
Notulen van de Algemene Ledenvergadering van V.V. Winkel, gehouden op vrijdag, 25 september 
2020 in de achterzaal van Café Beentjes te Winkel.

Aanwezig:  26 leden.

1. Opening.  

Voorzitter André Buikema heet allen om 3 minuten over 8 welkom en een speciaal welkom aan Peter
Wittekoek van PeWi, diens komst was zelfs voor onze voorzitter verrassend! We zitten midden in het 
Corona-tijdperk, daardoor zijn wij nu uitgeweken naar de achterzaal van Beentjes. Er gaan, vanwege 
de Corona heel veel ledenvergaderingen niet door. Wij hebben er voor gekozen om wel door te gaan,
wel met de nodige voorzorgsmaatregelen, want het gaat niet goed met de Corona in Nederland en in
de wereld. De Corona is nog lang niet weg en zullen we straks weer strengere maatregelen krijgen. 
Dus dat zal vermoedelijk ook het voetballen betreffen, Dames 1 moeten dit seizoen ver, dus ook naar
met Corona-besmette gebieden. Wij hebben een Corona-werkgroep geformeerd en diverse 
maatregelen uitgevoerd, wij proberen alles zo goed mogelijk te doen. Het is een bijzondere 
ledenvergadering, want we nemen afscheid van een bestuurslid die, voorzover ik heb kunnen 
achterhalen, het langst in het bestuur van V.V. Winkel heeft gezeten. Ikzelf treedt ook af, vorig jaar 
ben ik nog herkozen, maar komende week stop ik met werken en wil dan andere dingen gaan doen, 
onder andere meer met onze camper op pad.

2. Mededelingen.  

Onze secretaris, Sonja v.d. Waart, noemt 11 berichten van verhindering voor.

3. Notulen van de Algemene Ledenvergadering van 2019.  

Voorzitter neemt de door Kees de Veer samengestelde notulen per blad met de leden door, er zijn 
geen op- en aanmerkingen en worden derhalve onveranderd vastgesteld met dank aan Kees. Naar 
aanleiding van deze notulen komen nog wel diverse onderwerpen aan de orde:

- Tribunes V.V. Schagen:  Jan Wissink vraagt hoe het staat met de tribune van V.V. Schagen, 
waar Nico Schilder vorig jaar naar vroeg. Hier gaat de voorzitter uitgebreid op in, V.V. 
Schagen is gefuseerd met SRC, maar ze gebruiken nog steeds 2 sportparken, want de nieuwe 
vereniging Schagen United en Gemeente Schagen komen er niet uit. De senioren spelen op 
het complex van SRC en de jeugd speelt op het complex van V.V. Schagen. Derhalve komt de 
tribune nog lang niet vrij. Dan wordt er nog even kort gesproken over de fusie van Westfrisia 
en Dindua in Enkhuizen, die hebben wel 1 complex.

- Jeugdtrainers: vorig jaar heeft Petra Terra verbaasd gereageerd dat enkele jeugdteams geen 
trainer hadden, inmiddels hebben alle jeugdteams een trainer.

- Muziekinstallatie: Robbie Schouten is op verzoek van de voorzitter zelf op zoek gegaan naar 
een nieuwe muziekinstallatie, maar die hij vond was te duur volgens hem.

- Club van Honderd: onze vereniging heeft t.g.v. het 80.jarig bestaan nieuwe speakers van de 
Club van Honderd gehad, deze staan op het dak en werken prima.

- Tractor: de vorig jaar door Johan Meiners gevraagde nieuwe tractor is er niet, want met enig 
onderhoud doet de tractor van Willem Keetman het nog goed.

- MaandagOchtendPloeg: de maandagochtendploeg en de veldcommissie krijgen dit jaar ook 
weer een groot compliment van het bestuur.



- Damescommissie en schaduwbestuur jeugd: vanwege de Corona hebben deze commissies 
stilgelegen. 

4. Financieel verslag 2019-2020.  

Onze penningmeester, Wilma Scholten, reikt aan allen de balans en resultatenrekening uit, welke er 
keurig verzorgd uitzien. Vervolgens licht voorzitter André Buikema, die heeft een luidere stem, eerst 
de resultatenrekening toe. Door de corona hebben we een aanzienlijk lagere bruto marge kantine, 
maar gelukkig hebben we de kosten goed weten te beheersen en dankzij enkele “corona-bijdrages” 
hebben we een positief resultaat van ruim € 5.000 behaald en daar zijn we heel blij mee. Vervolgens 
geeft André een toelichting op de balans. Het positieve resultaat is toegevoegd aan ons eigen 
vermogen en zoals jullie zien is onze enige schuld de obligatielening, dit is het restant van de 
financiering van onze nieuwbouw in 2006. Op een balanstotaal van ruim € 183.000 is ons eigen 
vermogen bijna € 97.000, dat is een zeer gezonde situatie. Bij de activa is ons grootste bezit de 
materiële vaste activa (met name de gebouwen, velden en inventaris) en de liquide middelen; we zijn
ontzettend trots op een hoog banksaldo, maar daar moeten we wel verantwoord mee omgaan. Alles 
is zo duidelijk toegelicht dat er geen vragen worden gesteld. Frank Zijlstra, die onze penningmeester 
gaat assisteren, stelt zich aan de leden voor. Dan wordt het financieel verslag door de vergadering 
goedgekeurd en de penningmeester bedankt voor al haar werk.

5. Verslag kascommissie (Miranda Kaper en Jeroen de Heer).  

Voorzitter vindt het logischer om de agendapunten 5 en 6 om te draaien. Jeroen de Heer brengt 
verslag uit. De commissie heeft veel vragen gesteld en veel antwoorden gekregen, helaas was de 
computerverbinding niet goed, maar de penningmeester heeft later alle gestelde vragen naar 
tevredenheid beantwoord. Deze week heeft Jeroen Kees de Veer nog gebeld, want die kijkt 
maandelijks mee door middel van de dagafschriften. Voorzitter hoopt dat Kees dat het komende 
seizoen ook weer wil doen, vertrouwen is goed, maar controle is ook vooral voor de leden belangrijk.
Jeroen adviseert de vergadering om de jaarrekening goed te keuren en decharge te verlenen aan het 
bestuur, hetgeen geschiedt. Voorzitter bedankt Jeroen en Miranda voor hun verslag en voor hun 
werk.

6. Begroting 2020-2021.  

Penningmeester Wilma Scholten had de begroting ook al aan allen uitgereikt. Deze wordt nu door 
André toegelicht. Zoals jullie zien komt deze begroting uit op een verlies van € 10.900, dat wordt 
geheel veroorzaakt door de Corona (met name door lagere brutomarge kantine en minder 
activiteiten zoals Keez.avonden), wel kunnen we nog meevallers krijgen door Corona-bijdrages, maar 
dat is nog onzeker. Het is een realistische begroting en als de Corona voorbij is  willen we weer 
Keezavonden organiseren en mogelijk ook een grote veiling om de geleden verliezen weer goed te 
maken. Dirk van Baaren vraagt of de onderhoudskosten van de velden in de accommodatiekosten is 
begrepen. Het antwoord is ja, tevens geeft voorzitter nogmaals een groot compliment aan de 
veldcommissie en de maandagochtendploeg. Dan vraagt Dirk nog waarom de post trainers en 
vrijwilligers omhoog is gegaan. André antwoordt dat we half maart, toen de Corona uitbarstte, direct 
de vrijwilligersvergoedingen  hebben stop gezet, deze hebben we nu weer wel en we hebben een 
duurdere damestrainer. John Kager, die heel veel doet voor de vereniging, vraagt voor welke 
vrijwilligers dat is. Het antwoord luidt: voor vrijwilligers van buitenaf  en dat is dan de belastingvrije 



vergoeding voor vrijwilligers o.a. voor iemand die niet dichtbij woont. Vervolgens wordt de begroting
aangenomen.

7. Uitloting obligatielening 2006.  

Penningmeester Wilma Scholten gaat met de busjes met nummers de zaal in. Vervolgens worden de 
volgende nummers getrokken: obligatie van € 1.000: nr. 10; obligatie van € 500: nr. 18; obligaties van
€ 100: nummers 88, 168, 120, 151, 87, 144, 170 en 54. De nummers worden nog gepubliceerd op de 
website en de getrokkenen krijgen nog persoonlijk bericht van de penningmeester.

8. Pauze.  

Om 10 voor 9 wordt er 10 minuten pauze gehouden, waarin allen een consumptie van de vereniging 
krijgen.

9. Bestuursverkiezing.  

Voorzitter houdt zijn eigen volgorde aan. Hij begint met de woorden dat er op de uitnodiging veel 
tekst staat, dit houdt verband met het feit dat we nog verschillende openstaande vacatures voor 
bestuursfuncties hebben. Patricia Spaansen is toegetreden tot de jeugdcommissie en treedt nu toe 
tot het bestuur, daar zijn we heel blij mee, want dat is voor minimaal 3 jaar. Dan gaat hij nog even in 
op het nut van een lid van de jeugdcommissie in het bestuur. De jeugd is namelijk enorm belangrijk, 
want het platteland vergrijst en dat zal straks ook consequenties hebben voor de sport. Onze 
wedstrijdsecretaris Ben Berndt heeft zich gelukkig weer herkiesbaar gesteld voor een nieuwe termijn 
en daar zijn we heel blij mee, ik zeg  mijn grote waardering voor hem eigenlijk te weinig tegen hem. 
Ben doet zijn functie met ontzettend veel liefde en toewijding, want het is af en toe niet eenvoudig. 
Dan gaat hij nog even in op het afbellen van een team een paar dagen voor de wedstrijd, eigenlijk 
zou je de boete neer moeten leggen bij het team. Hierop reageren Linda Wezel en Annemieke 
Romein, hieruit blijkt dat het een lastig issue is. Maar voorzitter pleit er voor om toch niet alles op het
bordje van de wedstrijdsecretaris te leggen. Daarna is het aftredende en niet herkiesbare bestuurslid 
Kees de Veer aan de beurt. Kees is het langst zittende bestuurslid ooit, namelijk 26 jaar. Hij is ook 
mede-oprichter van de Club van Honderd en van de Stichting Beheer V.V. Winkel, met deze laatste 
stichting hebben we een groot b.t.w.voordeel voor de vereniging behaald. Naast het maken van de 
notulen heeft hij de penningmeester bijgestaan, ook vele financiële informatie naar de overige 
bestuursleden gemaild, de fietstocht van de Rabobank diverse keren georganiseerd en meegedaan. 
Naast het werk voor de voetbal heeft hij ook zeer verdienstelijk gemaakt voor de Paasvee en de 
Kleindierenvereniging en heeft zodoende op 24 april jl. een lintje van de Koning ontvangen, hetgeen 
dik verdiend is. Nu heeft het bestuur gemeend om de algemene ledenvergadering voor te stellen om 
hem erelid van de V.V. Winkel te maken en daar zijn alle leden het volledig mee eens. Dan komen 
Sonja v.d. Waart en Annemieke Romein naar voren met een prachtige bos bloemen en enkele 
persoonlijk getinte cadeau’s. Vervolgens gaat André in op zijn aftreden. Zeven jaar geleden is hij weer
heringetreden omdat de vorige voorzitter stopte. Hij neemt met een goed gevoel afscheid, we 
hebben een prachtig complex met goede velden en met goede cijfers. Afgelopen seizoen is er een 
commissie gevormd om vrijwilligers te werven, die hebben een groep van 30 gevormd, hetgeen een 
enorme prestatie is. Jammer genoeg zijn er te weinig mensen uitgekomen voor het bestuur. Gelukkig
is er wel een nieuwe voorzitter uitgekomen, namelijk Aike Minnes, die zal de voorzittershamer (is in 
1976 door de dames geschonken) overnemen.                                            André doet nog wel een 



dringende oproep aan de leden om vooral de technische commissie te versterken. Wel heel blij is hij 
dat de commissie er in geslaagd is om alle commissies te versterken. A.s. woensdag is mijn laatste 
werkdag, ik ga niet weg, ik blijf betrokken bij de voetbal en wil indien gewenst alles doen! Dan 
overhandigt hij de hamer aan Aike, die gelijk het woord neemt. Aike is al 35 jaar lid van de 
vereniging, voetbalt zelf nog en kent veel mensen, is druk bezig met commissies te vormen en heeft 
veel vertrouwen in de toekomst van onze mooie vereniging. Dan bedankt hij André voor zijn 2e 
periode als voorzitter, die in 2013 begon. Aike heeft nog even het stukje over André in het 
jubileumboek gelezen en alles wat daar in staat klopt! André is eerder al erelid van de vereniging 
geworden en heeft ook al de zilveren speld van de K.N.V.B. ontvangen. We hebben samen al eens 
een grote loterij georganiseerd. In deze 2e periode van André heeft hij de vereniging organisatorisch 
en financieel flink sterker gemaakt. We kunnen allen heel blij zijn met zo’n gedreven persoon voor de
vereniging, André enorm bedankt voor alles. Dan komen Sonja en Annemieke weer naar voren met 
een prachtige bos bloemen en ook enige persoonlijk getinte cadeau’s.

10. Rondvraag.  

Waarschijnlijk voor het eerst in de geschiedenis van de voetbalvereniging is er maar 1 persoon die 
gebruik maakt van de rondvraag en dat is Kees de Veer, die bedankt de vergadering voor het 
benoemen van zijn erelidmaatschap, daar is hij enorm blij mee.

11. Sluiting.  

Om half 10 sluit de nieuwe voorzitter, Aike Minnes, de vergadering en biedt allen nog een 
consumptie aan namens de vereniging.

Kees de Veer, notulist.


