
Algemene Ledenvergadering Sportclub Bemmel. 

 

Datum: maandag 21 december 2020 
Aanvang: 19.30 uur 
Locatie: online in MS Teams 

 

1. Opening en vaststelling agenda (19.30 uur) 

Voorzitter opent 19.31 uur de vergadering met 16 aanwezige leden en heet eenieder welkom. 

Agenda, notulen, jaarverslag en financiële stukken zijn toegezonden of op de website 

gepubliceerd . Agenda wordt zonder wijzigingen en, met aanvulling van een punt voor de 

rondvraag, vastgesteld. 

Omwille van de maatregelen rond COVID-19 is deze ALV in eerste instantie uitgesteld in de 

hoop fysiek bij elkaar te kunnen komen, maar dat lukte uiteindelijk toch niet. Aanmelden per 

mail was daarom verplicht gesteld, zodat een uitnodiging voor een digitale vergadering 

verstuurd kon worden. Buiten het bestuur hebben zich dertien leden aangemeld, waarvan er 

zich twee bij nader inzien toch weer af hebben moeten melden: Rob Ahoud en Jan Roelofs. In 

plaats van een getekende presentielijst wordt de aanwezigheid vanuit Teams gedownload. 

 

2. Notulen Algemene Ledenvergadering  11 november 2019 

Deze zijn zoals gebruikelijk op de website gepubliceerd. De voorzitter neemt deze even kort 

door. Een aantal zaken zullen ook vandaag weer terug komen op de agenda. De vergadering 

heeft geen vragen of opmerkingen. 

De notulen worden goedgekeurd, met dank aan de secretaris. 

 

3. Jaarverslag bestuur 

Op verzoek van de voorzitter licht de secretaris het jaarverslag toe waarvan de  indeling 

gebaseerd is op speerpunten uit het beleidsplan 2015-2020. Hij vat de weergave van dit 

vreemde jaar samen, waarin de COVID-pandemie natuurlijk bepalend is geweest. Het verslag 



eindigt met de zorg om het werven van vrijwilligers voor posities die verder van het 

voetballen zelf af staan. Er zijn geen vragen of opmerkingen. 

 

4. Financieel jaarverslag penningmeester 

De penningmeester licht de balans toe en geeft een toelichting op de ter vergadering 

rondgestuurde stukken: ook hier is de pandemie toonaangevend. Hierdoor zijn er wat minder 

kosten gemaakt. Een deel van het hierdoor ontstane overschot wordt de leden teruggeven via 

een verlaagde  contributie-incasso in januari 2021. Onderhoud is een hogere post omdat we 

het maaien nu uitbesteden. 

W. Jansen vraagt naar de betalingen aan trainers en andere vrijwilligers: die zijn gewoon 

doorbetaald om twee redenen, namelijk omdat het verplichtingen betrof die we waren 

aangegaan en anderzijds het feit dat er na de lock-down wel de hele zomer is doorgetraind. 

Cor Hendriks vraagt naar de vergoedingen voor het oud papier: op basis van het contract met 

ons is er door de gemeente gewoon uitgekeerd uitgaande van historische cijfers in tonnage. 

Er gaat geld terug naar de leden maar wel op verantwoorde wijze om ook voldoende vet op 

de botten te houden. F. Joosten: er zijn (ouders van jeugd)leden die geen contributie-

teruggave nodig vinden. Is er een mogelijkheid dat toch weer terug te laten vloeien naar de 

vereniging? We kunnen geen individuele incasso’s gaan aanpassen, maar er zal genotuleerd 

worden dat men vrij is alsnog geld over te maken aan de club. Helgo Borgers: de kosten voor 

verwarming zijn niet gedaald, ondanks de overstap naar de pelletkachels? Klopt, dat valt tot 

nu toe tegen. We houden de vinger aan de pols, in de hoop dat het ‘kinderziektes’ betreft en 

het op termijn toch een bezuiniging blijkt te zijn. 

De voorzitter komt terug op de vragen over differentiatie van contributie-categorieën (ALV 

2019: onderscheid selectie / geen selectie, familie-, studenten- of vrijwilligerskorting, etc.). Te 

veel categorieën maakt het heel bewerkelijk. Daarnaast dient de contributie door alle leden 

gedragen te worden. Veel categorieën met korting leiden tot hogere bedragen voor enkele 

resterende leden/categorieën. Nu contributiezaken (digitaal) in stemming brengen  moeilijk 



te verantwoorden is, worden wijzigingsvoorstellen (zoals ook onderscheid maken tussen 

trainingsleden en steunende leden/donateurs) daarom doorgeschoven naar 2021 in de hoop 

dat er dan weer meer duidelijkheid is.  

 

5. Verslag kascommissie 

Jasper Bergamin doet verslag van de kascontrole, die hij met Jan Knorth heeft uitgevoerd. Zij 

zijn tot de conclusie gekomen dat Eric zijn taak uitstekend heeft uitgevoerd. Zij stellen voor 

het bestuur en met name de penningmeester decharge te verlenen voor het gevoerde 

(financiële) beleid. Jan Knorth mag nog een jaar door, maar Jasper Bergamin is aftredend. In 

de voorbereiding van deze vergadering heeft Dennis Peters zich reeds beschikbaar gesteld 

voor de komende twee jaar, waarvoor dank. 

 

6. Vaststelling begroting 

De begroting wordt aan de vergadering voorgelegd. Ondanks dat het heel moeilijk is om nu 

een voorspelling te doen van wat het jaar ons gaat brengen. Deze begroting is gemaakt naar 

de stand van oktober 2020 (op dat moment ging men er vanuit dat na de winterstop de 

competities hervat zouden worden). Eric geeft een compliment aan de voorzitter voor zijn 

werk binnen de werkgroep oud-papier-inzameling, waardoor we hier wel wat water bij de 

wijn moeten doen (1 cent per kg omlaag), maar we blijven betrokken en dat was even 

onzeker. Hij loopt door de diverse posten heen en licht waar nodig toe. De begroting wordt 

unaniem door de aanwezige leden aangenomen. Fred Joosten: komend jaar 75 jarig bestaan, 

komt niet terug in de begroting. Omdat we 100 jaar Bemmels voetbal groots hebben 

uitgepakt en het heel onzeker is of en wat we zouden kunnen, zijn er inderdaad geen hele 

grote plannen die een begroting vragen, maar er zal wel gepaste aandacht aan besteed 

worden. 

 



7. Bestuursverkiezingen 

Omdat het op deze digitale wijze lastig is om zaken in stemming te brengen heeft het bestuur 

het voorstel gedaan om het rooster van aftreden een jaar te bevriezen. Dat betekent dat er 

nu geen verkiezing gehouden wordt, maar de bestuursleden die voor 2020 op dat rooster 

staan (de penningmeester en het bestuurslid accommodatiezaken) in 2021 op het rooster 

komen, de secretaris en het bestuurslid technische zaken in 2022 (i.p.v. in 2021) en de 

voorzitter in 2023 (i.p.v. 2022). De vergadering gaat hier mee akkoord. 

 

8. Mededelingen bestuur 

• Accommodatie: Arno Jacobs licht toe dat de gemeente heeft besloten op de kantine en 

tribune zonnepanelen te leggen. Wij krijgen als vereniging een aanbod om een deel 

daarvan te huren of te kopen en de opbrengsten dan naar de club te laten vloeien. Ook 

willen we kijken naar LED-lampen voor de veldverlichting. I.o.m. de sponsorstichting wordt 

gekeken naar alle opties. De voorzitter schetst een aantal scenario’s, waarbij het zelfs zo 

kan zijn dat wij niet met de gemeente in zee gaan (onvoldoende rendabel) en de panelen 

geen invloed hebben op onze begroting. Om die reden is dit nu ook niet in de begroting 

verwerkt. 

• Oud-papier inzameling: tendens in het land om niet meer met vrijwilligers in te zamelen 

omdat verenigingen verzaken. Lingewaard echter is verwend met zeer loyale verenigingen, 

in Bemmel met dank aan Ben, Marc en Gé. Er is met een werkgroep, met 

vertegenwoordigers van de verenigingen waaronder onze voorzitter, onderhandeld met 

de inzamelaar (Remondis) en de gemeente. Uitkomst: 3 inzamelmomenten per maand 

(i.p.v. 2; minder wagens per keer nodig), voor een cent per kg minder maar met 

toezegging dat prijs weer omhoog gaat als de papierprijzen stijgen (en zelfs met 1 ct / kg 

kan worden verhoogd indien reëel).  

• Vrijwilligers: bijna alle vrijwilligers nu een voucher gekregen om een kledings-item aan te 

kunnen schaffen. Veel mensen hebben extra tijd en energie gestoken in de vereniging 



rondom de pandemie (Corona-coaches etc.). Jasper: complimenten aan bestuur dat zij 

steeds gedacht hebben in termen van wat WEL kan i.p.v. wat niet! 

 

9. Rondvraag 

• Jasper Bergamin: we moeten meer doen aan werving aan de ‘onderkant’ (de F-jeugd), via 

basisscholen etc. Dat is de toekomst. Marco Voskuijlen vult aan dat vooral ook de meisjes 

daar een grote rol in kan spelen. Beleid op maken (clinics door 1, vriendendagen, broertje-

/zusjedagen, etc.). 

• Jasper: zorgen over de status-aparte van het meidenvoetbal, waar in de beleidsplannen 

aandacht voor moet zijn; in de jongste categorieën kan er zijns inziens meer samen. Fred 

licht toe dat er wel bewust gekozen is om in overleg wel even onderscheid te maken 

(andere fase van ontwikkeling), maar beaamt ook dat het meidenvoetbal een integraal 

onderdeel van de vereniging moet zijn. Leeftijdscoördinatoren zijn hiertoe ook uitgebreid. 

• John Smith: Er hebben zich enkele mensen kandidaat gesteld voor de gedragscommissie? 

Jos licht toe dat persoonlijke omstandigheden van de overgebleven leden hebben geleid 

tot passiviteit maar dat hij probeert in het nieuwe jaar een doorstart te gaan maken. 

• Cor Hendriks: Stichting Leergeld biedt mogelijkheden aan armlastige kinderen. Als je zoiets 

constateert, maak ouders dan attent op deze optie! Sportclub Bemmel heeft inderdaad 

een lid wiens contributie wordt vergoed door deze stichting. 

 

10. Sluiting 

20:57 uur sluit de voorzitter de vergadering, bedankt de aanwezigen voor hun belangstelling 

en constructieve bijdrage. Nog even samen een consumptie nuttigen is dit jaar helaas niet 

mogelijk. 


