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Verslag Algemene Ledenvergadering 29 januari 2022 
 
 
 
 

 

 
1. Opening en mededelingen 
De voorzitter opent de vergadering en heet iedereen welkom. Sinds kort is het weer 
mogelijk om, met inachtneming van de nodige maatregelen als gevolg van de 
coronacrisis, elkaar weer fysiek te ontmoeten.  
Bericht van verhindering ontvangen van: Hans Hage, Peter Hermans en Pieter Vink 
 
Er wordt een moment van stilte in acht genomen om de leden, die ons zijn ontvallen 
te herdenken. 
 
2. Vaststelling agenda & ingekomen stukken  

• De agenda wordt vastgesteld.   

• Het ingekomen stuk van Tim Verplancke dat voorgaande aan de vergadering is 
uitgereikt wordt gekoppeld aan agendapunt 5. Contributieverhoging jeugd en 
aanpassing HHR 

 
3. Goedkeuring verslag   

• ALV 29 december 2020 wordt vastgesteld.  
 

4. Jaarverslag 2020 - 2021 
In het jaarverslag wordt teruggeblikt op het voetbalseizoen 2020 – 2021. De ALV 
heeft kennis kunnen nemen van het jaarverslag, dat als bijlage bij de agenda is 
gevoegd. Mariëlle van der Plas en Rob Hogenhuis lichten er een aantal zaken uit voor 
een nadere toelichting. Het seizoen heeft wederom in het teken gestaan van corona 
en op meerdere momenten hebben we te maken gehad met nieuwe maatregelen en 
het stil leggen van de competitie. De continue aanpassingen van maatregelen door 
de overheid vroegen veel organisatie van de vereniging. Het bestuur is er in geslaagd 
om hier goed op in te spelen door al in een vroeg stadium een zogenaamde 
coronawerkgroep, bestaande uit vrijwilligers binnen onze vereniging in te stellen 
onder leiding van Martin Bruchner. Zij hebben zich samen met de binnensport sterk 
gemaakt om in te spelen op de wisselende maatregelen. Een speciaal woord van 
dank van het bestuur aan Martin Bruchner en zijn team voor hun inzet in het 
afgelopen seizoen. Ook worden de leden en de sponsors bedankt voor hun steun en 
toeverlaat. Bij de Businessclub is Anja Taverne-van der Meij verwelkomd als nieuwe 
voorzitter. De leiding van de jeugd is versterkt met de komst van Pasquale Hoekman. 
Hij neemt de rol van Hoofd Jeugdopleidingen over van Leonard van Utrecht. 
Laatstgenoemde heeft aangegeven dat de functie niet meer te combineren viel met 
zijn werk. De selectie staat er goed voor, zowel het eerste als het tweede. Wij hopen 
natuurlijk dat de huidige competitie wel de eindstreep zal gaan halen. Afgelopen 
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seizoen zijn er weer meer Noordwijkse spelers, die uit de jeugd zijn 
doorgegroeid, toegevoegd aan de selectie. De herkenbaarheid van zowel 
de spelers in het veld als de staf naast het veld is iets wat bij Noordwijk 
hoort en dit zullen we blijven nastreven. Speciale aandacht wordt 
gevraagd voor het thema vrijwilligers. Er is grote behoefte aan ouders en 
leden om mee te helpen om de club goed te laten draaien. 
Er zijn geen vragen of opmerkingen. 
 

 
Besluit: de ALV stelt het Jaarverslag 2020 – 2021 vast 
 

 
5. Contributieverhoging jeugd 
Het algemeen bestuur stelt voor om de contributie voor jeugdleden met ingang van 
seizoen 2022/2023 met 10 euro te verhogen. De oplopende energiekosten, 
personeelskosten en materiaalkosten liggen aan het voorstel ten grondslag. Daarbij 
is ook het gebrek aan inkomsten aanleiding om de contributie te verhogen. Zo 
hebben we de laatste twee jaar geen inkomsten gehad uit de veiling die altijd werd 
georganiseerd op de slotdag. De slotdag is vanwege Corona de laatste twee jaar niet 
doorgegaan. De inkomsten uit contributie dekken ongeveer de helft van alle kosten 
die aan de jeugd worden toegerekend.  
Rob Hogenhuis licht verder toe dat met name de personeelskosten bij de jeugd 
oplopen als gevolg van het tekort aan vrijwilligers/ouders. In het jaarverslag is hier 
ook aandacht voor gevraagd. De oudere jeugdleden worden gevraagd training te 
geven tegen een kleine vergoeding. Maar al die vergoedingen bij elkaar leiden tot 
een forse uitgave en om ook een kwaliteitsslag te kunnen maken worden er trainers 
van buitenaf ingehuurd. 
Vragen en opmerkingen: 
Leen van der Niet stelt voor om alleen de jeugdselectie meer te laten betalen. Rob 
Hogenhuis antwoordt dat hierover is nagedacht maar dat de conclusie is dat het 
lastig is om het onderscheid tussen selectieteams en andere teams te maken.   
 
Ingekomen stuk van Tim Verplancke  
Naar aanleiding van de contributieverhoging heeft Tim Verplancke een voorstel 
ingediend t.a.v. het innen van contributie van jeugdleden tot 18 jaar. Het voorstel is 
uitgereikt voorafgaande aan de vergadering. De kern van zijn voorstel is het feit dat 
het niet betalen van ouders/verzorgers nooit gevolgen mag hebben voor de groep 
minderjarige leden en hen daarom in die gevallen niet uit te sluiten van trainen en 
spelen. Hij stelt voor om met de ouders/verzorgers in overleg te treden en hen te 
adviseren over financiële steunvoorzieningen.  
Rob Hogenhuis geeft aan dat er in het afgelopen jaar een groot aantal jeugdleden 
was van wie de contributie niet op tijd is betaald. De ouders kregen te horen dat de 
consequentie was dat hun kind niet meer welkom zou zijn. Uiteindelijk heeft 
iedereen op een geval na betaald. In dat ene geval waren de sociale omstandigheden 
zodanig dat is besloten om de contributie kwijt te schelden. De vereniging is bereid 
om ouders te helpen om bijvoorbeeld via Stichting Jeugdfonds een aanvraag in te 
dienen of te adviseren om bij de eigen zorgverzekering een verzoek in te dienen. Hij 
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vindt het lastig wanneer je als vereniging geen mogelijkheid hebt om 
maatregelen te nemen als ouders weigeren te betalen. In schrijnende 
gevallen kan besloten worden om af te zien van deze sanctie. De ALV is 
het eens met de stelling van het voorstel van Tim Verplancke. Er zijn 
meerdere handvatten om ouders te overtuigen om de contributie te 
betalen. Dit kan worden uitgewerkt in een stappenplan, met de intentie om het kind 
erbuiten te laten. In de praktijk gaat het om een relatief kleine groep. In principe zou 
dit proces opgenomen worden in het Huishoudelijke Reglement. Op advies van 
Martin Bruchner is de ALV het er over eens om het na vaststelling op te nemen in 
het jeugdbeleid.  
 

 
Besluit: de ALV stemt in met verhoging van de contributie voor jeugdleden met 
ingang van het seizoen 2022 – 2023  
 

 

 
Besluit: de ALV stemt in met het voorstel dat het niet betalen van ouders/verzorgers 
geen gevolgen mag hebben voor de groep minderjarige leden en hen om die reden 
nooit uit te sluiten van trainen en spelen en dit als beleid op te nemen in het 
jeugdbeleid  
 

 
6. Financiële stukken 
• Vaststellen financieel jaarverslag seizoen 2020-2021 
Het seizoen 2020 – 2021 is opnieuw een jaar van de wederkerende lockdown. Alle 
competities werden in oktober stilgelegd en er mocht (deels) niet meer worden 
gesport. De sterke financiële positie als gevolg van een zuinig begrotingsbeleid, de 
ruimhartige overheidssteun, trouwe leden en sponsoren in combinatie met een strak 
toezicht op de uitnutting van de budgetten hebben uiteindelijk geleid tot een 
positief financieel resultaat. De duur van de lockdown en het vroegtijdig afbreken 
van alle competities maken een vergelijking met de begroting vrij zinloos. De 
belangrijkste elementen voor de vaststelling van de jaarrekening en overige 
financiële stukken zijn: 

• De jaarrekening sluit met een positief resultaat. 

• De kostenplaatsen selectie, jeugd en vereniging sluiten positief na verwerking 
van het resultaat kantine. 

• De opbrengsten zijn sterk beïnvloed door het afbreken van de competitie, 
het sluiten van de horecavoorzieningen, het annuleren van het Gala en het 
niet kunnen houden van de slotdag annex veiling voor de jeugd.  

• De compensatie via de regelingen van de overheid en de lagere loon- en 
reiskosten van de selectie door minder premies en reisafstanden hebben 
uiteindelijk een positief effect gehad op het resultaat. 

• Aan de ALV zal worden voorgesteld om de saldi toe te voegen aan de 
daarvoor bestemde voorzieningen en het Eigen Vermogen. 

Er zijn geen vragen of opmerkingen. 
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Besluit: de ALV stelt het financieel jaarverslag seizoen 2020 – 2021 vast, 
stemt in met verdeling winst over de voorzieningen selectie, jeugd en 
verenigingskapitaal en dechargeert het bestuur voor het gevoerde 
financiële beleid 
 

  
• Goedkeuren begroting seizoen 2021/2022 
De ALV heeft voorafgaande aan de vergadering de financiële stukken kunnen inzien.  
Als gevolg van de coronacrisis en de maatregelen zoals het niet fysiek bijeenkomen, 
heeft het vaststellen van de lopende begroting niet eerder kunnen plaatsvinden. Het 
bestuur heeft daarom besloten om de begroting formeel achteraf vast te stellen. De 
penningmeester gaat ervan uit dat de ALV hier begrip voor heeft.  
De begroting laat een aantal afwijkingen zien als gevolg van de wisselende 
maatregelen waardoor inkomsten zijn misgelopen. Er is een beroep gedaan op steun 
vanuit de overheid. Er zijn aan het begin van het seizoen extra uitgaven geweest om 
de bezetting van het eerste elftal te versterken. Een aantal sponsoren heeft 
toegezegd om daar garant voor te staan als er aan het einde van het seizoen een 
tekort ontstaat. De extra uitgaven zijn daarmee gedekt. De begroting sluit met een 
klein positief saldo, maar hoe dat precies gaat uitpakken is afhankelijk van 
verschillende factoren. Volgens de penningmeester is het mogelijk om de begroting 
vast te stellen omdat we financieel gezond zijn en tot nu toe sterk uit de coronacrisis 
zijn gekomen en, dat wat er ook gebeurt in de begroting, dat altijd te dekken is uit 
voorzieningen en uit het eigen vermogen.  
 
Tim Verplancke vraagt hoe Stichting Sponsoring er halverwege dit seizoen voor staat. 
In het vorige seizoen kon een aantal sponsoren niet betalen of wilde uitstel. De 
penningmeester bevestigt dat het er goed voor staat en de verwachting is dat er 
meer binnen zal komen dan begroot.   
Tim Verplancke vraagt naar de hypothecaire lening die loopt via de Stichting 
Accommodatie. De liquiditeit van de vereniging is goed en hij vraagt zich af of de 
lening niet versneld afgelost kan worden. De penningmeester geeft aan dat dat een 
van de twee modellen zou kunnen zijn. Het andere model dat is besproken in het 
bestuur licht de penningmeester toe. De accommodatie is ondergebracht bij 
Stichting Accommodatie vanwege het btw-verhaal bij de bouw. Dat btw-verhaal is 
aangepast voor sportaccommodaties. Daardoor is het te overwegen om in plaats van 
versneld af te lossen, de stichting accommodatie op te heffen en de accommodatie 
onder te brengen bij de vereniging inclusief het overnemen van de hypothecaire 
lening. Hierdoor kunnen er sneller besluiten worden genomen. Voorwaarde is dat op 
het moment dat er ruimte ontstaat dit ten gunste van de accommodatie blijft. Het is 
aan de ALV om hier in de nabije toekomst een besluit over te nemen aan de hand 
van een voorstel van het bestuur.  
 

 
Besluit: de ALV keurt de begroting seizoen 2021 – 2022 goed 
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Dit is de laatste keer dat Aad van der Niet de taken als penningmeester 
heeft vervuld. Hij is aan het einde van zijn termijn gekomen en heeft zich 
niet herkiesbaar gesteld omdat hij het de tijd vindt voor nieuw fris bloed. 
Hij spreekt zijn dank uit naar het team om hem heen, op wie hij al die 
jaren als penningmeester heeft kunnen bouwen.  
 
7. Huishoudelijk Reglement 
In de ledenvergadering van 2019 is besloten het Huishoudelijk Reglement in zijn 
geheel te gaan herzien en aan te passen aan de huidige situatie. Door 
omstandigheden is het er niet van gekomen dit in een eerder stadium door de leden 
te laten goedkeuren. Martin Bruchner is door het bestuur gevraagd om deze klus op 
te pakken. Het vernieuwde Huishoudelijk Reglement en een register van alle 
wijzigingen is openbaar en is terug te vinden op de website. Martin Bruchner licht 
nut en noodzaak toe van het Huishoudelijk Reglement. Het is een leidraad voor alle 
leden en vrijwilligers om te weten hoe het binnen de vereniging is geregeld en hoe 
er wordt omgegaan met bepaalde zaken. Het is een levend document, dat ieder jaar 
zal worden getoetst. Als er aanpassingen of wijzigingen nodig zijn wordt het 
Huishoudelijk Reglement voorgelegd aan de ALV. Martin Bruchner neemt de ALV 
mee in de aanpassingen en wijzigingen die zijn gemaakt.   
De voorzitter bedankt hem voor het vele werk dat hij in deze heeft verricht. 
 

 
Besluit: de ALV stemt in met de aanpassingen en wijzigingen in het huishoudelijk 
reglement 
 

  
8. Statuten en Wet bestuur en toezicht rechtspersonen 
Op 1 juli 2021 is de Wet bestuur en toezicht rechtspersonen (Wbtr) in werking 
getreden. Dit heeft ook gevolgen voor verenigingen. Met de Wbtr wordt beoogd het 
handelen van het bestuur en het toezicht daarop duidelijker en transparanter te 
maken. De implementatie van deze wet maakt het noodzakelijk aanpassingen te 
maken in de statuten van de vereniging. Martin Bruchner licht de aanpassingen die 
in het voorstel zijn opgenomen toe.  
Met het oog op de invoering UBO-register per maart 2022 zal Martin Bruchner 
onderzoeken of er aanvullende statutaire wijzigingen noodzakelijk zijn.  
De voorzitter bedankt hem voor het vele werk dat hij in deze heeft verricht. 
 

 
Besluit: de ALV stemt in met de aanpassingen van de statuten in het kader van de 
Wbtr 
 

  
 
9. Afscheid bestuursleden 
Aad van der Niet was van 2013 tot 2022 penningmeester van vv Noordwijk. Onder 
zijn leiding is een professionele financiële organisatie neergezet en een solide basis 
gelegd voor de toekomst van onze vereniging.   
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Ook toen als gevolg van Covid-19 veel inkomsten wegvielen hebben zijn 
inspanningen en financiële deskundigheid geholpen om als vereniging 
deze moeilijke tijd te doorstaan. Aad van der Niet laat een financieel 
gezonde vereniging achter die klaar is voor de toekomst.  
De ALV stemt unaniem in met het voorstel van het bestuur Aad van der 
Niet te benoemen als Lid van verdienste.  Onder luid applaus ontvangt Aad uit 
handen van de voorzitter de oorkonde van Lid van verdienste.  
Aad van der Niet bedankt de voorzitter voor zijn mooie woorden en de erkenning. 
Hij bedankt de mensen van de verschillende onderdelen van de vereniging voor de 
samenwerking en in het bijzonder de Supportersclub en de Club van Honderd voor 
hun bijdragen om de club nog mooier te maken.  
 
Leo Kruithof, vice voorzitter was voor deze ledenvergadering aftredend en niet 
herkiesbaar. Leo Kruithof is sinds 1996 in verschillende bestuursfuncties actief, 
waarvan tussen 1996 en 2007 als secretaris en van 2014 tot 2022 in de rol van 
vicevoorzitter. Gedurende zijn bestuursperiode vertegenwoordigde hij vv Noordwijk 
in verschillende KNVB-commissies. Ook zette hij zich in voor maatschappelijke 
onderwerpen en was hij namens het bestuur contactpersoon voor diverse partijen 
(Normen en Waardencommissie, Veilig Sportklimaat, Sportakkoord). Daarnaast was 
hij de oprichter en drijvende kracht achter de ASS-afdeling van vv Noordwijk. De 
voorzitter is blij dat Leo nog wat dingen blijft doen voor de vereniging, buiten de 
bestuurlijke functies.  
De ALV stemt unaniem in met het voorstel van het bestuur Leo Kruithof te 
benoemen als Erelid. Onder luid applaus ontvangt Leo uit handen van de voorzitter 
de oorkonde van Erelid. 
Leo Kruithof bedankt de voorzitter voor de mooie woorden en de erkenning. Hij is 
net als Aad van mening dat hij het werk niet alleen heeft gedaan en dat er vele 
andere mensen binnen de vereniging zijn die graag willen helpen en dingen willen 
organiseren.  
 
10. (Her)benoeming bestuursleden 
Henk Hogervorst was voor deze ledenvergadering aftredend en herkiesbaar. Dit is 
gepubliceerd via de stukken en er hebben zich geen tegenkandidaten gemeld.  
 

 
Besluit: de ALV heeft Henk Hogervorst verkozen tot voorzitter voor een volgende 
periode van drie jaar 
 

  
 
Ruby Keimling wordt door het bestuur voorgesteld te benoemen als bestuurslid. Dit 
is gepubliceerd via de stukken op de website en er hebben zich geen 
tegenkandidaten gemeld.  
 

 
Besluit: De ALV benoemd Ruby Keimling onder applaus als bestuurslid 
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11. Jubilea 
Op 22 januari 2022 was Leo Kruithof 25 jaar lid van de vereniging. De 
voorzitter overhandigt hem onder applaus de bronzen speld 
 
Op 1 juli 2021 was Rob Hogenhuis 40 jaar lid van de vereniging. Rob is lid van het 
bestuur en voorzitter van het jeugdbestuur. Daarnaast is hij nog steeds actief als 
voetballer op de woensdagavond. De voorzitter overhandigt Rob Hogenhuis onder 
applaus de zilveren speld.  
 
Op 1 januari 2021 was Piet van der Deijl 40 jaar lid van de vereniging. Piet heeft 
jarenlang gevoetbald en is inmiddels niet spelend lid. Hij heeft het vriendenteam 
geïntroduceerd. De voorzitter overhandigt Piet van der Deijl onder applaus de 
zilveren speld. 
 
Op 1 januari 2021 was Kees van der Wiel 50 jaar lid van de vereniging. Kees heeft 20 
competitiewedstrijden in het eerste gespeeld. Daarna jarenlang elftalbegeleider 
geweest en tot op de dag van vandaag als vrijwilliger betrokken bij 
onderhoudswerkzaamheden. De voorzitter overhandigt Kees van der Wiel onder 
applaus de gouden speld.  
 
Op 1 augustus 2022 is Willem Plug 55 jaar lid van de vereniging. Willem heeft 
gevoetbald en is scheidsrechter geweest bij de vereniging. Nu is hij actief als 
gastheer in de Businessclub. Door een fout in de administratie is het 50-jarig 
jubileum niet naar boven gekomen. In overleg met hem is afgesproken dat er tijdens 
deze ALV wordt stilgestaan bij zijn jubileum. Onder applaus ontvangt Willem Plug uit 
handen van de voorzitter alsnog de gouden speld.  
 
Op 1 juli 2021 was Jaap Vermeulen 70 jaar lid. Door omstandigheden kon Jaap niet 
bij de vergadering zijn. De gouden speld zal op een andere wijze aan hem worden 
uitgereikt.  
 
12. Rondvraag en sluiting 
De voorzitter dankt de aanwezigen voor hun bijdragen en sluit om 12.35 uur de 
vergadering. 
 


