
 

1 

 

 
 

Verslag buitengewone Algemene Ledenvergadering 
donderdag 9 juni 2022 
 
 
 
 

 

 
 
1. Opening en mededelingen 
De voorzitter opent de vergadering en heet iedereen welkom. Deze tussentijdse ALV 
wordt gehouden omdat de Begroting 2022/2023 uiterlijk op 15 juli 2022 ter 
goedkeuring dient te worden voorgelegd aan de KNVB en de ALV gevraagd wordt om 
in te stemmen met de benoeming van de nieuwe bestuursleden.   
Bericht van verhindering ontvangen van: Leo Kruithof en Martin Bruchner 
 
2. Benoeming bestuursleden  
Tijdens de ALV op 29 januari jl. hebben wij afscheid genomen van Leo Kruithof en 
Aad van der Niet als bestuursleden. Het bestuur heeft na beraad besloten om, naast 
het invullen van de ontstane vacatures, het aantal bestuursleden uit te breiden. 
Gezien de vele veranderingen om ons heen en de wet- en regelgeving waar een 
vrijwilligersbestuur aan gehouden is, wordt het bestuur uitgebreid tot negen 
bestuurders .  
Ten behoeve van de vacatures en de uitbreiding draagt het bestuur de volgende vier 
nieuwe bestuursleden voor. De voorstellen zijn gepubliceerd via de stukken op de 
website en er hebben zich geen tegenkandidaten gemeld. De ALV wordt gevraagd in 
te stemmen met 
 

• De ALV wordt gevraagd in te stemmen met het voorstel van het bestuur Bas 
Scheer te benoemen als penningmeester.  
 

 
Besluit: De ALV benoemd Bas Scheer onder applaus als penningmeester 
 

  

• De ALV wordt gevraagd in te stemmen met het voorstel van het bestuur 
Martin Broekhof te benoemen als bestuurslid.  
 

 
Besluit: De ALV benoemd Martin onder applaus als bestuurslid 
 

  

• De ALV wordt gevraagd in te stemmen met het voorstel van het bestuur 
Martin Bruchner te benoemen als bestuurslid.  
 



 

2 

 

 
Besluit: De ALV benoemd Martin Bruchner onder applaus als bestuurslid 
 

  

• De ALV wordt gevraagd in te stemmen met het voorstel van het 
bestuur Alfred van der Plas te benoemen als bestuurslid.  
 

 
Besluit: De ALV benoemd Alfred van der Plas onder applaus als bestuurslid 
 

  
Er volgt een voorstelrondje van de nieuwe bestuursleden. Martin Bruchner stelt zich 
via tv beelden voor. Er zal binnen het bestuur nog een verdere verdeling van de 
taken plaatsvinden, m.u.v. de portefeuille van de penningmeester.  
  
3. Financiële stukken 
• Goedkeuren begroting seizoen 2022/2023 
De ALV heeft voorafgaande aan de vergadering de financiële stukken kunnen inzien.  
De nieuwe penningmeester licht de begroting toe. De coronacrisis heeft wederom 
voor een deel het afgelopen seizoen beïnvloed. Daarom is voor de begroting 
2021/2022 besloten om die te vergelijken met de begroting 2018/2019. Dit was het 
laatste volledige jaar voor de coronacrisis uitbrak. Bij het opstellen van de huidige 
begroting is uitgegaan van de lagere inkomsten uit sponsoring, de hogere 
vergoedingen van spelers, de hogere energieprijzen en de lagere marges kantine. De 
penningmeester is blij te melden dat het uiteindelijke resultaat blijkt mee te vallen.  
Er is een kleine stijging van inkomsten bij de jeugd. Achter de schermen wordt hard 
gewerkt om zoveel mogelijk sponsorgelden te innen. Er is rekening gehouden met 
een gala voor sponsoring. In het komende seizoen zullen de inkomsten kantine lager 
gaan uitvallen doordat er een prijzenverhoging moet plaatsvinden als gevolg van 
stijging van de inkoopprijzen. De prijsstijging in de kantine is nog niet verwerkt in de 
begroting omdat het bij het opstellen van de begroting nog niet bekend was. Onder 
aan de streep komen we dan uit op een negatief resultaat die wordt verwacht.  Het 
plan is om de voorziening die op verschillende locaties gecreëerd zijn in de afgelopen 
jaren te gebruiken als blijkt dat dit verschil moet worden opgevangen. Er zou dan 
nog een klein verlies moeten worden opgevangen uit het eigen vermogen van de 
vereniging.  
 
Vragen en opmerkingen 
Leen van der Niet vraagt naar de opbrengsten van de zonnepanelen. Die vraag is al 
uitgezet bij Sportbedrijf Noordwijk. Via hen wordt de energie namelijk doorgeleverd 
naar de vereniging. Het sportbedrijf is ook in gesprek met de gemeente om te 
bekijken of het vanuit de gemeente mogelijk is om ons tegemoet te komen als 
gevolg van de stijgende energieprijzen.  
T.a.v. de voorziening voor selectie vraagt Tim Verplancke of er al een idee is hoe 
hoog die aan het einde van het seizoen zal zijn.  Volgens de penningmeester is dat nu 
lastig in te schatten omdat niet bekend is wat er aan tegemoetkoming NOW zal  
moeten worden terugbetaald, maar er is voldoende ruimte. 
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Besluit: de ALV keurt de begroting seizoen 2022 – 2023 goed 
 

  
4. Rondvraag en sluiting 
Leen van der Niet brengt in dat de vereniging niet zorgvuldig omgaat met 
vrijwilligers. Hij kent oud vrijwilligers die na jarenlange inzet niet eens een bedankje 
of een bos bloemen hebben gehad. De voorzitter erkent dat dat een hele slechte 
zaak is en dat het nieuwe bestuurslid Martin Broekhof onder andere is aangetrokken 
om het beleid rond vrijwilligers van de grond te tillen en dat deze mutaties ook langs 
het bestuur moeten verlopen.  
Leen van der Niet vraagt aandacht voor de gevaarlijke situatie op de tweede rij rode 
stoeltjes op de tribune. De voorzitter zegt toe dat hier naar gekeken zal worden.   
De voorzitter dankt de aanwezigen voor hun bijdragen en sluit om 20.45 uur de 
vergadering. 
 


