Notulen van de Algemene Ledenvergadering van V.V. Winkel, gehouden op vrijdag 29 oktober 2021
in de kantine van vv Winkel.
Aanwezig: 25 leden.
1. Opening
Voorzitter Aike Minnes heet iedereen welkom en geeft aan dat er een goede opkomst is. De
agenda wordt kort doorgenomen.
Het is voor Aike het eerste jaar als voorzitter en het was nu niet echt een standaard
voetbaljaar. Er is erg weinig gevoetbald door Corona (COVID-19) maar nu is dit gelukkig weer
wel het geval.
Er zijn wat nieuwe mensen in het bestuur gekomen waaronder Patricia Spaansen en de
technische commissie is uitgebreider geworden.
Wilma Scholten is gestopt als penningmeester. Arie Groet is gestopt als trainer bij de heren
selectie en Gosse Bosma is de nieuwe assistent-trainer geworden.
Mike Bijvoet is er bij gekomen bij de dames en dit is een goed tweespan samen met Mats
Blokdijk. Verder is Jan Beekhuizen is gestopt met keeperstraining en Ronald Cornelissen de
nieuwe keeperstrainer geworden.
Daarnaast is er dit jaar met elkaar een mooie overkapping neergezet met het idee om de
mensen wat meer te spreiden. Ondanks dat er veel niet door ging i.v.m. Corona is de MOP
elke maandag nog actief geweest.
Ook hebben we afgelopen seizoen helaas afscheid moeten nemen van Wim Klare.
Verder wordt er nog benoemd dat we nergens zijn zonder onze veldcommissie (Dirk van
Baaren) en onze beregeningsploeg.
Er is sprake van een leegloop bij de senioren. Veelal zijn er andere interesses bijgekomen
waardoor er veel afmeldingen zijn geweest en nu krappe bezettingen zijn binnen de teams.
Maar er is ook sprake van een flinke aanloop bij de smurfen. Er zijn nu ook twee nieuwe
smurfentrainers bijgekomen en er is nog steeds een flinke groei gaande dus er zullen nog
meer trainers bij moeten komen. Verder zijn er zijn nog steeds wat openstaande vacatures;
 technische zaken voor de dames en de heren;
 scheidsrechters;
2. Mededelingen
De secretaris noemt 2 ontvangen berichten van verhindering.
3. Notulen van de Algemene Ledenvergadering van 2020.
Er zijn geen op- en aanmerkingen op de notulen van de vorige vergadering en deze worden
daardoor onveranderd vastgesteld met dank aan Kees de Veer.
4. Bestuursverkiezing
Aftredend en herkiesbaar:
 Jordi Schotsman: Jordi (sponsorcommissie) wil nog heel graag een tijd door gaan. Er
wordt vertelt over de ballenactie die inmiddels heeft plaatsgevonden. Keurslager
Jacco van Zoonen heeft ook veel positieve reacties hierop ontvangen. Elk spelend lid
heeft dit jaar ook een eigen bidon (met vv Winkel logo) gekregen.

Aftredend en niet herkiesbaar:
 Wilma Scholten: Wilma is al eerder bedankt door middel van een bos bloemen en
een bon. De overdracht heeft al een tijd terug plaatsgevonden.
Nieuwe bestuursleden:
 Frank Zijlstra en Jan Wissink worden voorgesteld. Frank Zijlstra is financieel
onderlegd en voorzitter Aike maakt een grapje dat Jan een goede fiets heeft zodat hij
overal langs kan gaan om achterstallige betalingen te innen.
 Pim Muijs (algemene zaken). Hij draait inmiddels al een jaar mee. Voorzitter Aike
zegt erg blij te zijn met zijn goede imput tijdens de bestuursvergaderingen. Pim is
bezig met het regelen van de scheidsrechters voor de senioren en heeft veel energie
gestoken in de Groene Club (uitleg volgt later). Voorzitter Aike heeft Pim gevraagd
om officieel bestuurslid te worden.


Alle aanwezigen stemmen in met de nieuwe en de herkozen bestuursleden.

5. Financieel verslag 2020 – 2021
Frank Zijlstra legt het financieel verslag uit. Hij geeft aan veel hulp te hebben gehad van Jan
Wissink, Kees de Veer en van Wilma Scholten.
Kort samengevat
De opbrengsten (vooral de kantine) vallen dit jaar tegen door Corona, we hebben
daarentegen ook minder kosten gehad. Er blijft wel een negatief resultaat over.
Uitsplitsing
3 leden hebben de contributie niet betaald en 1 sponsor nog niet. Er zijn dit jaar geen
balsponsoren geweest i.v.m. geen wedstrijden. Verder zijn er minder acties en loterijen,
kantine inkomsten en daarom zijn er iets minder opbrengsten dan de begroting weergeeft.
De trainerskosten zijn hoger dan de begroting aangeeft door de aanschaf van nieuwe vestjes
voor de trainers.
Linda Wezel vraagt waarom de penningmeesters in de begroting de kantine inkomsten
evengoed op € 15.000 hebben gezet. Frank Zijlstra geeft aan dat de begroting eerder is
opgesteld dan de Corona tijd.
De afschrijvingskosten zijn hoger uitgevallen door de overkapping maar de accommodatie
kosten zijn minder dan verwacht. Dit wordt nu alweer aardig ingehaald doordat er weer flink
gewerkt wordt aan de velden.
Verder heeft vv Winkel € 13.500 subsidie ontvangen door overheidssteun i.v.m. Corona
ontvangen.
6. Verslag kascommissie (Miranda Kaper en Jeroen de Heer)
Jeroen de Heer en Miranda Kaper hebben het financieel verslag aandachtig bekeken en
Jeroen de Heer spreekt zijn complimenten uit voor het verslag, maar hij heeft een paar
opmerkingen.
Het valt hem op dat het energie verbruik niet lager is uitgevallen dit jaar en vraagt waar dit
aan kan liggen. Dit is niet duidelijk en wordt onderzocht.

Kees de Veer geeft aan dat het hem op is gevallen dat de buiten lampen veel hebben
aangestaan maar dit komt omdat er toch best veel trainingen zijn doorgegaan.
Frank de Vries stelt ook een vraag; waardoor zijn de voetbalkosten: (spelmateriaal en
kledingkosten) zo hoog zijn. Waarschijnlijk komt dit doordat er veel sokken zijn aangeschaft
wordt als antwoord gegeven.
Jeroen de Heer geeft aan dat er een verlies is van € 7.000 (kosten), dus het vermogen neemt
af, maar de liquiditeit (het te besteden geld) neemt juist toe.
André Buikema geeft aan dat er volgens de wet ook een balans getoond moet worden.
Jeroen de Heer laat deze balans alsnog zien aan André Buikema.
Kees de Veer vraagt hoe hoog het vermogen is en dit wordt benoemd.
7. Zonnepanelen
Pim Muijs legt uit waarmee hij zich bezig heeft gehouden; zonnepanelen via de Groene club.
Er is een gratis scan gedaan door de KNVB. Hiervan is een heel uitgebreid rapport gemaakt
(inclusief adviesrapport). Hierop zijn de volgende acties al gedaan; de koelkast is vervangen,
alle lampen binnen zijn van LED verlichting voorzien.
Er is nagedacht over de veldverlichting: als je dit gaat vervangen door LED kost dit zo’n
€ 50.000 in totaal en dit heeft een terugverdientijd van 13 jaar, dus dit lijkt niet echt rendabel
gezien het project voor een gezamenlijk sportcomplex wat in onderzoek is.
Zonnepanelen daarentegen zijn wel aantrekkelijk. Er geldt een subsidie voor van 30 %
speciaal voor sportclubs. Er is al contact gezocht met de verzekeraar en een constructie
rapport opgemaakt m.b.t. het dak.
Alle leden die aanwezig zijn gaan akkoord voor de uitgave en het plaatsen van zonnepanelen.
Jeroen de Heer zit in de werkgroep toekomst gezamenlijk sportcomplex. Pim Muijs heeft
lopen sparren met Jeroen de Heer en ze zijn tot de conclusie gekomen dat er een
terugverdientijd is van 5 jaar. Ook omdat de verwachting is dat een gezamenlijk
sportcomplex zeker langer dan 5 jaar duurt voordat het gerealiseerd is.
Het salderen wordt wel afgebouwd, maar hier is rekening mee gehouden in de
berekeningen.
Met het huidige rapport is geen rekening met LED verlichting voor buiten.
Frank Buys geeft aan dat met de huidige veldverlichting geen wedstrijden kunt fluiten ‘s
avonds i.v.m. slecht zicht.
Voorzitter Aike geeft aan dat als er wel een extra investering komt voor LED verlichting
buiten daar een extra leden vergadering voor moet komen.
Jan Barelds geeft aan het een heel goed idee en een goed voorbeeld te vinden voor de jeugd
door te investeren in de toekomst.
Roy Berndt stelt voor om een actie te beginnen om de zonnepanelen te laten sponsoren de
door leden een zonnepaneel aan te laten schaffen. Dit idee wordt erg enthousiast
ontvangen.
André Buikema geeft als voordeel aan dat LED verlichting mooi, duurzaam en erg
comfortabel is, ook vraagt hij of het nieuwe sportcomplex nog steeds speelt. Voorzitter Aike
geeft aan dat dit het geval is en dat wel al zeker is dat wij als club niet naar locatie Oosterweg
gaan, de locatie moet voor iedereen goed bereikbaar zijn.
Nico Schilder geeft aan met de gemeente in conclaaf te zijn en is inmiddels een stichting
begonnen. Er zijn al 8 verenigingen die mee zouden willen doen en alle mogelijkheden

worden nu onderzocht. Voor verschillende verenigingen wordt vernieuwing een noodzaak in
de toekomst.
8. Begroting 2021-2022
Bij de contributie is uitgegaan van hetzelfde bedrag als afgelopen jaar. Sponsoring is in lijn
met de afgelopen jaren. Kantine opbrengsten zijn ook hetzelfde gehouden, maar we weten
niet wat het gaat doen met Corona dus dat blijft wel een schatting. Jan Barelds vraagt of de
kantine niet groots begroot is. Als we weer dicht gaan, verwacht Frank Zijlstra ook weer
subsidies van de overheid. Kantine draait nu wel heel goed.
De sponsoring is lager en dat komt omdat de hoofdsponsor dit jaar gratis is, ook om nog een
jaar in dezelfde shirts te kunnen spelen. Daarnaast is men is bezig met een nieuwe
hoofdsponsor.
Kosten van de trainers en vrijwilligers zijn in lijn met vorig jaar. Voor de afschrijvingskosten
zijn de zonnepanelen al mee genomen. Ook afgeschreven is de kleding (spelen voor 4 e jaar in
dezelfde kleding). Huisvestingskosten zouden hoger moeten zijn. Onderhoudskosten moet
meer ten laste komen van het potje van Hollands Kroon.
Voorzitter Aike bedankt Frank Zijlstra en Jan Wissink voor hun werk.
9. Pauze
10. Uitloting obligatielening 2006
Jan Wissink neemt het woord. Hij geeft aan dat er in totaal 180 obligaties zijn.
Op de volgende nummers is een prijs gevallen:
1 obligatie van € 500 op nummer 11.
8 obligaties van € 100 op de nummers 50, 56, 79, 119, 128, 133, 137 en 165.
De nummers worden nog gepubliceerd op de website en de getrokkenen krijgen persoonlijk
bericht van de penningmeesters.
11. Technische commissie
De nieuwe technische commissie wordt door Aike voorgesteld.
Deze bestaat uit :
Coördinator voor Jo13 t/m Jo18 is Pascal Michorius.
Coördinator voor Jo8 t/m Jo12 is Gertjan van Dijk.
Coördinator voor Mo19 en dames 3 is Frank Buijs en Jeroen de Heer voor Mo17.
Voor de meiden zijn Laura Zwemmer en Miranka Hoogeboom de coördinatoren.
En Youri Wegman is de coördinator voor de smurfen.
Vanuit deze groep sluit Gertjan van Dijk aan bij de bestuursvergaderingen zodat we allemaal
op de hoogte zijn.
Verder zitten Patricia Spaansen (voorzitter jeugd), Linda Wezel, Edwin Westmeijer en Frank
de Vries in de jeugdcommissie. Frank de Fries zal de (nieuwe) scheidsrechters gaan
aansturen.
12. Vacatures
Voorzitter Aike geeft aan dat Arjan Klare en Chantal gestopt. Deze vacatures dienen nog

opgevuld te worden dus. Ook is er nog steeds een hoofd jeugdopleiding nodig en vraagt
iedereen na te denken over mogelijke kandidaten.
Voorzitter Aike geeft aan dat de spoeling onder de scheidsrechters erg dun wordt. Bij de
heren is men hard op zoek naar een vaste grensrechter. Het bestuur heeft het bij het team
teruggelegd. Hierop is een vast groepje verzameld.
Het opvullen van kantinediensten op zondag voor heren gaat tot nu toe goed. Voor de dames
wordt dit ingevuld door de leden.
Voorzitter Aike vraagt wel om tips voor mensen die bepaalde taken op zich kunnen nemen.
Pim Muijs vertelt over een scheidsrechter op zondag, die wil niet meer willen fluiten
vanwege de mentaliteit van de spelers. Petra Vleggaar vraagt aan Pim Muijs of hij dit ook bij
de teams wil neerleggen en ze hier direct op wil aanspreken.
13. Rondvraag
Jan Barelds zegt blij te zijn met het nieuwe bestuur. Hij had wat bedenkingen maar vindt dat
het goed uit de verf komt.
14. Sluiting
Rond 22.15 uur sluit de voorzitter de vergadering en biedt allen nog een consumptie aan
namens de vereniging.

