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Veertiende Algemene Ledenvergadering 

 

Altijd Strijdbaar Waddinxveen (ASW) 

19 april 2017 

19.30 – 22.30 uur  

Kantine ASW 

 

Vergaderstukken 

 Agenda 

 Concept Verslag 13
e
 ALV 16 november 2016 

 Financieel resultaat 2015-2016 

 Verslag Kascontrole commissie 

 Begroting seizoen 2017-2018 (op scherm) 

 Contributie 2017-2018 

 Technisch Beleidsplan Jeugd 

 Verplichting bardienst en sancties seizoen 2017-2018 

 

Bijlagen verslag 

1. Aanwezigen en afmeldingen 

2. Verklaring Kascontrolecommissie 2015/2016 

 

 

1. Opening 
Kees Jansen (voorzitter) opent om 19.30 uur de vergadering met een welkom aan 

alle aanwezige leden. Hij neemt de agenda door, er zijn geen verzoeken voor 

wijzigingen. 

 

Wegens te weinig leden is de vergadering geschorst en wordt een nieuw tijdstip 

bepaald om 19.45 uur. Dit om de overige leden nog in staat te stellen erbij te zijn en 

de stemming van de minderheid geldig te maken.  

 

2. Ingekomen stukken/mededelingen secretaris 
Een aantal leden heeft zich voor de vergadering afgemeld. Ze worden in de 

vergadering genoemd en hun namen staan in bijlage 1 van dit verslag. In bijlage 1 

staat de presentielijst. 

Er zijn geen ingekomen stukken bij de secretaris binnengekomen. 

 

Michele del Vecchio zal namens het bestuur later aanschuiven. 

 

3. Verslag ALV van 19 november 2016 
Het conceptverslag van de algemene ledenvergadering van 19 november 2016 

wordt voorgelegd ter goedkeuring.  

 

Behoudens de opmerking van Ben van der Sluis over een bijeenkomst ondernemend 

ASW zijn er verder geen opmerkingen.  
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De voorzitter doorloopt de actiepunten en brengt de leden op de hoogte over de 

status van de actiepunten.  

 

Acties ALV november 2016 Deadline Status 

1. Samenwerking tussen ASW en Alphense 

Boys duidelijk zichtbaar maken op de 

website (Martijn Groot) 

1 februari 2016 Er moet nog in 

combinatie met de 

jeugd een item op de 

site worden gemaakt  

2. Extra ALV met de cijfers van 2015/2016 

(Edwin Verweij) 

1 maart 2017 Is niet gedaan wordt 

meegenomen in deze 

ALV 

3. Inventariseren jeugdevenementen 

(Hendrik Mol) 

1 januari 2017 Is gedaan en een aantal 

ook uitgevoerd, zoals 

filmavond, darts. Er is 

een planning met 

evenementen.  

4. Duidelijk vrijwilligersbeleid en sancties 

(Michele del Vecchio) 

ALV 2017 Is voorgelegd tijdens 

deze ALV 

5. Richtlijnen en voorschriften voor ouders 

en bezoekers van ASW (Martijn Groot) 

ALV 2017 Wordt aan gewerkt 

6. Organisatie nieuwe wedstrijdvormen 

jeugd (Kees Jansen en Hendrik Mol) 

1 mei 2017 Voorbereidingen zijn 

gemaakt. Uitvoering 

binnenkort 

7. De kantine aantrekkelijker maken voor de 

jeugd (Kees Jansen) 

1 maart 2017 Er is iemand benaderd. 

De voorzitter is in 

afwachting van een 

voorstel. 

8. Beroep op ondernemerssubsidie 

aanvragen (Kees Jansen en Patricia van 

Dalen)  

1 januari 2017 Dit punt is onvoldoende 

opgepakt. Ben vermeld 

net als in de vorige 

vergadering het bedrag. 

Kees geeft aan dat het 

lastig is om samen tot 

een plan te komen met 

andere verenigingen 

 

Na deze terugkoppeling wordt het verslag door de leden goedgekeurd.  

 

Actiepunt 1: De actiepunten van de vorige ALV  
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4. Financieel verslag seizoen 2015-2016 
Penningmeester Edwin Verweij geeft een toelichting op de cijfers over het seizoen 

2015-2016. De voornaamste afwijkingen zitten in de lekkage van kantine inkomsten 

en de contributie. 

 

Er is in totaal 3.000, - euro aan inkoop niet terug te vinden in de omzet. Cor de 

Vlieg vraagt hier uitleg over. Hier worden door de penningmeester verschillende 

redenen aangegeven: kasverschillen, weggeven van drankjes etc. en bijvoorbeeld 

het niet afrekenen van consumpties na overname van de bar. 

 

Verschillende leden geven de volgende verbeterpunten aan om de lekkage te 

verbeteren: 

 Iedere week een balans 

 Sluitingstijden hanteren van de kantine 

 Automatisch pinnen inzetten 

 Gebruiken van de to do lijst voor de vrijwilligers 

Actiepunt 2: Lekkage verminderen door de bar en kantine commissie 

 

De contributie over het seizoen 2015-2016 had een verwachte achterstand van 

10.000, - euro. Er is op dit punt al adequate actie op ondernomen en het bedrag van 

4.000, - euro geïnd. De verwachting is dat er ook een achterstand bestaat over het 

seizoen 2016-2017. Hier wordt nu naar gekeken en dit zal ook met terugwerkende 

kracht worden geïnd. Het bedrag van de achterstand is nog onbekend. 

 

Er zijn diverse redenen waardoor dit is ontstaan. Zoals verkeerde bankgegevens, 

verkeerde gegevens in sportlink en niet adequaat reageren op de signalen die vanuit 

de leden naar voren werden gebracht. 

 

Vanuit de leden wordt aangegeven om een bankrekeningnummer te vragen/eisen bij 

inschrijving van nieuwe leden. 

Actiepunt 3: Contributie 2016-2017  

 

5. Verslag Kascommissie 
Namens de kascommissie leest Marc van Elst het verslag van de kascommissie over 

het seizoen 2015-2016 voor. In bijlage 2 is deze tekst opgenomen. De commissie 

geeft aan dat er een betrouwbaar beeld is geschetst. Ondanks het negatieve resultaat 

over het seizoen, zijn er stappen gemaakt in het verbeteren van de financiële positie 

van de vereniging. Er wordt verzocht de jaarrekening voor de najaarsvergadering 

gereed te hebben en de kascontrole commissie tijdig in de gelegenheid te stellen 

haar werk uit te voeren. Op basis van het onderzoek stelt Marc voor de 

penningmeester decharge te verlenen. De algemene ledenvergadering gaat daarmee 

akkoord. 

 

Marc van Elst overhandigt het verslag officieel aan de secretaris. 
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De voorzitter benadrukt dat er nog twee vrijwilligers nodig zijn voor de kascontrole 

commissie. Vanuit de zaal komt hier geen reactie op. 

Actiepunt 4: Vrijwilligers Kascontrole commissie  

 

6. Begroting seizoen 2017-2018 
Penningmeester Edwin Verweij presenteert de begroting. De penningmeester geeft 

aan dat er een reële begroting is gemaakt. Deze laat een kleine winst zien. 

 

Met deze boodschap presenteert hij de begroting, waarbij dit de belangrijkste 

gesprekspunten zijn: 

 De loonkosten zijn iets gedaald, dat heeft er mee te maken dat er minder 

betaald wordt en dat een deel van het salaris als onkosten wordt vergoed, 

waardoor er voordeel ontstaat.  

 Er wordt nog onderzoek gedaan naar teruggave van BTW voor de veldhuur. 

De uitkomst is onbekend, maar bij een meevaller zijn dit inkomsten. 

Actiepunt 5: Uitzoeken terugvorderen BTW.  

 Ben van der Sluis vraagt uitleg over de sponsoring en dan vooral de 

kledingsponsor. Penningmeester Edwin Verweij vermeldt dat er een goede 

deal is afgesloten. De selectie had eigenlijk al in nieuwe kleding moeten 

worden voorzien, maar door miscommunicatie is dit op een dwaalspoor 

belandt. Wim Waltman vraagt of dit nog gaat lukken voor september. 

Actiepunt 6: Kleding selectie. Rick van Wijk geeft aan dat ASW 6 al sinds 

de fusie geen nieuwe shirts heeft ontvangen. Actiepunt 7: Vervangen 

tenues ASW 6. 

 Gé Smakman maakt een opmerking over de huisvestingskosten. Hij geeft 

aan dat het volgens hem niet klopt. Edwin beantwoordt de vraag door aan te 

geven dat het nu anders wordt geboekt dan andere jaren. Gé Smakman geeft 

aan dat dit volgens hem niet zo is en dat het niet klopt. Edwin Verweij, Kees 

Jansen en Gé Smakman zullen hier apart naar kijken buiten de vergadering 

om. Actiepunt 8: Duidelijke uitleg over de huisvestingskosten aan de 

leden.  

 Teus Twigt geeft aan dat hij graag volgende keer van te voren inzicht wil 

hebben in de cijfers voordat ze besproken worden. Actiepunt 9: Cijfers 

inzichtelijk maken voor de leden. 

 Jan Hermans vraagt de stand van zaken met betrekking tot de samenwerking 

met ROWAH. De voorzitter geeft aan dat ROWAH eerst overeenstemming 

met de gemeente moet hebben voordat er verdere samenwerking kan 

worden besproken. ASW heeft hulp aan geboden in de vorm van gebruik 

maken van de faciliteiten, waarbij ASW dan extra barinkomsten kan 

genereren.  

 Paul Versloot vraagt of er nog meer onaangename verrassingen in de 

boekhouding zullen volgen. Edwin Verweij noemt de achterstand in huur 

aan de stichting. 

 De voorzitter meldt dat de Bridge club vanaf volgend seizoen ook de 

kantine zal gebruiken en dit weer inkomsten genereerd.  
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 Paul Versloot vindt het onbegrijpelijk dat Be Fair gratis kan uitwijken naar 

de velden van ASW zonder dat hier een veldhuur over wordt afgesproken. 

Actiepunt 10: Beleid Huur kantine en velden. 

 Cor de Vlieg vraagt waarom het scorebord niet wordt verplaatst naar het 

hoofdveld. De voorzitter geeft aan dat dit te maken heeft met de kosten. Het 

scorebord kan wel gebruikt worden bij andere wedstrijden. Actiepunt 11: 

Scorebord 

 Teus Twigt geeft aan dat de contributie nog steeds raar is geboekt. Edwin 

legt uit dat je inkomsten pas kunt boeken zodra deze zijn geïnd. 

 Wim Waltman vindt dat de bedragen en de cijfers niet altijd voor ieder 

relevant zijn en vindt het ieders verantwoordelijkheid om gevoelige 

informatie niet op straat te gooien.  

 

Na deze bespreking stemmen de leden in met de begroting voor het komende 

seizoen.  

 

7. Contributie 2017-2018 
De voorzitter geeft aan de contributie te verhogen met ingang van het volgende 

seizoen met 5%. ASW kan alleen blijven bestaan als de inkomsten dekkend zijn. De 

inkomsten zijn voornamelijk de bar en de contributie. Aangezien de barinkomsten 

ieder jaar dalen, is het voorstel de contributie te verhogen. 

 

De contributie dient ook te worden aangepast om tegenvallers in de toekomst beter 

te kunnen opvangen en de achterstand aan de stichting te betalen. 

 

De leden stemmen in met de voorgestelde verhoging. 

 

In onderstaande tabel wordt de nieuwe contributie weergegeven. 

 

CONTRIBUTIE SEIZOEN 2017-2018 STIJGING VAN 5%

LEEFTIJDSGROEP JAARBEDRAG PER MAAND

 incl. € 10,- kledingbijdrage

JO19 € 193,75  € 16,15 

JO17 € 182,20  € 15,18 

JO15 € 171,70  € 14,30 

JO13 € 158,05  € 13,17 

JO11 € 147,55  € 12,29 

JO9 € 130,75  € 10,89 

AUTISTEN ALLE 99,75 geen kledingbijdrage  € 8,31 

AUTISTEN + COMP. ALLE 131,25 geen kledingbijdrage  € 10,93 

SENIOREN VELD 18+ € 221,57  € 18,46 

SENIOREN ZAAL 18+ € 193,20 geen kledingbijdrage  € 16,10 

SENIOREN VELD EN ZAAL 18+ € 301,37  € 25,11 

RECREANTEN 18+ € 115,50 geen kledingbijdrage  € 9,62 

NIET SPELENDE LEDEN € 52,50 € 4,37  
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8. Technisch Beleidsplan Jeugd. 
Jan Kramp geeft een toelichting via een heldere presentatie over de toekomst van 

het beleidsplan. Hij vermeldt dat hij de aankomende drie jaar verbonden zal zijn aan 

ASW en het plan ten uitvoer zal brengen.  

 

Het is een heldere uiteenzetting van het plan en de leden stemmen in met de uitvoer 

hiervan. 

 

De presentatie van Jan Kramp zal op de site worden gepubliceerd inclusief het 

voetbal handboek wat is gemaakt ter ondersteuning naar trainers en leiders. 

Actiepunt 12: Voetbal Handboek op de site 

 

De vragen naar aanleiding van de presentatie waren als volgt: 

 Rick van Wijk vraagt of het beleidsplan met alle groepen wordt besproken, 

zodat alle trainers en leiders het beleid ondersteunen. Jan geeft aan dat er 

avonden worden georganiseerd voor de trainers en ook later voor spelers en 

ouders. Paul geeft nog aan dat de betrokkenheid van de ouders niet in het 

plan staat. Jan meldt dat het een technisch plan is, maar dat er zeker een 

beroep gedaan wordt op de betrokkenheid van ouders. 

 Cor de Vlieg stelt een vraag over hoe het nu zit met de nieuwe spelvormen. 

Jan geeft aan dat de mini’s 4 tegen 4 gaan spelen en Onder9 6 tegen 6. In het 

seizoen 2018/2019 wordt ook 8 tegen 8 ingevoerd. Verder wordt de 

leeftijdsklassen ingevoerd, zodat er meer tegen leeftijdsgenoten wordt 

gespeeld en er geen groot verschil in leeftijd meer zal zijn. 

 Mario van der Sluis vraagt hoe de aanpassing van de nieuwe vormen wordt 

uitgevoerd gezien het voorbeeld van een andere vereniging. Er is een 

inventarisatie gedaan voor materialen en deze zal nog verder moeten worden 

verwerkt. Ben merkt op dat het beheer van de velden valt onder de 

gemeente. Bij het plaatsen van extra lijnen kan hier aanspraak op worden 

gedaan. Actiepunt 13: Belijning wedstrijdvormen. 

 Jan Kramp kan zelf de trainers opleiden en dit scheelt aanzienlijk in de 

opleidingskosten, maar hierdoor ia ASW wel in staat om meer trainers op te 

leiden. 

 Teus Twigt vindt het bijzonder dat het jeugdbestuur niet is geïnformeerd 

over het plan. Jeugdvoorzitter Hendrik Mol was onderdeel van het plan en 

geïnformeerd. Hij zal dit verder oppakken in de vergadering van het 

jeugdbestuur. Actiepunt 14: Informeren van het jeugdbestuur op 

Technisch Plan.  

 Dick Twigt vraagt of de samenwerking met Alphense Boys niet ten koste 

gaat van ASW. Jan Kramp geeft aan dat het altijd een wisselwerking is. 

Onze vereniging kan leren van een grote organisatie. Individuele spelers 

zullen altijd zelf een keuze maken, maar dit kan in twee richtingen. 

 Ben van der Sluis geeft aan dit plan naar buiten toe uit te dragen. Nodig de 

pers uit tijdens de avonden om dit wereldkundig te maken. Actiepunt 15: 

Technisch beleidsplan via de pers. 

  Jan Kramp nodigt iedereen uit om het plan door te lezen. 
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9. Vrijwilligers 
Michele del Vecchio geeft een uitleg over de voetbal.nl app die wordt uitgebreid 

met meerdere modules om beheren van vrijwilligers te behouden. Het is direct 

gelinkt aan Sportlink, zodat de site vernieuwd kan worden. Dit is huidig al te zien 

op het scherm in de kantine. 

 

Alle gegevens komen in deze app te staan en hierdoor wordt het beheren van de 

site, vrijwilligers en sponsoring veel gemakkelijker. Alle verenigingen krijgen 

inkomsten uit dit systeem omdat grote sponsoren hieraan meedoen. 

 

Naast de nieuwe app zal er ook verplichte bardienst worden geïntroduceerd voor het 

aankomende seizoen. De doelstelling voor 2017-2018 is om alle leden vanaf 16 jaar 

te laten participeren in de vereniging d.m.v. twee verplichte bar- of keuken 

diensten. Hier moeten de vaste vrijwilligers mee ontlast worden. 

 

Er is in eerste instantie gekozen om te starten met deze groep, omdat als ook de 

ouders van jeugdleden voor het komende seizoen in het plan worden betrokken het 

gelijk gaat over een groep van 700 mensen. De doelstelling voor het seizoen 2018-

2019 is om ook deze groep te laten participeren in de verplichting. De uitbreiding 

met taken zoals scheidsrechter, lid van een commissie, schoonmaakwerkzaamheden 

etc. zal dan ook worden toegepast, hierdoor ontstaat er voor iedereen wel iets om de 

club te ondersteunen. Hiermee is de vraag van Cor de Vlieg beantwoord.  

 

Mario van der Sluis geeft aan dat de ouders van de bardiensten hierdoor wel eens 

verloren kunnen gaan. Martijn Groot zal deze ouders via de app groepen benaderen 

om volgend jaar nog te behouden. Actie 15: Ouders benaderen voor bardienst.  

 

De leden kunnen zelf inschrijven op de diensten die zij willen voor een bepaalde 

einddatum. Dit kan alleen gewoon thuis achter de computer, laptop of via de app. 

Hebben zij dit niet gedaan dan volgt automatisch inroosteren op een willekeurig 

tijdstip en datum. 

 

Er komt een mogelijkheid tot afkoop van 30, - euro per dienst. Dit dient ook voor 

een bepaalde datum te zijn opgegeven anders geldt gewoon de verplichting. Dit 

bedrag komt ten goede van de club en zal op een gepaste manier worden ingezet.  

 

Indien je niet komt opdagen, zal er een sanctie worden opgelegd van 75, - euro per 

keer. Dit bedrag zal direct via automatische incasso worden geïnd. Dit om te 

stimuleren om af te kopen of om gewoon de dienst te draaien met als gevolg meer 

inkomsten. Daarnaast bestaat ook de mogelijkheid om te ruilen, mits dit op een 

verantwoorde wijze gebeurt. 

 

Er komt nog een vraag of de trainers hier een rol in krijgen. Het antwoord is nee. 

Het systeem moet juist iedereen ontlasten en de verantwoordelijkheid bij het 

individu laten. 
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Teus Twigt vraagt of het huishoudelijk reglement zal worden aangepast. Ja, dit zal 

een agendapunt worden voor de volgende ALV. Actiepunt 16: Aanpassing 

huishoudelijk reglement op het aangenomen vrijwilligersbeleid en met sanctie 

op verplichte bardienst.  
 

De voorzitter vraagt de aanwezigen tot instemming met het vrijwilligersplan voor 

2017-2018. Alle leden geven akkoord op het inzetten van verplichte bardienst en de 

daarbij behorende sancties. 

 

10. Terug- en Vooruitblik 
De voorzitter geeft nog een korte uiteenzetting van bijzonderheden. 

 

Terugblik: 

 Veel ledenmutaties  Aanvankelijk verlies  

    Ingelopen met aanwas jeugd 

 Start HJO   Jan Kramp 

    Nieuwe werkwijze 

    Plan ‘Samen winst boeken’ 

 Zondag selectie  Vertrek Marco Versloot en Mo Darazzi.  

    Terugtrekken 2e. 

 Financiën   Blijft zorgelijk.  

    Start inhaalslag contributie. 

 Vrijwilligers   Blijft moeizaam 

 Activiteiten   Initiatieven zijn er wel 

    Organisatie lastig 

 

Vooruitblik: 

 Minder ledenmutaties  Verwachte terugloop zondag.  

    Mogelijk Zaterdag 2. 

Toename jeugdleden 

 Start Jan Kramp  Implementatie plan ‘Samen winst boeken’ 

 Zondag selectie  Nieuwe hoofdtrainer (Dido Havenaar) 

    Nieuw (Dennis Blom, Jan Willem Schoneveld)  

    Twee selectieteams? 

 Financiën   Vervolg inhaalslag contributie 

    Debiteurenwerkgroep (15-16, 16-17, aut.incasso) 

    Verbeteren datakwaliteit Sportlink 

 Vrijwilligers   Nieuwe werkwijze  

    Betere bemensing commissies  

 Sportlink   Een platform voor alles. 

    Nu ook voor website, vrijwilligers, sponsoring 

 Activiteiten   Meer? 

 

11. Rondvraag en afsluiting 
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Ben van der Sluis geeft aan dat de schermen in de kantine ook verhuurd kunnen 

worden aan sponsoren. 

 

Peter van den Akerboom vraagt of het trainingsschema voor volgend seizoen beter 

kan worden verdeeld, aangezien er nu op woensdag echt een overkill is. Gé 

Smakman geeft aan om de autisten op dezelfde dag te laten aangezien zij dit heel 

moeilijk in hun systeem kunnen veranderen. Actie 17: Trainingsschema 2017-

2018  
 

Paul Versloot vraagt of er volgend jaar nog wel een selectie is gezien alle rumoer 

rond deze groep. De voorzitter antwoordt dat niet alle verhalen die de ronde doen 

waar zijn. Er wordt door verschillende leden en door het bestuur veel energie in de 

selectie gestoken. Er hebben gesprekken plaatsgevonden met de gehele groep en op 

dit moment loopt een actie waarbij met iedere selectiespeler individueel wordt 

gesproken. Het is waar dat de communicatie soms beter kan, doch dat dit niet alleen 

het bestuur betreft. 

 

De voorzitter sluit om 22:45 uur de vergadering en bedankt alle aanwezigen voor 

hun positieve deelnamen aan de vergadering.  

 

 

Acties ALV april 2017 Deadline Wie 

1. De actiepunten van de vorige ALV September 2017 Bestuur 

2. Actieplan lekkage bar  September 2017 Barcommissie 

3. Contributie 2016-2017 Oktober 2017 Kees 

4. Vrijwilligers Kascontrole commissie September 2017 Edwin 

5. Uitzoeken terugvorderen BTW September 2017 Edwin 

6. Kleding selectie Juni 2017 Edwin 

7. Vervangen tenues ASW 6 September 2017 Edwin 

8. Duidelijke uitleg over de huisvestingskosten aan de 

leden 

Mei 2017 Edwin 

9. Cijfers inzichtelijk maken voor de leden Oktober 2017 Edwin 

10. Beleid Huur kantine en velden Juli 2017 Martijn 

11. Scorebord Augustus 2017 Kees 

12. Voetbal Handboek op de site Juni 2017 Martijn 

13. Belijning wedstrijdvormen Mei 2017 Kees 

14. Informeren van het jeugdbestuur op Technisch Plan Mei 2017 Jan Kramp/ 

Hendrik 

15. Ouders benaderen voor bardienst Mei 2017 Martijn 

16. Aanpassing huishoudelijk reglement November 2017 Martijn 

17. Trainingsschema 2017-2018 Augustus 2017 Hendrik 
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BIJLAGE 1: AANWEZIGEN EN AFMELDINGEN 

 

Aanwezigen Afwezig met afmelding 

Teus Twigt Hans Matze 

Dick Twigt Joop v/d Lans 

Wim Waltman Hanny Simonis 

Paul Versloot  

Jan Hermans  

Mo Darrazi  

Jan Triep  

Mario van der Sluis  

Marco Vergeer  

Leo v.d. Lans   

Cor de Vlieg  

Walter van Beek  

Emiel de Roos  

Monique de Roos  

Gé Smakman  

Ben v.d. Sluis  

Marc van Elst  

Edwin Verweij  

Kees Jansen  

Martijn Groot  

Jozien Bonefaas  

Hendrik Mol  

Michele del Vecchio  

Jan Kramp  

Justin Sterk  

Rick van Wijk  
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BIJLAGE 2: VERKLARING KASCONTROLECOMMISSIE 

 


