
 

Algemene Ledenvergadering Sportclub Bemmel. 

 

Datum: maandag 14 november 2022 

Aanvang: 19.30 uur 

Locatie: clubhuis sportpark Ressen 

 

1. Opening en vaststelling agenda (19.30 uur) 

De voorzitter opent om 19:31 uur de vergadering met 15 aanwezige leden die hij welkom heet 

en 6 schriftelijke afmeldingen die de secretaris heeft ontvangen, te weten Dennis Peters, Pascal 

de Jong, Roland Saedt, Eric Revenberg, Stef van Elden en Jasper Bergamin. 

Agenda, notulen, jaarverslag en financiële stukken zijn ter plaatse en op aanvraag toegezonden. 

Vervolgens deelt hij mede dat Stef van Elden, 27 jaar bestuurslid, nog langer vrijwilliger en nog 

steeds actief als omroeper bij het eerste elftal vorige week in het ziekenhuis is opgenomen. We 

wensen hem alle goeds. Tenslotte wordt de agenda vastgesteld, zoals gepubliceerd.  

 

2. Notulen Algemene Ledenvergadering  15 november 2021 

De notulen van 15 november 2021, zoals gebruikelijk op de website gepubliceerd, worden 

doorgenomen. Alle (actie-)punten zijn opgevolgd. De notulen worden goedgekeurd, met dank 

aan de secretaris. 

 

3. Jaarverslag bestuur 

Op verzoek van de voorzitter licht de secretaris het bestuurlijk jaarverslag toe dat is ingedeeld 

op basis van de speerpunten uit het beleidsplan 2021-2026. Hij gaat daarbij in op de drijfveren 

van de gedragscommissie om de sfeer binnen de vereniging te bewaken. In hun poging daarbij 

zoveel mogelijk leden te betrekken zijn er in de afgelopen maand aanvoerdersbijeenkomsten 

belegd, naast de reeds bestaande overlegvormen met leiders en leeftijdscoördinatoren. Naar 

aanleiding van zijn toelichting zijn er verder geen vragen of opmerkingen. 

 

4. Financieel jaarverslag penningmeester 

De penningmeester licht de stukken pagina voor pagina toe en beantwoordt een vraag uit de 

zaal betreffende de sponsorbijdrage, door toe te lichten waaruit deze is opgebouwd. Post 

voorziening groot onderhoud is een reservering voor het aanpassen van bestuurskamer en 

instructielokaal waar momenteel gesprekken over gevoerd worden. Over de balans zijn verder 

geen vragen. De resultatenrekening laat inkomsten zien die boven de begroting uit komen wat 

eveneens per pagina wordt toegelicht. Vrijwilligersvergoedingen moeten helaas vaker worden 



 
toegekend om alle posten ingevuld te krijgen. Ook de kosten voor consumpties/representatie 

worden uitgelegd. Alle vragen uit de zaal zijn naar tevredenheid beantwoord. 

 

5. Verslag kascommissie 

De heren van de commissie moeten beiden verstek laten gaan maar hebben de kascontrole op 

7 november uitgevoerd en het verslag vastgelegd, welke door de penningmeester wordt 

voorgelezen. Zij stellen daarin voor de penningmeester en het bestuur decharge te verlenen. 

Dit voorstel wordt unaniem door de vergadering bekrachtigd. Van de kascommissie is Dennis 

Peters aftredend. Inmiddels is Dick Speksnijder bereid gevonden deze positie de komende twee 

jaar in te nemen. 

 

6. Vaststelling begroting 

De penningmeester wordt gevraagd ook de begroting voor het nieuwe boekjaar nader te 

verklaren. Hij neemt het wederom pagina voor pagina door. Waar het ouder worden van ons 

ledenbestand een verhoging van de contributie-inkomsten laat zien, betekent het ook een 

afname van de gemeentelijke jeugdsubsidie. Busreizen zijn wel duidelijk toegenomen omdat 

ook het tweede elftal nu naar (verre) uitwedstrijden met een bus worden vervoerd. 

Bestuurslid Accommodatie licht de vraag over de energiekosten toe, waarbij er nu een huur-

overeenkomst met de gemeente is voor zonnepanelen die voor de vereniging in ieder geval 

een duidelijke besparing oplevert. Tevens zijn we op een goed moment van gas over gegaan op 

pellet kachels en zal de LED verlichting die begin 2023 geplaatst gaat worden nog verdere 

besparingen opleveren. 

Al met al heeft het bestuur om bovenstaande redenen aangegeven de contributie het komende 

seizoen niet te zullen indexeren. De begroting wordt door de vergadering vastgesteld. 

 

7. Bestuursverkiezingen 

Op het rooster van aftreden staan dit jaar de secretaris en het bestuurslid technische zaken: 

-  Jos heeft aangegeven zijn positie beschikbaar te stellen. Na enig zoeken meent het bestuur 

in de persoon van Fred Joosten een waardig opvolger te hebben gevonden. En dus wordt de 

vergadering gevraagd of het de kandidatuur wil steunen van Fred als opvolger van Jos? Die 

steun wordt door de vergadering met een applaus bevestigd. 

 - Hein Rombouts stelt zich herkiesbaar, maar laat uit monde van de voorzitter weten het 

komende jaar wel in te zetten op het verlichten van zijn taken en wellicht zelfs zijn functie over 

dragen als zijn (werk)situatie vraagt om af te treden. 



 
Volgend jaar staat de voorzitter op het rooster van aftreden. Hij vraagt om mandaat om in geval 

van nood tussentijds een functionaris aan te stellen. Ook daarmee gaat de vergadering akkoord. 

8. Mededelingen bestuur 

 Accommodatie: we streven naar verduurzamen van de accommodatie, maar lopen aan 

tegen de trage molens van de gemeente en leverproblemen bij leveranciers:  

o Zonnepanelen zijn zoals vorig jaar medegedeeld neergelegd door de gemeente 

waarmee wij een huurovereenkomst hebben; de grootverbruik aansluiting 

hebben wij als club niet meer nodig, maar de gemeente wel voor de panelen, 

dus die kosten mogen we gaan verhalen; 

o LED-verlichting hopen we na de winterstop in gebruik te kunnen gaan nemen, 

waarbij het hoofdveld wordt verlicht met 200 lux en veld 2 en 5 met 120 lux; 

o De stalling van fietsen is het derde punt. Expert: stallingsruimte te klein, 

veiligheid is in het geding. We wachten inmiddels zo’n zes maanden op de 

rapportage vanuit de gemeente.  

 Vrijwilligers: het wordt steeds moeilijker om het vrijwilligerskader van de club rond te 

krijgen (o.a. gastouders, scheidsrechters, terreinmedewerkers). Tot gedwongen bijdragen 

voor alle (ouders van) leden is nog niet besloten, maar alle opties worden open gehouden. 

Zolang het nog gaat met echte (onbezoldigde) vrijwilligers is er meestal wel sprake van een 

basale motivatie om kwaliteit te leveren, wat bij dwang maar de vraag is; 

 Kleding: volgend seizoen een nieuwe cyclus met een nieuw pakket voor vier jaar, maar dat 

is afhankelijk van de vraag of we (op tijd) de sponsoring rond krijgen. Sponsoren hebben 

mogelijk meer last (gehad) van COVID en de energiecrisis dan wij als vereniging. We willen 

een nieuw pakket, waarvoor commitment bij sponsoren moet worden verkregen. Is het een 

alternatief een jaar door te gaan of in eerste instantie alleen de shirts te vervangen om tijd 

te kopen? De vergadering heeft moeite met het nemen van een beslissing, omdat de kansen 

op de diverse scenario’s eigenlijk niet in te schatten zijn. Men stelt het bestuur voor eerst 

meer informatie in te winnen en dan een extra ALV te beleggen om een dergelijk besluit op 

betere gronden te nemen. Dit voorstel wordt door het bestuur overgenomen. 

 

9. Rondvraag 

 Pascal de Jong: robotmaaiers en -belijners? Wordt momenteel onderzocht, maar ondanks 

dat het maaien tegenwoordig is uitbesteed, is robotisering daar kansrijk. Voor het belijnen 

ligt dat anders door een veel hoger kostenplaatje. 

 Uit de zaal komen verder geen vragen. 



 
 

10. Sluiting 

Om 21:45 uur sluit de voorzitter de Algemene Leden Vergadering en bedankt de aanwezigen 

voor hun belangstelling en constructieve bijdrage. Daarna wordt er nog even kort gezamenlijk 

een consumptie genuttigd. 

 

Aftredend secretaris, Jos Hendriks, spreekt de Algemene Leden Vergadering toe 

 



 
 

Extra Algemene Ledenvergadering Sportclub Bemmel. 

 

Datum: woensdag 21 december 2022 

Aanvang: 19.30 uur 

Locatie: clubhuis sportpark Ressen 

 

11. Opening en vaststelling agenda (19.30 uur) 

De voorzitter opent om 19:31 uur de extra vergadering met 16 aanwezige leden die hij allen 

welkom heet en benoemt de schriftelijke afmelding die de plaatsvervangend secretaris heeft 

ontvangen, te weten van Fred Joosten (secretaris), John Smith en Jan Roelofs. N.a.v. de ALV van 

vorige maand licht de voorzitter toe dat we vergeten waren een nieuw lid te vragen voor de 

kascommissie. Daarvoor is inmiddels Dick Speksnijder bereid gevonden: hij vult dit de komende 

twee jaar voor ons in. Jos Hendriks is gevraagd om nog één keer tijdens deze ALV te notuleren. 

Op de agenda staan twee punten. De vergadering heeft daar niets aan toe te voegen.  

 

12. Kledingplan 

Deze extra ALV is uitgeschreven nadat in de Algemene Leden Vergadering van november geen 

besluit kon worden genomen t.a.v. de voortgang van het kledingplan en het feit dat er niet met 

overtuiging kon worden voorgelegd welke concrete opties op dat moment voorhanden waren. 

Vooral het mogelijk nog niet over kunnen naar een nieuw pakket, door onvoldoende 

onderliggende sponsoring, riep weerstand op. 

Ondertussen is meer duidelijk: het bestuur en de Sponsor Commissie vertrouwen er inmiddels 

op dat het nieuwe pakket met sponsoren dicht komt. Daarmee is eigenlijk besluitvorming over 

alternatieven overbodig geworden. Bart Vermeulen plaatst de kanttekening dat er nog één of 

twee grote sponsoren overstag moeten gaan. Hier zal met name op korte termijn actie volgen. 

Dick Rombouts spreekt uit dat hij hoopt dat de les van deze avonden is, dat er de volgende keer 

eerder geanticipeerd  wordt op het aflopen van de termijn van het kledingplan! 

 

13. Vaststelling contributie trainingsleden 

Trainingsleden betreft de leden die alleen meetrainen (bij een team) en geen wedstrijden 

spelen: zij betalen nu een bedrag dat gelijk ligt aan dat van steunende leden, die echter in het 

geheel geen gebruik maken van trainingsfaciliteiten. Het bestuur meent daarom het bedrag 

voor trainingsleden gelijk te moeten trekken aan ‘recreanten’ die op een avond samen trainen 

(dames 20+ en 30+, heren 35+ en 40+). Deze wijziging is tijdens de Corona-pandemie nog niet 



 
doorgevoerd. Er wordt geen bezwaar gemaakt tegen deze aanpassing. Wel ontstaat een 

discussie over of en hoe dit gecommuniceerd dient te worden naar die betreffende leden. Deze 

discussie wordt door de voorzitter geparkeerd tot bij de rondvraag. 

 

14. Rondvraag 

 Dick Rombouts: hoe en welke verplichting tot communicatie inzake de wijziging van de 

contributie voor trainingsleden (proberen een lijst met trainingsleden uit sportlink te gaan 

halen, ter communicatie hiervan => dit is inmiddels al gerealiseerd); 

 Robert Kuster: is van mening dat communicatie vanuit de vereniging (o.a. van ALV) passief 

is (via de website) en hij adviseert om dat meer actief via apps en mails naar de leden te 

doen. Andere aanwezigen zijn daarvan wel voorstander, maar geven ook aan dat een 

betrokken lid best een inspanning mag doen om informatie uit de vereniging tot zich te 

nemen (o.a. via de website); 

 Marco Voskuijlen: ooit is in 2010 gepubliceerd dat sponsorgelden ING terug zullen vloeien 

naar meidenvoetbal en hij wil op basis daarvan iets aan kleding voor alle meidenteams 

doen. SpoCo verwijst naar bestuur, dus hij vraagt of het bestuur de SpoCo daarin positief 

wil adviseren => het bestuur zal hierop terugkomen; 

 Uit de zaal komen verder geen vragen. 

 

15. Sluiting 

Om 20:17 uur sluit de voorzitter deze vergadering en bedankt de aanwezigen wederom voor 

hun aanwezigheid en betrokkenheid.  

 


