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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) 

  
   

   
Vragen behorende bij de Algemene Ledenvergadering van 23 april 2021 
Hierbij de ingekomen vragen.       

Vragen van Jacky Ruiterman  
1. Hoe staat het ervoor met de verbouwing van de kantine?  

De verbouwing van de kantine is op dit moment nog in planfase. Er is destijds een tekening gemaakt 

door de architect waar een klein groepje kenners zich over heeft gebogen. Daar zijn opmerkingen op 

gekomen met de vraag aanpassingen te maken. Door de Corona is het plan ‘on hold’ gezet. 

Aangezien we als bestuur hebben besloten om eerst te bezien hoelang de crisis aanhoudt en met 

welke financiële averij we er doorheen zullen komen zijn er ook tussentijds niet al werkzaamheden 

verricht. De kantine is misschien wat ‘out dated’ maar zeker nog heel goed bruikbaar. We hebben 

nog altijd het voornemen om hiermee verder te gaan als we over deze situatie heen zijn. Hier hebben 

we onder andere een potje vanuit de speculaaspoppen voor gereserveerd staan.   

Uiteraard zullen eventuele werkzaamheden aan de kantine/bar dan zoveel mogelijk plaatsvinden op 

het moment dat er geen gebruik wordt gemaakt van de kantine (zomer of winter).  Overigens zijn er 

wel actuele plannen om met een simpele bestelpilaar met scanmogelijkheden en bonnetjes-systeem 

snel van de wachtrij voor de bar af te komen. Wordt dus vervolgd. Ideeën en wensen kunnen te allen 

tijde worden doorgegeven en worden zeer op prijs gesteld.   

Wel hebben we enkele kleine aanpassingen gedaan aan ruimtes die (ook tijdens de Corona periode) 

wekelijks gebruikt en belast worden namelijk de VAR ruimte en de ontvangstkamer. Hier wordt zo 

intensief gebruik van gemaakt dat we heel graag een begin wilde maken aan een stukje onderhoud 

en opfrissing die we ook de komende jaren willen doortrekken naar andere ruimten in ons 

clubgebouw.   

2. Ik hoor geruchten van vele mensen dat een deel van de selectiespelers betaald worden en 

een deel niet. Wat is hiervan de waarheid en waarom wordt er anders geen open kaart 

gespeeld?  

Het voetbaltechnisch beleidsplan van de club heeft als belangrijke missie dat we als vereniging graag 

op een hoog niveau willen voetballen maar wel met een groot aandeel van spelers uit onze eigen 

jeugdopleiding (eigen jongens). Onze opleiding wordt steeds beter, daar stoppen we veel tijd en ook 

geld in en daardoor krijgen we jongens die vanuit de F-jes uiteindelijk in ons eerste elftal terecht 

komen. Op dit niveau (eerste klasse) wordt bij bijna alle clubs om ons heen individueel betaald aan 

spelers. Wij hebben nog altijd het beleid dat we dat niet gaan doen. Maar wat we wel zien is dat ook 

onze eigen jongens verleid worden met wedstrijdpremies, persoonlijke vergoedingen etc. om ergens 
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anders te komen voetballen. Om te voorkomen dat deze jongens te makkelijk verleid worden (want 

vaak toch jong, student, of nog weinig geld op zak) hebben we twee jaar geleden een 

compensatiepotje bedacht waarin we van buiten de club (dus niets gaat ten laste van de inkomsten 

van de vereniging) sponsors bereid hebben gevonden om de eerste 20 spelers te compenseren in 

hun kosten voor contributie en eventueel stukje van het trainingskamp. We hebben dit niet aan de 

grote klok gehangen omdat:  

1. Het zich allemaal nog in een proefperiode bevond (dat hebben we de selectiespelers ook 
verteld)  

2. Het potje buiten de club omgaat en dus geen directe verantwoording vanuit bestuur over de 
financiële begroting van de club voor nodig is.  

3. Sponsors dat ook van ons gevraagd hebben.   

4. De KNVB binnenkort voor alle amateurverenigingen komt met aanvullende eisen mbt 

betalingen voor spelers of elftallen. Dan wordt het waarschijnlijk anders.  

Wij zien het als ‘kleine geste’ naar de mannen die elke zondag vele mensen naar ons sportpark 

trekken en de omzet van de kantine spekken. Daarom ook een competitieve trigger dat we dit alleen 

voor de eerste 20 doen zodat er ook onderling extra wordt gestreden om een plekje in de 

hoofdmacht.   

Hierboven staat ook meteen één van de redenen waarom het (nog) niet bij de vrouwenselectie 

gedaan wordt. De vrouwentak staat binnen onze club nog niet op een dusdanig niveau dat er grote 

mensenmassa’s naar de club komen. Onze opleiding is wél gericht op meisjes en jongens maar 

voorlopig kunnen er nog geen meisjes in ons heren vlaggenschip spelen en dus is het behoud van 

spelers in de laatste fase (senioren) gericht op de mannen.   

Naast deze compensatie werken we bij de mannen- én de vrouwenselectie aan vele andere manieren 

om de club zo aantrekkelijk mogelijk te maken zoals trainingsfaciliteiten, sponsors, uitjes 

(trainingskamp), etc. Dat wordt zeer gewaardeerd.  

3. Op 6 december 2019 met de ALV stelt Neal de vraag: Waarom wordt de ALV altijd op vrijdag 

gehouden als de selectie traint. Hij krijgt als antwoord: dat de selectie destijds heeft 

aangegeven niet aanwezig te hoeven zijn en dat het een stuk rustiger is zo.  

  

Dit is toch geen antwoord wat je als bestuur kan geven. Er zijn nog meer teams dan alleen de 

selectie die trainen op vrijdag. De meningen van de selectie kunnen ook per jaar verschillen. 

Hoe kan je een transparante club zijn en je club beter maken als het bestuur het zo rustig 

mogelijk wilt hebben bij de ALV?  

Ik heb die zin ook later terug gelezen in het verslag en ben het er helemaal mee eens dat dit er wat 

ongelukkig staat. Dat hadden we anders moeten formuleren. Uiteraard zijn we blij met de inbreng 

van iedereen dus ook de selectiespelers. Het is waar dat een groep wel eens heeft aangegeven dat ze 

er niet veel belang in stellen om de ALV te volgen maar dat geldt zeker niet voor iedereen. Zolang als 

ik in het bestuur zit (2000) en ik me kan herinneren, hebben we geen grote opkomsten gehad bij de 

ALV. Misschien omdat het gewoon goed gaat met de club, misschien omdat mensen alle vertrouwen 

hebben in de besturen van de afgelopen twee decennia of misschien wel omdat er niet genoeg 

moeite wordt gedaan om er meer mensen bij te betrekken en het een beetje aantrekkelijker te 

maken voor de leden. Waarschijnlijk zijn alle ‘misschiens’ een beetje waar. We hebben meer dan een 

jaar geleden tegen elkaar gezegd dat we dit de komende ALV anders gaan doen. Daarom hebben we 
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voor dit jaar een PowerPoint voorbereid en hadden we een hele andere opstelling en aanpak in ons 

hoofd. Ook wilden we een nieuwe aanpak om leden te bewegen naar de ALV te komen maar helaas 

is Corona hier ook de boosdoener waarom dit nu niet kan. Dat we het zelfs online moeten doen 

hebben we nooit voorzien anders hadden we niet twee keer uitgesteld. Heb je wel eens een online 

vergadering met meer dan 20 mensen gedaan? Ik wel, maar dat is niet erg fijn en zeker geen goede 

manier om mensen inspraak te geven. Deze ALV moest nu doorgang vinden (uitstel kan niet meer) 

maar daarom staat deze ALV in het teken van vooral de financiële verslaglegging en enkele 

belangrijke ontwikkelingen. Ook vanwege de tijd en de avondklok. Hierbij de belofte voor de 

volgende officiële ALV in het najaar dat we ons best zullen gaan doen om er zoveel als mogelijk 

mensen LIVE bij te krijgen.   

Overigens willen wij graag in alles transparant zijn maar dat betekent niet dat we alles wat binnen het 

‘bedrijf SV Den Hoorn’ gebeurt open en bloot op tafel kunnen leggen. Daarbij zijn privacy en andere 

menselijke of clubbelangen in het geding en dat mag niet de bedoeling zijn.   

4. Hoe zit het met de proef cashless betalen? Ik vind dat je cash en contant moet houden. Het is 

klantvriendelijker en er is vaak genoeg een storing geweest dat er niet gepind kan worden. 

Van het bestuur hebben de meeste nog nooit bardienst gedraaid en totaal geen ervaring met 

wat de gasten/leden willen. Mochten jullie cashless betalen door willen zetten, dan vind ik 

dat er opnieuw gestemd over moet worden.  

Cashless betalen is de toekomst. Veel leden lopen alleen nog met een pas of betalen zelfs alleen nog 

maar met hun telefoon. Het is sneller en veiliger. In het jaar dat we gestart zijn hiermee hebben we in 

eerste instantie alleen doordeweeks ingevoerd. Geen muntjes meer ophalen bij de bank, geen geld 

meer in de kluis en niet meer met geld over straat zijn de belangrijkste redenen. Maar het is ook 

gebleken dat hiermee de kasverschillen zijn teruggebracht. Cashless is dus in veel opzichten beter.   

Ook als je de bar niet bedient (ik heb nog nooit officieel achter de bar gestaan) kun je wel je 

voelsprieten uitzetten en in nauw contact met de barcommissie een project als cashless in gang 

zetten en evalueren. Deze mensen weten alles van de bar en de mensen die er voor en achter staan. 

Natuurlijk is het wennen, voor kinderen, voor ouderen, voor uitclubs maar het proefjaar bleek dat 

voor de meesten echt geen probleem. En het weegt niet op tegen de voordelen.   

Het plan is om dit komend jaar geheel over te gaan op cashless betalen. Dit kunnen wij als bestuur 

prima besluiten. Daar is geen ALV stemming voor nodig. Het lijkt me wel een goed idee om hier een 

evaluatie/enquête onder ons leden over op te zetten en de meningen te peilen. Op basis hiervan 

kunnen we dan een definitief besluit nemen. Wat ons betreft starten we dit op zodra de kantine 

weer normaal open gaat. Tot die tijd willen we graag cashless blijven betalen.   

  

Vragen van Yvonne Ruiterman  
5. Waarom wordt er niet gecommuniceerd via sportlink dat er a.s. vrijdag ALV is, zodat alle 

leden tijdig worden geïnformeerd en zich kunnen aanmelden en hun bijdrage kunnen leveren 
aan de SV?  

  

Zie hierboven. Iedereen kan zich aanmelden voor de ALV door het lezen op de site. Het is in 

afgelopen jaren niet gebleken dat het versturen van een herinnering via sportlink tot meer aanloop 
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heeft geleid. Helaas. De eerstvolgende ALV hopelijk LIVE en dan rekenen we op meer leden die zich 

er warm voor maken. Daar gaan wij als bestuur ons uiterste best voor doen.   

 

6. Hoeveel dagen/ weken van tevoren moet het worden bekend gemaakt en de agenda en 
bijlagen beschikbaar zijn?  

  

Minimaal 2 weken vooraf. Dit is ruimschoots gebeurd. De agenda en het verslag staan dan op de 

site. Daarbij wordt aangegeven dat het financiële verslag is op te vragen bij de penningmeester. 

Dat doen we om niet jan en alleman inzicht te geven in de cijfers van de vereniging. De mensen 

die zich aanmelden voor de ALV hebben vervolgens alle stukken ontvangen.   

  

7. Moet er een bepaald % leden (b.v. 10% ??) aanwezig zijn om te stemmen? Bij de tennis 
moest het namelijk overnieuw, omdat er te weinig leden met zoom hadden aangemeld.  

  

Ja en nee. We hebben in het verleden gestreefd naar een bepaald percentage (maar niet omdat dit in 

de statuten staat). Met de groei van het aantal leden is dat steeds onhaalbaarder geworden. Vooral 

bij grote investeringen is het ongewenst om met een te kleine groep leden een dergelijk besluit te 

nemen. De verantwoording voor het jaarverslag van afgelopen jaar en de begroting als dit onder 

normale omstandigheden geen grote afwijkingen kent en in ons geval al jaren heel positief, hebben 

we dat tot nu toe altijd aangedurfd. Ook hierbij geef ik nogmaals aan dat we hard ons best gaan doen 

meer mensen op de ALV te krijgen.   

  

Echter ook belangrijk om te vertellen is dat de ALV bij lange na niet de enige plek is waar leden hun 

kritiek, vragen of complimenten kwijt kunnen. Dit gaat het hele jaar door en deze geluiden worden 

uiteraard altijd meegewogen bij het beleid. Gezien het feit dat we een club zijn dat tot ver in de regio 

heel goed bekend staat en we nauwelijks verloop hebben van leden en zelfs een wachtlijst is, is voor 

ons ook een bewijs dat we het met elkaar al jaren best wel heel goed bezig zijn. En er is altijd iets te 

verbeteren. Maar dat houdt het ook leuk en soms spannend.   

  

8. Nu las ik ook in de notulen dat er bewust voor de vrijdagavond wordt gekozen, omdat het 
dan lekker rustig is, want dan trainen de senioren en de selectie heeft er geen behoefte aan. 
Ik vind dit een verkeerde instelling om bewust een groep -belangrijke- leden geen kans te 
geven om daarbij aanwezig te zijn, terwijl er juist heel veel wordt geregeld en heel veel 
kosten worden gemaakt voor die groep. Dan mogen/moeten ze er bij zijn om hun 
belangstelling en waardering voor de SV actief te laten zien.  

  

Helemaal eens! Zie boven.  

   

9. Hoe zit het met de ledenstop?  De meeste komen van buitenaf en krijg er ook niet het dorpse 
clubje gevoel meer van.  En volgens mij komen er steeds meer leden bij, terwijl we ook te 
weinig kleedruimtes hebben.    

  

Er is binnen de vereniging afgesproken dat we een X aantal elftallen kwijt kunnen en daar houden we 

ons al een paar jaar stevig aan. Dit wordt in nauw overleg met de jeugdcommissie en de mensen die 
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hier elke week bij betrokken zijn continue afgestemd. Er is dus vooral bij de jongere jeugd al jaren 

een wachtlijst. Komt er een plek vrij wordt dat ingevuld met kinderen uit de kern Den Hoorn, 

broertjes, zusjes en dan verder naar buiten. Bij de oudere jeugd is er minder wachtlijst en daar kan 

dan volgens de pyramide (onderin breed en boven smaller) vaker een kind lid worden gemaakt. Ook 

hier beginnen we bij bekenden en vriendjes van leden. Het dorpse gevoel zou ik willen vertalen naar 

een club met (dorpse?) normen en waarden waarbij iedereen elkaar groet, helpt, respecteert en 

aanmoedigt. Leden die zich hier niet aan houden gaan er (na een waarschuwing en zonder 

onderscheid) onherroepelijk uit. Daar zien wij op toe. Ook dit jaar is dit (helaas?) weer gebeurd en 

dat is ons inziens de belangrijkste inzet om de club een fijne en veilige plek te laten zijn voor 

iedereen.  

De kleedkamerbezetting is zeker een hele uitdaging alhoewel er meer momenten 

zijn in de week dat ze leeg staan dan dat ze vol zitten…. Corona tijd heeft 

aangetoond dat we hier ook heel creatief in kunnen worden als de 

omstandigheden erom vragen.   

   

10. Ik las in de notulen dat er niemand in het bestuur zit van de activi en andere commissies en 
dat er diversen keren overleg is met sommige bestuursleden.   
  

Het bestuur bestaat formeel uit een voorzitter, secretaris en penningmeester. Dat kan verder 

aangevuld worden met bestuursleden die een specifieke taak of verantwoordelijkheid hebben. De 

tijd dat van elke commissie een vertegenwoordiger in het bestuur moet zitten hebben we al lang 

geleden achter ons gelaten en werkt mijns inziens ook niet. Het onderstaande organogram is al sinds 

geruime tijd de basis voor de structuur binnen de club en staat ook zo in ons beleidsplan.   

  

Ons bestuur bestaat naast de voorzitter (mijzelf), vice voorzitter (Nic) en de secretaris (Monique) uit 

precies die mensen die in onderstaande organogram de ‘linking pin’ zijn naar andere 

verantwoordelijken en commissies. Zo hebben we Bert-Jan als bestuurslid Voetbalzaken, Robin als 

bestuurslid wedstrijdzaken (incl. jeugd) en Heidi als penningmeester.  Met deze club doen we ons 

uiterste best om het ‘bedrijf SV Den Hoorn’ te runnen en m.i. is meer leden ook niet gewenst omdat 

het wel bestuurbaar moet blijven binnen de vergadering. Het is wel een terecht punt dat er nog veel 

meer mensen zijn die naast deze structuur zich keihard inzetten voor de club zoals activie, 

sponsorcommissie, etc. etc. Deze mensen zullen ook gehoord moeten worden. Dat gebeurt zeker (en 

ook doordat één van ons aanschuift bij deze commissie of hun oor te luisteren legt) maar kan 

waarschijnlijk altijd beter. Gaan we zeker mee aan de slag maar kom vooral ook bij ons in de overige 

364 dagen van het jaar want wij zijn (los van een vakantie of voetbalwedstrijdje) 24/7 voor de club 

bezig. Tijd genoeg dus.   
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11. Na 30 jaar ervaring kan ik wel zeggen dat dat niet vaak gebeurt, ik heb op 22 augustus 2017 
en vaak daarna gevraagd/gemaild om met Heineken om de tafel te gaan voor een betere 
bierprijs en voor gratis extra pitchers, glazen en parasols voor het terras. Als ik dan van Eric 
vd Lans hoort dat hij pitchers koopt dan vraag ik mij af wat het voor zin heeft om bij elkaar te 
komen als er niks aan wordt gedaan. Als ik zie wat er op de tennis gebeurt met Heineken dan 
hebben zij het beter voor elkaar dan de SV maar dat heb ik ook al vele malen aangegeven.  
Waarom wordt er geen actie ondernomen om met Heineken te praten dan, het is al zo vaak 
beloofd dat jullie dat zouden doen?  

  

De barcommissie en ook Jan van Beek zijn wel degelijk druk geweest met bierinkoop en daarbij zijn 

enkele opties naast elkaar gezet. Ik heb persoonlijk contact gehad met de tennis hierover en ik weet 

hoe zij dat gedaan hebben en wat ze hebben gekregen daarvoor. Daar is met Heineken al over 

gesproken maar ook daar is door Corona geen verder opvolging aan gegeven. De biertanks zijn zelfs 

weer leeggehaald op gegeven moment dus zodra we weer gaan vullen staan we klaar voor een 

vervolggesprek met hen.   

  

12. Ook lees ik in de notulen dat de tekeningen van de nieuwe kantine vorig jaar januari al 
getoond zouden worden, heb dat ook regelmatig gevraagd om dat naar buiten te brengen 
omdat mensen ernaar vragen wat er met de opbrengst van de speculaaspoppen gebeurt? Als 
dan ook de kantine op een paar keer na al een jaar leeg staat waarom is er dan geen actie 
ondernomen om in deze periode de kantine op te knappen?  Geld gaat het toch wel kosten of 
je het nu doet of over 2 jaar.  

  

Tekeningen tonen die nog niet zijn goedgekeurd is geen goed idee want dan moet je daarna mogelijk 

weer nieuwe tekeningen tonen en dan snapt niemand er iets van. Zodra we hier weer mee doorgaan 

en er iets definitief is laten we dat heel graag aan iedereen zien. Voor verder antwoord zie hierboven.  
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13. Moet het bestuur uit een oneven getal bestaan?? Nu zijn er maar 6 personen. Mijn vraag is of 
er nog één vacant is voor een nieuw bestuurslid? Moet een bestuurslid altijd voor 3 jaar in 
het bestuur zitten of kan hij/zij ook het bijv. voor 1 jaar doen?  

  

Hierboven heb ik aangegeven hoe idealiter een bestuur eruit ziet en wanneer er een plek vacant 

komt, namelijk als één van de posities bovenin moet worden ingevuld. Het is gezien de complexiteit 

van de club (1200 leden, half miljoen omzet, vele vrijwilligers) erg belangrijk dat mensen die menen 

in aanmerking te komen voor het bestuur enigszins kunnen overleggen dat ze ervaring of 

capaciteiten hebben op andere manier verkregen. Bv ervaring opdoen in een commissie en daar een 

keer voorzitter zijn is een mooie opstap naar het bestuur. Ik ben persoonlijk van mening dat elk lid in 

het bestuur kan en mag komen maar dat we wel goed moeten bekijken of iedereen er ook geschikt 

voor is. Als voorzitter ben ik persoonlijk verantwoordelijk om mijn team samen te stellen en daar zal 

ik ook heel zuinig op zijn. Overigens loopt het meestal niet storm als er ergens een vrijwilliger opstapt 

dus vaker moeten we hard zoeken dan dat ze in de rij staan.   

  

Er hoeft geen oneven aantal te zijn want bij gelijke stemmen geeft de voorzitter de doorslag. Dat is 

nog nooit gebeurd bij mijn weten maar er wordt ook niet zo vaak officieel gestemd. Discussiëren op 

basis van goede argumenten en daarna een gezamenlijk besluit nemen des te meer. Een bestuurslid 

wordt gekozen voor maximaal drie jaar en daarna zal hij/zij opnieuw herkozen moeten worden of 

eruit gaan. Hij/zij kan door omstandigheden wel eerder dan 3 jaar stoppen alhoewel dat meestal niet 

gewenst is.   

    

   

14. Het bedrag aan personeelskosten/vrijwilligers stijgt elk jaar weer behoorlijk; wie worden er 
dan van de vrijwilligers allemaal betaald ik weet van de schoonmaak dat ze wel een 
vergoeding krijgen. Wat is de oorzaak van de stijging.? Welke groepen vrijwilligers betreft 
dit?  

   

De personeelskosten zijn in realiteit gedaald het afgelopen jaar maar dat komt dan o.a. door Corona 

en het feit dat er medewerkers zijn die een deel van hun salaris hebben teruggestort. De stijging in de 

totaal begrote personeelskosten zit in het feit dat alle kosten stijgen om ons heen dus ook in 

salarissen, dat we steeds hoger gaan spelen en daar ook hoger opgeleide (lees: duurdere) trainers bij 

horen, dat we leeftijdscategorieën hebben opgesplitst waar er eerste 1 trainer op een selectie van 

twee elftallen was is er nu 1 per elftal, dus meer trainers. We houden uiteraard de salarissen scherp 

in de gaten maar zoals eerder gezegd we runnen de club als een bedrijfje en zijn dus scherp op de 

uitgaven en zetten zwaar in op de inkomsten.   

  

De vrijwilligersvergoedingen worden verstrekt aan schoonmaak (klein deel) en trainers en medische 

staf. Zoals hierboven aangeven zijn dat er simpelweg meer geworden maar daardoor hebben ook 

veel meer kinderen /leden meer aandacht gekregen omdat ze hun eigen trainer hebben. De stijging 

zit ondanks het groot aantal meer trainers op ± 6% dus dat valt eigenlijk nog wel mee.   

   

Namens bestuur SV Den Hoorn  

Frank van Mil  
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