 
seizoen en in de winterstop de andere € 125, tenzij we weer een corona stop krijgen, dan wordt 
de 2e nota niet gestuurd. Geldt ook voor 7 tegen 7 maar dan met een korting van € 17,50. 
Jacky Ruiterman vraagt waar de vrouwen 1 onder vallen want die betalen € 305,- euro en 
hebben volgens haar geen betaalde trainer en trainingskamp. De penningmeester antwoord dat 
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de vrouwen 1 onder selectie vallen en niet onder overige senioren. Ze hebben een betaalde 
trainer, zijn ook op trainingskamp geweest en spelen in sponsorkleding.   
 
Eric R. Dijk geeft aan met de vrouwen 1 toch nog even een apart gesprek te hebben hierover. 
 
Rick van Dam vraagt of hij samen met Neal en Jacky -zodra de RIVM maatregelen het weer 
toelaten- een BBQ mogen organiseren. Heel graag!  
 
7. Bestuurssamenstelling (bijlage5)  
 

• De heer Robin Persoon is herkiesbaar als bestuurslid wedstrijdzaken (incl. jeugd),  

• Mevrouw Heidi de Bruyn is herkiesbaar als penningmeester, 

• Mevrouw Monique Schulte is herkiesbaar als secretaris,  

• De heer Bert-Jan is kiesbaar als bestuurslid voetbaltechnische zaken, 
 
Alle bestuursleden die herkiesbaar en kiesbaar zijn krijgen voor de komende 3 jaar het 
vertrouwen van de ALV. 

 
Shamil Ali merkt op dat er op deze manier over 3 jaar vier bestuursleden tegelijk herkiesbaar 
zijn. Dat lijkt niet wenselijk. Hier zal het bestuur zich over buigen.  

 
 

8. Ontwikkeling/informatie vanuit bestuur 
 
Sponsoring 
Ondanks corona kijkt Robin Persoon terug op een positief sponsorseizoen 2019/2020. Berry 
vroeg wat we voor sponsors terug doen. Er is door de selectie een mooi filmpje gemaakt en 
tijdens de winter zijn er sjaal en mondkapje in SV kleuren uitgedeeld aan bc leden. Er zijn ook 
nieuwe sponsors binnengehaald. Zowel als kledingsponsors als BC lid. 
 
Neal Ruiterman ziet dat afgelopen jaar Be fresh sponsor is geworden van tassen voor JO19-1. Hij 
vraagt wat het beleid is van de club als het over gezonde voeding gaat en waarom aan de ene 
klant vers fruit wordt gestimuleerd en aan de andere kant een sponsordoek hangt van Mc 
Donalds. Mc Donalds koos voor 1 seizoen als doeksponsor. Hierna worden ze bc lid. Hun doel 
was vooral medewerkers voor het restaurant te trekken.  
 
Voetbaltechnische zaken 
Bert-Jan Nolden was al vanaf begin vorig jaar betrokken als bestuurslid voetbalzaken.  
Afgelopen jaar is de organisatie van de selectie senioren versterkt met een technische manager 
Donny van de Bos. Er is een voetbaltechnischbeleidsplan opgesteld voor alle leden jeugd, 
senioren, vrouwen en meisjes. Er is een medische beleidsplan opgesteld voor het fit houden van 
de spelers incl. jeugd. Komend jaar wordt daar verder op ingezet zoals bij hersteltrainingen en 
eventueel in samenwerking met AdFysio en Bart Holierhoek hoe we daar nog meer uit kunnen 
halen. 
Verder denken we aan alternatieve sporten aanbieden. Dit wordt door de KNVB gepromoot om 
ook ander sporten aan te bieden. Met Hodenpijl Tennis wordt nu gekeken om samen te werken 
richting de nieuwe populaire sport padel.   
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Berry Baruch vraagt of bij de alternatieve sporten ook aan fitness bij Allround is gedacht. Ja daar 
gaan we ook naar kijken.  
 
In de overstap van jeugd naar seniorenselectie zal komende tijd jong DH spelers gaan plaatsen 
die anders in senioren 2 zouden belanden. In de herenselectie worden nu 20 spelers vrij 
gehouden van contributie als extra stimulans voor de jongens om hierbij aan te sluiten maar ook 
om deze eigen jongens te behouden voor de club en niet voor een appel en een ei naar een club 
in de zelfde categorie te gaan spelen. Wij bedanken Richard van der Helm hartelijk voor zijn 
jarenlange inspanningen ook op dit vlak.  
 
Overige ontwikkelingen 
 
De voorzitter schetst tenslotte enkele ontwikkelingen waar het bestuur de afgelopen maanden 

aandacht aan heeft besteed of wat er verder speelt binnen de vereniging.  

• Zo denkt het bestuur na over een systeem op de tap waarmee, makkelijk een biertje / 
pitcher wordt getapt en de tap direct als aanslag in het kassa systeem wordt aangemeld. 

• We laten uitrekenen of er een nieuw sloten systeem voor alle deuren kan komen (eventueel 
 met pas of tag bediend zodat we van de sleutels afzijn en alles weer veiliger wordt.  

• Verder willen we investeren in het kassasyteem en extra mobiele pin, maar ook denken we 
na om een pilaar met bestelmenu in de kantine te plaatsen om zo de wachtrij voor de bar 
(voor de ingang) te verkleinen.  

 
Shamil Ali merkt op dat efficiëntie niet ten koste mage gaan van de sfeer (menselijke maat) als 
zaken automatisch gaan. Daar zullen we zeker aandacht aan schenken.  
 

• De ontvangstruimte en de videoruimte  worden op dit moment opgekapt en opgefrist. 

• Cashless betalen. Hier willen we in het nieuwe seizoen volledig op overgaan met als 
belangrijkste reden dat het veilger wordt (mensen niet meer met geld over straat laten 
lopen) en minder kasverschillen ontstaan.  

• Let op: binnen 2 jaar zijn we (wettelijk) een rookvrije vereniging. Er worden nu al stappen 
genomen om rondom de velden en voor trainers en staf en selectiespelers strengere regels 
op te stellen.  

• Uitholling zondagvoetbal. KNVB is bezig met grote plannen om het zondagvoetbal in onze 
regio (West II) bij de zaterdag te trekken. Ze willen (oa uit milieuoogpunt) niet de clubs 
buiten hun regio voetballen. Ons eerste elftal speelt nu al tegen 4 clubs uit Brabant. Er komt 
straks een plan voor zaterdag/zondag competitie.  

 
Eric R van Dijk, vraagt of er straks ook een uitholling van de zaterdag ontstaat. Nee, clubs 
trekken vooral naar de zaterdag toe ivm met de vrije tijdsbesteding van jongeren die liever op 
zaterdag voetballen. De zondag zakt dan steeds verder weg.  
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Jacky Ruiterman stelt dat als er toch een systeem op de tap komt het niet uitmaakt, of er dan 
met cash of per pin betaald wordt. Dat klopt. De reden voor pin is  dat het veiliger is en over een 
paar jaar mensen geen cash geld meer op zak hebben.  
 

• De plannen voor aanpassingen van de kantine / bar zijn vanwege Corona stilgelegd. 
Zodra we weer zekerheid hebben over de strat van het nieuwe seizoen pakken we de draad 
weer op en gaan we bekijken hoe en welke aanpassingen noodzakelijk / gewenst zijn.  

• Vrijwilligerscoordinator. Deze functie is heel belangrijk omdat we afhankelijk zijn van 
vrijwilligers voor het draaien van de vereniging. Neal Ruiterman heeft zich enthousiast getoond 
om deze functie te bekleden.   

• Oud papier. Na 40 jaar opgehaald te hebben gaat de Gemeente Midden Delfland dit 
uitbesteden aan Avalex. Ze gaan werken met wagens met zijbeladers daar hoeven geen extra 
mensen meer mee te helpen. We woprden voor enkele jaren gecompenseerd in onze 
inkomsten. Hier heeft Bert-Jan Nolden samen met de andere partijen zich hard voor gemaakt bij 
gemeente MD. Dank daarvoor. Ophalers (door de jaren heen) allen bedankt voor de jaren dat 
jullie oud papier hebben opgehaald als inkomsgten voor de club.  
 
Neal Ruiterman checkt of zijn vragen die hij vanmorgen per email heeft gesteld nog aan bod 
komen. Deze worden na de ALV verder uitgebreid beantwoord.  
 
Dat was wat bestuur kwijt wilde over verschillende ontwikkelingen binnen de vereniging.  
 
 
9. Rondvraag. 
 
Jeanine vraagt of de vrijwilligerscoördinator het anders gaat aanpakken dan bij haar. Ze voelt 
zich aan de kant gezet. We hebben er alle vertrouwen in dat de vrijwilligerscoördinator zijn 
taken goed zal uitvoeren.  
 
Eric R van Dijk geeft aan dat het digitaal beeldscherm behoorlijk gevuld was met mensen maar 
vraagt of de volgende keer sportlink gebruikt kan worden de mensen te informeren over de ALV 
omdat het toch gaat over het reilen en zeilen van de club. Frank antwoord dat we de volgende 
keer als we weer live gaan er alles aan zullen doen om meer leden aan te haken maar dat 
Sportlink in het verleden hier ook niet aan heeft bijgedragen.  
 
Yvonne Poot vraagt of Frank een keer op gesprek bij haar thuis kan komen. Frank komt graag 
een keer langs bij Yvonne. 
 
Gerard Remmerswaal vraagt of het bestuur de emailadressen voortaan bij het versturen van de 
emails in de BCC kunnen zetten uit privacy overweging. 
 
Richard van der Helm hoopt dat de bitterheid die hij hier en daar beluisterd bij enkele leden, zal 
afnemen. Hij bedankt het bestuur dat in dit rare jaar weer alles in goede banen heeft weten te 
leiden. Met name: Heidi die de passie weer heeft teruggevonden en Robin fijn dat je ook 
sponsortaken op je hebt genomen. Het is fijn om met jou in gesprek te zijn.   
Peter de Bruyn wil het volledige bestuur zijn complimenten overbrengen. Hij heeft het zelf 
afgelopen jaar ook weer meegemaakt als sponsor,  trainer en coordinator keepers. 
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Neal Ruiterman vraagt tot slot of de overige senioren mogen door voetballen in de grote 
vakantie. Dat mag zeker want er zijn altijd twee kunstgrasvelden beschikbaar. 
 
De voorzitter bedankt alle aanwezigen voor hun bijdragen en wenst toe dat we de volgende keer 
iedereen weer live kunnen zien en horen.  
 
 
10.Sluiting door de voorzitter 21.30 uur. 

    

 

Aldus Vastgesteld door de Algemene ledenvergadering van 23 april 2021.       

           

 

 


