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Notulen Algemene Ledenvergadering c.v.v. Fit Boys 

Datum: Donderdag  27 oktober 2016 
Aanvang: 20:00 uur 
Locatie: Kantine Fit Boys, Sportpark Noord-West 
Aanwezig:  .. leden, zie: Presentielijst ledenvergadering 27102016.pdf 
Afwezig (m.k.): Tim Seubring, Mark Seubring, Harold Kamps en Arjan Luchies 

 
 

• Opening door de voorzitter 
Ed Sikkema opent om 20:03 uur de Algemene ledenvergadering en heet alle aanwezigen met 
een groen-geel hart welkom, speciaal welkom aan de ereleden. Dankwoord aan alle vrijwilligers, 
voor hun inzet voor de club. Een applaus voor de bestuursleden, dit jaar ook afscheid moeten 
nemen van bestuursleden die tussentijds moesten stoppen. Afscheid ook van dierbaren die ons 
ook dit jaar zijn ontvallen. 
 

• Mededelingen 
Eerste mededeling is: Ed voelt zich grieperig. 
Ed noemt de afwezigen met kennisgeving, zie ook de namen bovenaan dit verslag. 
De koffie is vanavond gratis en na afloop zijn er twee consumpties gratis voor de aanwezigen. 
Verder zijn er geen mededelingen. 
 

• Goedkeuring notulen: 

• Algemene Ledenvergadering 29 oktober 2015 
Opmerking over de naam die gebruikt is onder het kopje van de stichting, daar staat Airlux en 
dit moet zijn AeroLux.  
Verder wordt er geschreven dat er uitbreiding van de velden nodig is. Dit is niet juist, het 
aantal velden klopt wel, gezien het aantal leden bij Fit Boys, en is er dus geen uitbreiding 
nodig.  
De notulen zijn verder goedgekeurd, met dank aan Martin Willekes. 
 

• Algemene Ledenvergadering 27 oktober 2016 Jaarverslagen: 

• Goedkeuring jaarverslag 2015-2016 zoals in het clubblad gepubliceerd 
Geen vragen en of opmerkingen, het Algemeen jaarverslag 2015- 2016 is goedgekeurd 
Wederom met dank aan Martin Willekes. 
 

• Jaarverslag Technische Commissie door: Albert Seubring 
Het jaarverslag 2015-2016 van de TC is goedgekeurd. 
Dank aan Albert Seubring voor het verslag. 
 

• Jaarverslag Jeugd Commissie door: Annemieke Westra 
Het jaarverslag 2015-2016 van de JC is goedgekeurd. 
Ook Annemieke Westra bedankt voor het verslag. 
 

• Financiën 

• Exploitatieoverzicht 
Sander deelt de financiële overzichten uit en geeft een toelichting hierop en verzoek de 
exemplaren na afloop in te leveren. Door de vermindering van de EcoTax en het 
energieverbruik is iets omhoog gegaan, dit heeft geresulteerd in hogere energiekosten. Verder 
wijken de cijfers niet veel af van de voorgaande jaren.  
 

• Begroting 2016-2017 
De EcoTax verdwijnt volgend jaar helemaal en daarom is in de begroting van volgend jaar 
meer opgenomen voor de huur, de overige posten zijn vergelijkbaar. Qua omzet vallen we net 
onder de grens van de BTW, hierdoor zijn wij niet BTW plichtig. De verschillende acties 
leveren ook een aardige bron van inkomsten op. 
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• Vaststellen contributie 
De contributie zal ook het komende jaar zoals gebruikelijk met 2% worden verhoogd. Vraag uit 
de zaal over de speciale 7x7 contributie in verhouding staat tot het gebruik, zoals verlichting. 
Vraag over de verhouding van de huur tussen vv Beilen en Fit Boys, sander geeft aan dat hij 
een afspraak heeft gemaakt met de penningmeester van de Stichting om dit te bespreken. 
De vraag komt of het huren via de stichting duurder of goedkoper dan huren via de Stichting. 
Sander geeft aan dat deze berekening is gedaan en dat daar niet zoveel verschil tussen zit. 
Het is ook afhankelijk wat de gemeente met de huurverhoging doet als er veel onderhoud is. 
 

• Verslag kascommissie door: Ria de Vries en Martin Datema 
Martin Datema geeft aan, samen met Ria de Vries alle stukken te hebben doorgenomen en 
vraagt de aanwezige leden decharge te geven voor de financiën van afgelopen seizoen. 
 

• Benoeming nieuwe kascommissie 
De kascommissie voor volgend jaar bestaat uit Johan Koster, Martin Datema en als reserve 
wordt Gert Pronk toegevoegd aan de kascommissie. 
 
Vraag uit de zaal waarom er kosten zijn opgenomen voor de scheidsrechters. Dit heeft te 
maken met de invoering van de week van de scheidsrechters. 
 
De inkomsten van de Tulbandenactie werd andere jaren niet meegenomen, dit jaar wel. Dit 
komt dat andere jaren de inkomsten van de Tulbandenactie onder de post van de Club van 
Honderd was opgenomen. Sander wilde dit graag terug zien bij de andere acties, vandaar dat 
deze nu opgenomen is bij de acties. 
 
Waarom zijn er in de afgelopen jaren de kerstattenties niet opgenomen in de begroting, dit 
jaar wel. Dit komt dat de kerstattentie de afgelopen twee jaar door onze sponsor zijn betaald. 
 

• Bestuursverkiezing 

• Aftredend en niet herkiesbaar 
Martin Willekes, Secretaris en lid dagelijks bestuur 
Het bestuur heeft het voorstel de volgende persoon kandidaat te stellen: 
Hiske-Anja Molema. Er zijn geen tegenkandidaten en met goedkeuring is Hiske-Anja 
toegetreden tot het bestuur en gaat de functie van Martin als secretaris overnemen. 
Martin had altijd de zaken goed voor elkaar en dank daarvoor. Aan de kantineverbouw heeft 
Martin grote steen bijgedragen. 
 
Annemieke Westra, Bestuurslid Jeugd Zaken en vz Jeugdcommissie 
Het bestuur heeft het voorstel de volgende persoon kandidaat te stellen: 
Marcel v/d West, ook hier zijn er geen tegenkandidaten en de leden gaan akkoord met de 
benoeming van Marcel. Marcel treed toe tot het bestuur en ook als jeugdvoorzitter van de 
jeugdcommissie.  Ed richt zich tot Annemieke en bedankt haar voor haar inzet voor de 
vereniging en speciaal voor de jeugd. Het was niet altijd makkelijk te combineren met de 
functie binnen de school. Ed hoopt dat Annemieke ook binnen de vereniging blijft en haar 
steentje kan blijven bijdragen. 
 
Het volgens overzicht toont de nieuwe bestuurssamenstelling met de jaren dat zij aftredend 
zijn. Bij Marcel staat als aftredende datum 2019, dit komt doordat hij de functie van 
Annemieke overneemt die tussentijds aftreed. 
 
Ed toont het organigram, deze is als bijlage toegevoegd aan dit verslag. 
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Afb1: Bestuurssamenstelling 

 

• Vrijwilligers 
Er is veel gedaan aan het werven van de nieuwe vrijwilligers. We hebben inmiddels een 
vrijwilligercoordinator binnen de vereniging. Zij heet Marijke de Vries en zal de komende tijd 
op haar manier de werving van vrijwilligers op zich nemen. Het bestuur is weer opsterkte, 
maar voor de functies daaronder hebben we ook nieuwe vrijwilligers nodig. 

 

• Stichting Sportpark Noord West 
Berjon geeft, als vertegenwoordiger van de vereniging in de Stichting, een kort verslag vanuit de 
stichting. Het afgelopen jaar is een dramatisch jaar geweest qua bespeelbaarheid van onze 
velden. Dit nieuws is ook bij de gemeente geland en heeft een aantal rapporten laten opstellen 
over de status van de velden. Hieruit komt dat de Stichting de afgelopen jaren het beheer altijd 
goed heeft uitgevoerd en geen schuld heeft aan de ontstane situatie. De ondergrond is niet goed 
waardoor er problemen ontstaan met de afwatering van de velden. Er is een commissie 
samengesteld met vertegenwoordigers uit de Stichting, de verenigingen en de Gemeente. Er ligt 
nu een plan die op inhoud met de gemeente wordt besproken, het gaat om de eigen bijdrage en 
het grootonderhoud. Er is een tweede onderzoek gestart en de stichting en de beide verenigingen 
staan achter het tweede rapport. Berjon geeft een toelichting wat het verschil is tussen de beide 
rapporten. De verschillen van de rapporten zijn voornamelijk op technisch vlak, niet in aantallen 
velden. Zodra de plannen duidelijk zijn komt er een bijzondere algemene ledenvergadering waar 
de leden zullen worden geïnformeerd. Verder speelt de vraag of zelfbeheer in de toekomst nog 
haalbaar is of dat we het beheer van het sportpark moeten terug geven. 
 
Na deze mededeling ontstaat er een kritische discussie over mogelijk risico’s die wij als 
verenigingen en dus ook de leden nemen indien wij akkoord met het voorstel van de gemeente. 
Zodra er een voorstel is van de gemeente waar de commissie achter kan staan wordt dit met de 
leden besproken en zullen alle stukken van de vereniging en stichting inzichtelijk zijn. 
 
De zorgen zijn er omtrent het voortbestaan van Alescon, dit is bekent bij de stichting. 
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Zijn er wel twee kunstgrasvelden nodig. Berjon die geeft aan dat dit gezien het beschikbaarheid 
wel nodig is. Het voordeel van twee kunstgrasvelden is dat wij tijdens de renovatie kunnen blijven 
voetballen. Dat is voor later, eerst moet de beslissing worden genomen of we wel akkoord gaan 
met het voorstel van de gemeente. 
 
Berjon geeft aan dat de functie van secretaris binnen de stichting vacant is, Albert heeft tijdens de 
zomervakantie zijn functie neergelegd. Zijn termijn was verstreken en wilde niet meer verlengen. 
Ed spreekt zijn dank uit voor de inzet die Albert heeft gedaan en de kennis die hij heeft. Met name 
deze kennis zullen we erg gaan missen. 
 
 
Voordat we naar de rondvraag gaan heeft Ed nog een aantal zaken: 

• VOG. 
Het is belangrijk dat vrijwilligers die omgang hebben met minderjarigen deze VOG aan te 
vragen. Wederom een oproep om dit z.s.m. te doen! 
 

• Meer vrijwilligers in korte tijd. 
Belangrijk is binnen je vereniging voldoende vrijwilligers te hebben. Ed ondersteunt dit met het 
tonen van een filmpje over de werving van vrijwilligers. Dit filmpje geeft in het kort weer hoe de 
plan van aanpak zal zijn en de ondersteuning die wij hier krijgen. Onze vrijwilliger coördinator 
zal hiermee aan de slag gaan. Marijke de Vries en Johan Boer gaan naar deze cursus toe. 

 

• Vluchtelingen en Sport 
Het COA vindt het belangrijk dat vluchtelingen ook toekomen aan sporten. Er is vanuit de 
overheid ook een subsidie voor het organiseren van deze activiteiten. Je moet dan denken 
aan clinic’s op het COA en trainingen of wedstrijden op het sportpark. 

 

• Rondvraag 
Er komt een vraag over de tuintjes rond de kantine, dit is een aanfluiting voor de vereniging. Klopt, 
dit is geen gezicht. Er moet eerst een plan komen en dan kan er aan worden gewerkt. 
 
Er is een tekort aan Bestuursleden van dienst, gastdames en kaartverkopers. De kaartverkopers 
geven aan dat het steeds vaker voorkomt dat mensen doorlopen en roepen dat ze lid zijn en niet 
hoeven te betalen. Men vraagt of er iets van een pasje kan komen. Deze overweging wordt 
meegenomen in het uiteindelijke besluit. 
 
De vraag is hoe de donderdagochtend-ploeg verzekerd is, hier moet op korte termijn duidelijkheid 
over komen. Sander is hier mee bezig, komt hier zo snel mogelijk op terug. 
 

• Sluiting 
Ed sluit om 21:34 uur de vergadering en bedankt alle aanwezigen voor hun bezoek. 
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