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Notulen van de algemene ledenvergadering van v.v. Altena. 
Nieuwendijk, vrijdag 30 november 2018. 
 
Aanwezig:  
Christiaan Flikweert, Cor Geelhoedt, Dian Versteeg, Erik Kraaij, Hans den Haan + 36 leden. 
 
Notulist: 
Hans den Haan 
 

1. Opening 

Cor Geelhoedt heet iedereen van harte welkom en opent de vergadering. 

 

Na de opening wordt er een minuut stilte gehouden voor de overledenen Joke van Noorloos-Struik en Ad 

Boevé.  

 

2. Vaststelling notulen algemene ledenvergadering van 24 november 2017 
Ceel de Pender vraagt naar de status van de zonnepanelen. Cor licht toe dat inmiddels de zonnepanelen 
werkend zijn, maar we nog volop bezig zijn met de compensatie van de gemiste opbrengsten. 
 
Het verslag wordt ongewijzigd vastgesteld. 
 

3. Ingekomen stukken en mededelingen 

Van de volgende leden is een afmelding voor deze vergadering ontvangen:  
Arjan Kant, Mario van Noorloos, Tom Groeneveld, Dick de Ruijter, Jan van der Stelt, Martien Victoria, 
Otto van Breugel, Ilona Flikweert-de Bode, Finn Flikweert, Mathijn Duijzer, Bert Strik en Wilco Heiblom. 
 

• Hertog-Jan wordt het kelderbier en Jupiler gaat op fust; 

• Kantineprijzen: 
o Per 1-1-2019 kantineprijzen aanpassen/herzien; 
o Aanpassen n.a.v. verhoging BTW van 6% naar 9%; 
o Aanpassen n.a.v. prijsverhogingen de laatste jaren. 

 

4. Vaststelling agenda 

De agenda wordt zonder aanpassingen/aanvullingen vastgesteld.  

 

5. Jaarverslag bestuur 2017/2018 

De agenda wordt zonder aanpassingen/aanvullingen vastgesteld. Ceel de Pender geeft wel aan dat er in 

het jaarverslag niks over de samenwerking met Almkerk staat. Cor geeft aan dat dit later in de 

vergadering ter sprake zal komen.  

 

6. Financieel jaarverslag 2017/2018 

Cor Geelhoedt (voorzitter) geeft een toelichting op het financieel jaarverslag.  

 

6a. Verslag kascommissie 

Terugkoppeling van de kascontrolecommissie over de financiële verantwoording over het afgelopen jaar. 
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6b. Vaststelling begroting 2018/2019 

Cor Geelhoedt geeft toelichting op de begroting 2018/2019. 

• Ja, we zijn gezond – maar we moeten af van de gedachte dat alles maar/weer kan.  

• Nee, we moeten nog steeds denken over elke uitgave die we doen. Dus moeten we 

moeten jaarlijks binnen de financiële kaders blijven begroten en opereren. 

 

• Deze kaders zijn: 

o Elk seizoen zwarte cijfers schrijven; 

o Behoudend begroten; 

o Liquiditeit/financiële basis verstevigen; 

o Wedstrijdkosten limiteren; 

o Maximaal gebruik maken van subsidies; 

o Transparant zijn. 

 

6c. Vaststelling contributie 2018/2019 

Het voorstel is om de contributie wederom niet te verhogen, dus het blijft: 

 

Senioren    € 37,00 

Junioren 13 t/m 18 jaar  € 27,10 

Pupillen t/m 12 jaar    € 23,85 

Leden die 35+ voetballen (KNVB) € 25,00 

Rustende leden   € 18,50 

AOW/WAO      € 25,00 (per jaar) 

 

Bovenstaande bedragen zijn per kwartaal, tenzij anders vermeld, en exclusief Kleding Lease Plan en op 

basis van automatische incasso. Cor licht het nieuwe lidmaatschap inzake 35+ kort toe. 

 

De vergadering gaat akkoord. 

 

7. PAUZE 

 

8. Verkiezing bestuursleden 

Technische Zaken: 

Bert Strik is aftredend en niet herkiesbaar. 

Er is dus een vacature bestuurslid technische zaken.  

Afgelopen jaar zijn de portefeuilles jeugd en voetbaltechnische zaken samengevoegd. 

Deze belangrijke bestuurspositie is sinds het vertrek van Bert Strik nog steeds vacant. 

 

Facilitaire Zaken: 

Wilco Heiblom is aftredend en niet herkiesbaar.  

 

9. Verkiezing lid kascommissie 

Yoni Heiblom is aftredend en herkiesbaar. Geen andere kandidaten melden zich. Yoni zal als lid 

kascommissie aanblijven.  
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10. Samenwerking Altena – Almkerk 

De aanleiding: 

• Gaten in de opbouw van de club. 

• Balans in de teams raakt verder verstoord. 

• Uitstroomniveau jeugd verder onder druk. 

• Sportieve ambitie moeilijker te borgen. 

• Doorstroom van jeugd naar selectie is moeilijker 

• Betere spelers worden niet uitgedaagd of gaan weg 

• Mindere spelers worden overvraagd 

• Vrijwilligers zijn nog moeilijker te vinden! 

 

De uitdaging: 

Momenteel onderzoeken wij alle denkbare scenario’s op dit gebied. Dit moet er toe leiden dat we met een 

afgewogen voorstel(len) in een ledenvergadering zullen komen om hierover verder te praten, zodat we tot 

het gewenste scenario kunnen komen.  

 

We moeten het voetbal in Nieuwendijk bestaansrecht, continuïteit en toekomst bieden! 

 

Afgelopen jaar: 

• De nodige gesprekken; 

• Soms stond de rem op; 

• Buren zijn/waren bestuurlijk nog niet op orde; 

• Bij de jeugd loopt het goed door; 

• Rimpels in de vijver door “transfers”; 

• Gesprekken gehad met wethouders; 

• Uiteindelijk in oktober de intentieverklaring ondertekend; 

 

Intentieverklaring: 

Als vv Almkerk en vv Altena hebben we de intentie om onze samenwerking te intensiveren, wat 

uiteindelijk moet leiden tot een volledig samengaan e.e.a. gebaseerd op een doorlooptijd van 3 jaar of 

korter en goedkeuring door de algemene ledenvergaderingen. 

 

Als uit het door de gemeente Werkendam en gemeente Woudrichem uitgevoerde locatie onderzoek blijkt 

dat genoemde periode niet haalbaar is, dan hebben beide verenigingen het recht om hun 

intentieverklaring en/of doorlooptijd te herzien. 

 

Spelregels: 

• De voetbalverenigingen benoemen vaste deelnemers voor de werkgroep “Samenwerking vv 

Almkerk – vv Altena”; 

• De werkgroep bestaat uit maximaal 6 leden (3 leden van vv Almkerk en 3 leden van vv Altena); 

• De werkgroep kan zich laten bijstaan door zowel interne als externe specialisten; 

• Tot september 2019 worden er geen spelers van selectie elftallen (1e, 2e en JO19) 

overgeschreven, tenzij de werkgroep, akkoord heeft gegeven voor deze overgang. 

 

Bert van der Pijl geeft aan of het geen idee is om de samenwerking te overwegen. Vanuit de zaal komen 

er meer geluiden of een samengaan wel zinvol is.  
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Hans van Meel geeft een tegengeluid aan. Hij geeft aan dat de huidige maatschappij wel vraagt om een 

fusie, omdat het een illusie is om op termijn een gezonde, sportieve vereniging te blijven. 

 

11. Vacatures 

• Bestuurslid Technische zaken; 

• Bestuurslid Facilitaire zaken; 

• Scheidsrechters voor senioren en jeugd; 

• Uitbreiding sponsorcommissie; 

Het bestuur vraagt de vergadering om na te denken over de juiste personen. 

 

12. Seizoen 2018/2019 

Cor Geelhoedt geeft een toelichting op de presentatie m.b.t. de doelstellingen. 

 

Sportieve seizoensdoelstellingen: 

• Handhaving 1e in de 2e klasse 

• Promotie 2 

• In stand houden 3 lagere seniorenteams 

• In alle jeugdleeftijdsgroepen actief 

• Jeugdactiviteiten in schoolvakanties (indien hier vrijwilligers voor zijn) 
 

Seizoensdoelstellingen algemeen: 

• Vrijwilligersbeleid verder vorm geven; 

• Nadenken over bestuur/structuur/organisatie, taken kleiner maken zodat het aantrekkelijker is; 

• Bestuur meer beleidsmatig actief en minder uitvoerend; 

• Zorgen dat het werkbaar blijft; 

• Oprichten facilitaire commissie; 
 
Seizoensdoelstellingen jeugdcommissie: 

• Fifa-dag organiseren; 

• Samenwerking met vv Almkerk uitbreiden; 

• Betrokkenheid senioren (lagere teams, vrouwen en selectie) verhogen bij jeugd; 

• Meer aandacht voor meisjes/vrouwen; 

• Intakegesprekken met ouders nieuwe leden. 
 
Seizoensdoelstellingen Facilitaire zaken: 

• Uitwerken berging materiaal en materieel; 

 Uitwerken renovatie kleedkamers; 

• Uitwerken aanpassen toiletten kantine; 
 
Seizoensdoelstellingen sponsorcommissie: 

• Uitbreiden sponsorcommissie; 

• Oprichten businessclub; 

 Vervangen sponsorwanden; 

 Uitbouwen opbrengsten sponsoring aan snelwegzijde. 

 

13. Huldiging jubilarissen 

De volgende leden worden gehuldigd. 
 
Jubilarissen 
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25 jaar lid 

• Arjan Kant 

• Mario van Noorloos 

• Martijn Visser 

• Arjan van der Meijden 

• Michel Capelle 

40 jaar lid 

• Remco Terlouw 

• Hans van Meel 

• Cees vd Stelt 

• Martien Victoria 

• Otto-Jan Groeneveld 
 

50 jaar lid 

• Teus Groeneveld 

• Tom Groeneveld 

• Dick de Ruijter 

• Jan van der Stelt 

• Ruud Versteeg 
 

60 jaar lid 

• Ceel Groenevelt 

• Gerrit de Heus 
 

 

De jubilarissen die niet aanwezig zijn zullen op een later tijdstip worden gehuldigd. 

 

Lid van Verdienste 

De leden van verdienste zullen tijdens de nieuwjaarsreceptie worden gehuldigd. 

 

14. Rondvraag 

Er wordt aandacht gevraagd voor het belijnen en het faciliteren van de jeugddoelen op het C-veld. Die 

worden nu over de heining gegooid en daar neergezet. 

 

Luuk is bezig om de ruimte voor de doelen te vergroten, want de ruimte is erg klein. 11 december is er 

een inloopavond inzake waterberging. Aangegeven wordt dat dit op die avond ter sprake gebracht zal 

worden.  

 

Bert van der Pijl geeft aan dat de begroeing bij het C-veld wel erg vol is waardoor de lichtinstallatie 

slechter wordt. In de winter zal de gemeente dit komen snoeien. Gerrit Jordens geeft ook nog aan dat 1x 

per jaar niet voldoende is. 

 

Hans van Meel vraagt of er naar aanleiding van de ongeregeldheden tijdens de promotiewedstrijd een 

draaiboek is opgesteld. Cor geeft aan dat er naar aanleiding van die ongeregeldheden een gesprek is 

geweest met de KNVB en die hebben ons advies gegeven hoe in deze te handelen.   

 

Gerrit Jordens vraagt verder wat de status is van de nieuwe loods. Cor geeft aan dat dit momenteel in de 

ontwerpfase zit. 
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15. Sluiting 

Cor Geelhoedt bedankt iedereen voor zijn aanwezigheid en inbreng en sluit de vergadering. 

 


