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Algemene Ledenvergadering SV De Valken 

 

13 november 2019 

 

Aanwezig van het bestuur: Frank Hand (voorzitter), Ron Laan (secretaris), Trudie Besseling 

penningmeester), Timo Groot (vice-voorzitter, Jeroen Bleeker (commissie jeugdvoetbal), 

Marijke Laan (commissie handbal), Peter Bakker (commissie 

seniorenvoetbal/wedstrijdsecretaris) en Wendy Dekker (commissie handbal). 

 

Alsmede kandidaat-voorzitter Siegfried Kok.  

 

Afwezig (met afbericht): Joris Groot, Piet Boon.  

 

Verder aanwezig: ongeveer 42 leden en belangstellenden.  

 

1. Opening 

 

Frank Hand opent om 20.35 uur de Algemene Ledenvergadering. Er is dit jaar gekozen voor 

een woensdagavond en dat is gezien het grote aantal leden een mooie opkomst. Aangezien het 

voor Frank Hand de laatste vergadering is die hij als voorzitter meemaakt, is hij de leden zeer 

erkentelijk voor deze opkomst. Hij vindt bovendien dat het de belangrijkste vergadering in 

verenigingsverband is omdat de Algemene Ledenvergadering het hoogste orgaan is van een 

vereniging.  

 

2. Ingekomen stukken en mededelingen 

 

Secretaris Ron Laan somt de afberichten op en laat weten dat er verder geen ingekomen 

stukken zijn.  

 

3. Verslag algemene ledenvergadering 4 oktober 2018. 

 

De notulen van de Algemene Ledenvergadering van 4 oktober 2018 worden pagina voor 

pagina doorgelopen en ter vergadering goedgekeurd.  

 

4. Jaarverslag secretaris 

 

Ron Laan doet als secretaris uitvoerig verslag van het bestuurlijke jaar. De belangrijkste 

aandachtspunten worden daarbij doorgenomen en uitgelegd wordt hoe het bestuur bezig is 

geweest om het vrijwilligersbestand op peil te houden en toe te werken naar wijziging van de 

bestuurssamenstelling sinds bekend was dat de voorzitter en penningmeester ermee zouden 

stoppen. Ron Laan memoreert nog de ludieke actie tijdens het Pinksterweekend waar alle 

bestuursleden in eenzelfde t-shirt met opdruk aandacht vroegen voor de openstaande 

vacatures.  

 

Op het gebied van sponsoring geeft Ron Laan aan dat nog altijd sprake is van een trouw 

sponsorbestand maar dat de afgelopen jaren het sponsorbedrag wel iets is afgenomen 

waardoor het zaak is dat er weer verscherpte aandacht voor dit thema komt en bij voorkeur 

met hulp van enige leden onderzocht moet worden of er nieuwe sponsors aangetrokken 

kunnen worden.  
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Tevens is voor de inkomstenstroom van de vereniging de gemeenschapsveiling in 

Hem/Venhuizen van toenemende betekenis. Door verminderde opbrengst van andere acties 

dan wel het wegvallen van acties, wordt het bedrag dat met de gemeenschapsveiling wordt 

bereikt voor de vereniging steeds belangrijker. Ron Laan doet een oproep aan een ieder om 

het bestuur te helpen als er een oproep komt voor wijklopers. 

 

Het bestuur heeft in het seizoen 2018/2019 zes keer vergaderd en deed dat in de vertrouwde 

samenstelling, die al vijf jaar ongewijzigd is. In dat opzicht is de vergadering van deze avond 

heel bijzonder, omdat Frank Hand als voorzitter en Trudie Besseling als penningmeester 

zullen aftreden.  

 

5. Jaarverslag commissie accommodatie 

 

Timo Groot gaat in op de onvrede binnen de vereniging over het maaien van de velden. Een 

bestuurlijke delegatie heeft dit opnieuw aan de orde gesteld in scherpe bewoordingen bij het 

gemeentebestuur, want het onderhoudsniveau op dit punt is onvoldoende en zelfs 

onacceptabel. In een uitvoerige brief van het bestuur, volgend op een eerder gesprek, is de 

mogelijkheid van robotmaaiers naar voren gebracht. Timo Groot heeft op dit punt enig 

onderzoek verricht en is tot de conclusie gekomen dat robotmaaiers de oplossing zouden 

kunnen zijn voor het bereiken van een goede kwaliteit van de speelvelden. Dit ook omdat 

maaiwerk in eigen beheer vanwege het beslag op de vrijwilligers geen reële optie is.  

 

Verder moet Timo Groot helaas laten weten dat de problemen met de verwarming in het 

clubgebouw nog steeds niet zijn opgelost. Dat is frustrerend voor het bestuur, omdat immers 

sprake is van een relatief zeer nieuw gebouw. Het bestuur zit er bovenop maar het probleem 

blijkt kennelijk lastig.  

 

Positieve ontwikkelingen zijn dat gewerkt wordt aan geluidsisolerende maatregelen in de 

bestuursruimten en verbetering van de geluidsinstallatie, zodat bij evenementen het geluid 

ook op het terras voor de kantine goed overkomt.  

 

Tenslotte wordt nog de officieel ingebruikname in oktober 2018 van de LED-verlichting op 

de trainingsvelden voor voetbal gememoreerd. Hiermee heeft de vereniging weer een mooie 

stap gezet in het kader van duurzaamheid.  

 

6. Jaarverslag commissie jeugdvoetbal 

 

Jeroen Bleeker schetst in een overzichtelijk en helder relaas de belangrijkste thema’s bij de 

afdeling jeugdvoetbal. Bij het jeugdvoetbal gaat het om circa 200 jeugdleden, inclusief 17 

meisjes. Er is gewerkt aan de aanscherping van het jeugdvoetbal opleidingsplan, met de 

ambitie om het jeugdvoetbal naar een hoger niveau te brengen. Hierbij krijgt het bestuur hulp 

van enige enthousiaste vrijwilligers, die met het bestuur een vijfjarenplan hebben uitgewerkt. 

Hierbij is natuurlijk de hulp nodig van diverse mensen voor het geven van trainingen en het 

begeleiden van teams als coach. Verder wordt geïnvesteerd in trainingsmaterialen en 

voetballen. Rik van Dulmen, ter vergadering aanwezig, wordt nog bedankt voor de 

aanpassingen van het ballenhok.  

 

Bij de Champions League jeugd is een mooie aanwas te zien. Zodra spelers de leeftijd van 

17/18 jaar bereiken, zitten er wel afhakers bij de jeugd en dat is natuurlijk jammer. 

Desondanks is te zien dat jeugdspelers bij de selectie worden betrokken en ook daadwerkelijk 
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spelen in niet alleen Valken 2 maar ook Valken 1. Het binden van spelers lukt ook beter. Men 

ziet niet veel spelers weggaan, zelfs spelers terugkomen. Dat is mooi.  

 

Jeroen Bleeker sluit af met de mededeling dat er de komende tijd meer aandacht gaat zijn 

voor het gedrag in het veld en langs de lijn. Samen met de afdeling handbal zal in januari 

hierover een activiteit worden georganiseerd. Het is weliswaar niet ‘vreselijk’’  hoe het er bij 

De Valken op dit punt voorstaat maar ook bij De Valken is goed gedrag belangrijk en kan er 

een verbetering worden nagestreefd.  

 

Voor bepaalde taken wordt nog wel invulling gezocht, zoals de coördinatie materialen, 

technische coördinatie in de leeftijdscategorie 12 tot 14 en ook bij jeugdtrainers is er altijd het 

nodige verloop.  

 

8. Jaarverslag commissie handbal 

 

Wendy Dekker verwoordt de hoogtepunten in het mooie seizoen dat de afdeling handbal heeft 

beleefd. Sportief gezien zijn er hele mooie resultaten bereikt, zoals de promotie en het 

kampioenschap van Dames 1, waarbij de hoofdklasse werd bereikt. De C2 werd onverwacht 

Nederlands kampioen Breedtesport en daarmee heeft Valken zichzelf in nationaal opzicht op 

de kaart gezet.  

 

In de jeugdafdeling wil de commissie Handbal voortaan gestroomlijnder te werk gaan, op 

basis van gestructureerde trainingen en coaching. Er zijn diverse teams kampioen geworden 

en het 60-jarige jubileum was een zeer geslaagd feest. In het trainersbestand zijn wisselingen 

doorgevoerd, maar dat is op constructieve wijze verlopen. Het is heel mooi om te zien dat 

bepaalde trainers zichzelf hebben aangemeld, waarbij Wendy Dekker met name de jongste 

jeugd bedoelt die nu getraind worden door Femke Vriend en Eline Portegies en dat gaat heel 

goed.  

 

De gehouden speciale ledenvergadering om leden te informeren dat ze niet alleen handbal 

spelen maar ook wedstrijden zullen moeten fluiten, heeft aanvankelijk de nodige commotie 

veroorzaakt, maar uiteindelijk gaat dit hartstikke goed. Zelfs zodanig dat de gang van zaken 

bij De Valken tot voorbeeld strekt voor andere verenigingen.  

 

Voor het komende seizoen heeft de commissie handbal de formulering van een technisch 

beleidsplan voor ogen alsmede de door Jeroen Bleeker al genoemde bijeenkomst met 

aandacht voor gedrag. Ook zullen er scheidsrechters worden opgeleid en probeert de afdeling 

handbal zorg te dragen voor wat meer inkomsten, bijvoorbeeld door balsponsoring en een 

loterij bij de wedstrijden van Dames 1, omdat duidelijk is dat handbal vanwege het karakter 

binnensport voor een belangrijk deel in het seizoen een kostbare aangelegenheid is.  

 

7. Jaarverslag commissie senioren voetbal/wedstrijdsecretariaat 

 

Peter Bakker benoemt in zijn toelichting het belang van de vrijwilligers voor het functioneren 

van de vereniging op wedstrijddagen. Zelf is hij bezig met de ontwikkeling van een 

ondersteunend computerprogramma, waardoor taken gemakkelijker kunnen worden vervuld 

en mensen elkaar ook gemakkelijker kunnen vervangen. Als voorbeeld noemt hij de 

verbetering dat op het scherm in het clubgebouw tijdens wedstrijddagen niet alleen de 

kleedkamerindeling te lezen is maar ook wie er scheidsrechter is.  
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9. Jaarrekening 2018-2019 

 

Frank Hand doet, mede namens penningmeester Trudie Besseling, verslag van de financiële 

stand van zaken. Het doet de voorzitter deugd dat er opnieuw winst is gedraaid, al is die wel 

wat minder hoog dan in voorgaande jaren. Dat is niet erg want de vereniging kan voldoen aan 

haar verplichtingen. Het streven blijft wel om een winst van minimaal € 12.000,- te behalen, 

zijnde het bedrag waarvoor ieder jaar obligaties worden afgelost. De resultaten laten zien dat 

het verstandig is om conservatief te begroten. De kosten zijn toegenomen door het aantal 

vrijwilligersvergoedingen, al staat daar voor een deel ook tegenover dat minder trainers op de 

loonlijst staan. De kantine-inkomsten vielen ook wat terug, waar enerzijds de verminderde 

prestaties van Valken 1 in het vorig seizoen debet aan zijn maar zeker ook het gegeven dat er 

minder evenementen zijn gehouden, zoals bijvoorbeeld de Valkendag. Frank Hand benadrukt 

dat het van belang is om leuke evenementen bij De Valken te organiseren waarmee inkomsten 

kunnen worden gegenereerd. Bepaalde acties nemen de laatste jaren wat af in resultaat of 

worden zelfs helemaal niet meer gehouden. En de bedoeling is natuurlijk dat de vereniging 

wel financieel gezond blijft.  

 

10. Begroting 2019/2020 en contributies 

 

Frank Hand licht eveneens de begroting toe, waarbij geen opvallende zaken aan de orde zijn. 

Het streven is de kantine-inkomsten wat te verhogen en er moet ook aandacht komen voor 

extra sponsorwerving. Er wordt een positief resultaat begroot, zij het bescheiden in omvang. 

Frank Hand benadrukt dat de bestuursleden onderling elkaar op het gebied van financiën 

scherp houden en dat moet ook. Bij grote betalingen is zelfs het twee handtekeningenvereiste 

aan de orde.  

 

Frank Hand licht nog het contributievoorstel voor de afdeling handbal toe, aangevuld door 

Wendy Dekker. Op basis van een doorlopend besluit van de ledenvergadering kan het bestuur 

ieder jaar de contributies indexeren. Dit jaar wordt echter ook een voorstel ingebracht om de 

handbalcontributies iets ingrijpender aan te passen. Dit is gedaan op grond van onderzoek bij 

verschillende verenigingen, waaruit naar voren komt dat met name bij de senioren en oudere 

jeugd De Valken een wat hogere contributie kan invoeren. Vanwege de hoge kosten omdat 

handbal gedeeltelijk voor trainen en wedstrijden een binnensport is, meent het bestuur dat het 

gerechtvaardigd is om de leden het aangepaste contributievoorstel voor te leggen. De 

algemene ledenvergadering stemt in met dit contributievoorstel.  

 

11. Verslag kascommissie en benoeming kascommissie  

 

Peter Vriend brengt verslag uit van het onderzoek en de bevindingen van de kascommissie, 

die hij samen met Rinske Groot vormt. Het was hun een eer bij Trudie Besseling thuis de 

financiële administratie van de vereniging door te nemen en vast te stellen dat deze er keurig 

uitziet. De toelichting van de kant van de penningmeester was daarbij duidelijk, net als de 

onderliggende stukken. Zelfs een nadere actie van Trudie Besseling waarbij het exacte 

banksaldo per 30/6 kon worden getoond, wat de banken niet standaard aangeven, was een 

mooie afronding van het onderzoek van de kascommissie, die voorstelt aan de algemene 

ledenvergadering om de penningmeester en het bestuur decharge te verlenen voor het 

gevoerde beleid. Met applaus worden deze bevindingen van de kascommissie beantwoord.  
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Tevens worden de jaarrekening en de begroting door de algemene ledenvergadering 

vastgesteld en goedgekeurd.  

 

Rinske Groot is aftredend lid van de kascommissie en Peter Vriend gaat nog een jaar door. 

Het reservelid Cor Doodeman heeft zich voor de vergadering voor die rol afgemeld. Niels 

Timmer treedt toe als lid van de kascommissie en Mark Borst verklaart zich bereid om het 

nieuwe reservelid te zijn.  

 

12. Verkiezing bestuursleden 

 

Timo Groot is aftredend maar tevens herkiesbaar en wordt met applaus herkozen voor een 

nieuwe periode van drie jaar.  

 

Ook Wendy Dekker is aftredend en herkiesbaar en werd met applaus opnieuw gekozen voor 

een periode van drie jaar.  

 

Trudie Besseling treedt af als penningmeester en had zich niet herkiesbaar gesteld. Frank 

Hand bedankt Trudie voor haar jarenlange inzet voor de vereniging en kijkt terug op een hele 

mooie en gezellige samenwerking.  

 

Daarna kondigt Frank Hand zijn eigen aftreden als voorzitter aan. Hij schetst dat hij zestien 

jaar geleden ad-interim de functie op zich nam nadat Ed Kampstra wegens 

gezondheidsproblemen plotseling moest stoppen. Frank Hand had destijds zeker niet de 

bedoeling voorzitter te blijven, omdat hij zichzelf eigenlijk ook helemaal niet echt een 

voorzitter vindt. Toch is van het een het ander gekomen en dat is uiteindelijk een hele leuke 

tijd geweest met mooie projecten zoals het nieuwe clubgebouw en de verplaatsing van het 

handbalveld. Frank Hand bedankt zijn bestuur dat hij altijd een heel leuk team heeft gevonden 

waarmee hij heel goed kon samenwerken. Soms was het heel serieus en soms was het ook 

zelfs even niet leuk, maar ook als het moeilijk was, was het na de vergaderingen altijd goed in 

de onderlinge verhoudingen en wat dat betreft kijkt Frank Hand op een hele mooie tijd terug.  

 

Secretaris Ron Laan neemt hierna het woord van hem over en richt zich zowel tot Trudie 

Besseling als Frank Hand. Trudie Besseling heeft met volle inzet de financiën beheerd van de 

vereniging, een belangrijke taak die enigszins op de achtergrond wordt verricht maar in de 

visie van het bestuur door Trudie op zorgvuldige en transparante wijze is verricht in een 

periode waarin veel extra’s op de penningmeester afkwam bij de nieuwbouw, het nieuwe 

handbalveld en de jaarlijkse wijnactie. Dat heeft Trudie heel goed gedaan en ze mag trots zijn 

op haar periode als penningmeester. 

 

Ron Laan vervolgt. Frank Hand sluit als voorzitter een periode van zestien jaar af. Ron Laan 

benadrukte, mede namens de andere bestuursleden, dat Frank in tegenstelling tot zijn eigen 

typering van zojuist wel degelijk een echte voorzitter was. Dat voorzitterschap vulde hij op 

een zeer bijzondere manier in omdat hij echt op gelijke hoogte staat met zijn 

medebestuursleden en de club in al zijn geledingen heel goed kent omdat hij zelf actief is als 

voetballer, betrokken is langs de lijn en bij andere vrijwilligerstaken, bijvoorbeeld in de 

kantine en als scheidsrechter. Gesignaleerde problemen werden ook altijd aangepakt en daar 

werd zeker niet omheen gedraaid, en dat is een grote kwaliteit van de afscheidnemende 

voorzitter.  
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Onder applaus legde Frank Hand zijn voorzitterstaken neer. Het bestuur liet weten dat de 

komende nieuwjaarsreceptie op 5 januari mede in het teken zal staan van het afscheid van 

Frank Hand als voorzitter. Dan zullen de prestaties uit zijn periode – de langste 

voorzittersperiode in De Valken geschiedenis – nog wat meer belicht worden.  

 

Daarna volgde de introductie van Siegfried Kok als nieuwe voorzitter, die vervolgens onder 

applaus bij acclamatie werd verkozen. Siegfried stelde zich in het kort voor en kondigde aan 

tijdens de nieuwjaarsreceptie wat meer over zijn plannen met de vereniging naar voren te 

zullen brengen. Eerst gaat hij wennen aan zijn nieuwe rol en de vereniging meer van 

binnenuit als bestuurder leren kennen. De overige bestuursleden zijn maar wat blij met de 

nieuwe voorzitter en zien uit naar de samenwerking om ook de komende jaren De Valken 

goed te laten functioneren.  

 

13. Rondvraag 

 

Voorafgaande aan de verkiezing van de bestuursleden, waarmee de vergadering werd 

afgesloten, is reeds de rondvraag gehouden. Voor een deel kwam de rondvraag neer op een 

gedachtewisseling tussen bestuur en de leden met ideeën om de financiële positie van de 

vereniging te versterken, jeugdspelers goed te betrekken bij de selectie en de wedstrijd-/ 

trainingskleding in de uniforme kledinglijn op de juiste kwaliteit te krijgen. Voor het bestuur 

zijn deze aandachtspunten serieus genoeg om er een vervolg aan te geven. Dit geldt ook voor 

verbetering van de kwaliteit van grensrechters, waarbij de suggestie gedaan werd om een 

spelregelavond te houden, bijvoorbeeld onder leiding van de ervaring assistent scheidsrechter 

Chris Hoogland.  

 

Niels Timmer stelt nog de vraag hoe het bestuur aankijkt tegen de situatie dat er op de 

dinsdagavond geen tweede trainer is voor de selectie. Frank Hand antwoordt dat dit geen 

ideale situatie is en dat het tegelijkertijd moeilijk is om hier invulling voor te vinden, maar dat 

het zeker de bedoeling is om dat voor volgend jaar beter geregeld te hebben. Zo volgen er nog 

een paar praktische aandachtspunten, bijvoorbeeld de mogelijkheid van een tweede kassa 

alsmede enige tekortkomingen op de accommodatie, bijvoorbeeld de hoeveelheid 

afvalemmers en de kwaliteit van de hoekvlaggen. Voor zover mogelijk zal het bestuur op al 

deze punten voor verbetering zorgdragen.  

 

14. Sluiting 

 

Om 22.34 uur wordt de vergadering gesloten, met de wetenschap dat binnen het Valken 

bestuur de bestuurlijke vernieuwing is ingezet met de enthousiaste nieuwe voorzitter Siegfried 

Kok. Frank Hand zal nog aanblijven als bestuurslid om de taken van de penningmeester over 

te nemen, maar het bestuur blijft ook zoeken naar een nieuwe penningmeester voor de 

toekomst.  


