
Algemene Ledenvergadering SV De Valken 19 november 2021  

Aanwezig van het bestuur: Siegfried Kok (voorzitter), Timo Groot (vice-voorzitter), Ron Laan 

(secretaris), Frank Hand (penningmeester)en Wendy Dekker (commissie handbal). 

Verder aanwezig: 17 leden en belangstellenden. 

 

1. Opening 

Voorzitter Siegfried Kok opent de vergadering. Net als de vorige keer, wordt de Algemene 

Ledenvergadering online gehouden vanwege de beperkingen van de coronamaatregelen. Zeventien 

leden en belangstellenden nemen deel aan de vergadering, waarbij een aantal mensen als duo achter 

het scherm zit. In de (voor het publiek gesloten) kantine zit het bestuur, vergezeld van twee 

vrijwilligers en de voorzitter van de kascommissie, op afstand van elkaar, waarbij de deelnemende 

leden te zien zijn op het grote scherm. Al met al dus een ten opzichte van het ledenbestand beperkt 

aantal deelnemers. 

De voorzitter blikt terug op het door corona toch ook wat ‘verloren’ seizoen 2020-2021. Het bestuur 

was door de beperkingen juist druk, want op allerlei gebied moest de gang van zaken in de 

vereniging worden aangepast aan het coronabeleid. Ook in het huidige seizoen zijn er helaas al 

tegenvallers om dezelfde reden te noteren.  

2. Ingekomen stukken en mededelingen 

Secretaris Ron Laan deelt mede dat er een ingekomen brief is van Jaap Vriend, belijningsvrijwilliger, 

met enige tips voor de belijning en de kwaliteit van de voetbalvelden. Deze brief zal in een reguliere 

bestuursvergadering worden besproken. Verder zijn er afberichten van erelid Piet Boon en Jeroen 

Bleeker. 

3. Verslag algemene ledenvergadering 26 november 2020 

De notulen van de Algemene Ledenvergadering van 26 november 2020 worden pagina voor pagina 

doorgelopen en ter vergadering goedgekeurd, met dank aan secretaris Ron Laan voor het opstellen 

ervan. 

4. Jaarverslag secretaris 

Ron Laan doet als secretaris uitvoerig verslag van het bestuurlijke jaar.  De nadruk lag op de naleving 

van de coronabeperkende maatregelen en het zoeken naar wegen om toch zoveel als mogelijk de 

leden te kunnen laten sporten. Verder is het bestuur succesvol geweest in het vinden van nieuwe 

hoofdsponsors, te weten DWB Aannemers en De Roode Leeuw, waardoor voor langere tijd nog 

contracten gelden voor het gehele bestand aan hoofdsponsors en dat is natuurlijk luxe in deze 

pandemietijd. Inmiddels zijn ook alle betrokken teams van nieuwe kleding met opdruk van de 

sponsorslogo’s voorzien. 



Het bestuur is wel gekrompen per einde seizoen 2020-2021, omdat Marijke Laan, Jeroen Bleeker en 

Peter Bakker afscheid hebben genomen. Voor hun jarenlange inzet en betekenis zijn ze bedankt op 

een leuke manier met een etentje en een aandenken. Hun taken zijn deels ondergebracht op 

commissieniveau en het bestuur gaat dit seizoen bekijken of deze werkwijze goed uitpakt of dat het 

toch van belang is het bestuur uit te breiden. Voor belangstellenden staat het bestuur zeker open, 

want er is genoeg te doen. 

Het bestuur heeft met de Gemeente intensief contact gehad over het maaiwerk en onderhoud. Dit 

heeft uiteindelijk geleid tot volledige renovatie van het A-veld en richtsnoeren voor het maaiwerk, al 

moet dat laatste zich vooral in de praktijk bewijzen. Hopelijk gaat het met maaien beter dan lange 

tijd het geval was. Het A-veld is in ieder geval nu van goede kwaliteit met de nieuwe ondergrond en 

grasmat en zelfs een ondergrondse beregening. 

Het bestuur ziet uit naar de mogelijkheid om weer een vrijwilligersavond en een sponsoravond te 

kunnen houden, maar dat is tot op de dag van vandaag nog onzeker. Gelukkig zijn diverse 

geldwervingsacties wel doorgegaan. De penningmeester zal later tijdens de vergadering op de 

financiën ingaan.  

5. Jaarverslag commissie accommodatie 

Timo Groot bespreekt de belangrijkste aandachtspunten ten aanzien van de accommodatie. Hij somt 

daarbij de onderhoudspunten op, sommige klein, andere wat groter, waaruit blijkt dat het 

clubgebouw na acht jaar intensief gebruik tegen de eerste onderhoudsaspecten aanloopt. Dat is 

overigens niet vreemd, maar wel een gegeven. Ook was er een defecte LED-lamp op het 

trainingsveld, maar dat euvel is adequaat opgelost door de Gemeente. De in de bestuurlijke ruimten 

getroffen akoestische maatregelen zijn effectief gebleken. 

In de relatie met de Gemeente is het maaien en het groot onderhoud al benoemd door de secretaris, 

die volgens Timo Groot ‘het gras wél netjes voor zijn voeten heeft weggemaaid’. Het zal moeten 

blijken of het vertrouwen in de Gemeente wordt beantwoord met goed maaiwerk van de 

voetbalvelden in de komende tijd, waarbij er wel enige zorg is op basis van de historie. Het is in ieder 

geval mooi te vernemen van spelers dat het vernieuwde A-veld zeer goed bevalt. 

Er wordt ook binnenkort een demo georganiseerd voor een zogenoemde robot-lijner en verder is in 

het overleg met de Gemeente door de Gemeente vooralsnog het verzoek om een robotmaaier 

afgewezen, men wil met de bestaande maaimethode verder in eerste instantie. 

Timo Groot bedankt de grote maandagochtendploeg die als vrijwilligers een zeer belangrijke bijdrage 

leveren aan de kwaliteit en uitstraling van de algehele accommodatie. In aansluiting hierop 

beantwoordt Timo Groot nog enige praktische vragen uit de hoek van de onderhoudsvrijwilligers 

alsmede legt hij desgevraagd uit dat destijds van zonwering in de kantine is afgezien wegens kosten 

en het gegeven dat in de warmste (zomer)periode de kantine niet in gebruik is. 

 



6. Jaarverslag commissie jeugdvoetbal 

Siegfried Kok doet verslag over het jeugdvoetbal in het seizoen 2020-2021 dat nog onder leiding van 

Jeroen Bleeker als bestuurslid was. Het is lastig gebleken een opvolger voor Jeroen Bleeker te vinden 

als bestuurslid, waarna is besloten de taken op te splitsen en op commissieniveau te laten doen. Dat 

gebeurt nu door Miranda Paree, Jos Dalmulder en Rob de Vrieze. Later zal worden geëvalueerd of 

deze opzet goed werkt. 

De jeugdvoetballers konden in coronatijd over het algemeen wel doortrainen en ook waren er nog 

wel wat onderlinge wedstrijden, maar voor een belangrijk deel kwam het voetbal stil te liggen. 

Daardoor zijn ook zaken als gedrag op en om het veld als aandachtspunt wat naar voren geschoven, 

maar het betreft hier wel een serieus aandachtspunt, helaas ook bij De Valken. 

Wat leden betreft is er een goede aanwas bij de jongste jeugd, maar de oudere jeugdteams zitten 

wel krapper in het aantal spelers. 

7. Jaarverslag commissie seniorenvoetbal (en wedstrijdsecretariaat) 

Siegfried Kok gaat ook in op het seniorenvoetbal en het wedstrijdsecretariaat. Ook voor de senioren 

geldt dat er weinig wedstrijden zijn gespeeld door de coronamaatregelen, maar dat er wel wat meer 

getraind is. Het bestuur zoekt nog een wedstrijdsecretaris, want de bestaande situatie is na het 

vertrek van Peter Bakker zonder opvolger niet gewenst. Ook zit de vereniging krap in de 

scheidsrechters. Wat wel mooi is om te melden is dat met de aanstelling van Gert Feld en Remco 

Wachter als trainer/coach van de selectie een ‘interne’ oplossing is gevonden. 

8. Jaarverslag commissie handbal 

Wendy Dekker doet mondeling verslag van het afgelopen handbalseizoen, maar verwijst voor meer 

informatie naar het jaarverslag van de handbalcommissie. Handbal had zeer te lijden onder de 

coronamaatregelen waardoor in de zaal niet gespeeld en getraind kon worden. In de slotfase van het 

seizoen kon nog wel buiten wat aan handbal gedaan worden. 

De commissie nam afscheid van Marijke Laan en Anne de Groot, die als kantinemedewerker 

respectievelijk speelster gelukkig betrokken blijven. Joost van Engen en Vivienne van Rijnsoever zijn 

de nieuwe gezichten in de commissie. De eerder gestelde doelen op technisch vlak, 

scheidsrechtersopleidingen en inkomstenwerving blijven overeind. Helaas is er wat ledenverlies, al 

valt het alles bij elkaar vanuit actueel perspectief nog wel mee. 

Wendy Dekker dankt alle vrijwilligers, specifiek de handbalmensen en de onderhoudsploeg die 

eerder is gememoreerd. Zonder vrijwilligers kan een vereniging niet veel beginnen. 

9. Jaarrekening 2020-2021 

Frank Hand geeft uitleg bij de jaarrekening en bespreekt de kernpunten bij de opbrengsten en 

kosten. De opbrengsten waren goed begroot, maar de kosten vallen door coronamaatregelen vele 

malen lager uit. Dit levert, toch wel verrassend vanwege de negatieve impact van de pandemie, al 



met al een goed resultaat op. Weliswaar was de kantine een halfjaar dicht, maar de vereniging heeft 

vlees op de botten, is ruimhartig gesteund door rijksoverheid en lokale overheid en ook overige 

sponsoring pakte goed uit. Verder is er bij de kosten eenvoudigweg minder inkoop en bovendien is er 

niet of nauwelijks zaalhuur geweest. 

De jaarrekening wordt met goedkeuring van de leden vastgesteld. 

10. Begroting 2021-2022 en contributies 

Frank Hand licht eveneens de begroting toe. Daarbij is een conservatieve opstelling gemaakt en 

wordt een beperkte winst begroot. Hierbij is het gevolg van ledenverlies ingecalculeerd, waarbij 

bovendien geldt dat er weliswaar jonge aanwas is, maar bij de jongsten is de contributie lager dan bij 

de oudere leden. Ook is er wel een aantal sponsors weggevallen. 

Let wel, zo geeft de penningmeester aan, de vereniging staat er financieel goed voor. 

Vanwege het gegeven dat veel activiteiten gedurende lange tijd zijn stilgevallen, heeft het bestuur de 

contributies op exact hetzelfde niveau als het seizoen ervoor gehandhaafd. Deze aanpak, voor de 

tweede keer op rij, past in de visie van het bestuur het beste in deze coronatijd.  

De begroting wordt met goedkeuring van de leden vastgesteld 

11. Verslag kascommissie en benoeming kascommissie 

Niels Timmer brengt verslag uit van het onderzoek en de bevindingen van de kascommissie, die hij 

samen met Mark Borst vormt.  

Bij het onderzoek van de kascommissie bleken de opbrengsten en kosten keurig in kaart gebracht en 

sluitend te zijn. De cijfers over het seizoen 2020-2021 zijn goed te noemen en de begroting voor het 

seizoen 2021-2022 is ordentelijk opgesteld. De kascommissie stelt voor de penningmeester c.q. het 

bestuur decharge te verlenen voor het financieel beleid in het seizoen 2019-2020. Dit voorstel wordt 

door de leden overgenomen.  

Niels Timmer treedt uit de kascommissie na tweemaal deze rol te hebben vervuld. Mark Borst blijft 

aan als lid van de kascommissie en Tom Besseling is bereid gevonden toe te treden. Het bestuur 

moet nog op zoek naar een reservelid.  

12. Verkiezing bestuursleden 

Marijke Laan, Jeroen Bleeker en Peter Bakker zijn aftredend en niet herkiesbaar. Zoals reeds vermeld, 

is van hen al eerder op leuke wijze afscheid genomen. Frank Hand is aftredend en wel herkiesbaar. 

Hij wordt opnieuw verkozen voor de periode van drie jaar. Zoals bekend doet Frank Hand dit al heel 

erg lang, maar zijn huidige rol als penningmeester wordt zeer gewaardeerd en zijn kundigheid komt de 

vereniging bovenal goed van pas. 

 

 



13. Rondvraag 

Tijdens de rondvraag ontstond er een merkwaardig incident. Bijzondere opsporingsambtenaren 

hadden gezien dat er licht brandde in de kantine en waren van opvatting dat na 20 uur niemand hier 

meer mocht zijn. Ondanks de uitleg van het bestuur wat er gaande was en dus de kantine in de zin 

van horeca helemaal niet open was, maar de ruimte slechts gebruikt werd voor bestuurlijke 

doeleinden, moest op last van de BOA’s de vergadering worden gestopt. Hierna werd de rondvraag 

snel afgewikkeld en de vergadering beëindigd. 

Charmaine Boon stelde voor om bij openstaande vrijwilligersfuncties duidelijk een takenprofiel te 

formuleren of taken te splitsen, wat wellicht laagdrempeliger is.  

Peter Vriend opperde het idee om te bekijken of op het voetbalcomplex tussen het A-veld en B-veld 

ruimte is voor een mini-voetbalveld met boarding voor de jeugd. De financiën lijken dit mogelijk te 

maken, zo geeft Peter Vriend aan, en bovendien zouden ouders soms wat langer kunnen blijven als 

hun kinderen in het zicht vanuit de kantine veilig kunnen spelen op zo’n veldje. Het bestuur zal 

onderzoek hiernaar doen, te beginnen met het bekijken van dergelijke kunstgrasveldjes bij andere 

verenigingen in de buurt. 

De rondvraag zelf kende verder nog enige vragen en opmerkingen van Theo Visser en Jaap Laan, 

waarop het bestuur direct met een praktische uitleg kon reageren of liet weten dit op een later moment 

te zullen bespreken. 

14. Sluiting 

Om 21.45 uur wordt de vergadering gesloten. Siegfried Kok spreekt de hoop uit dat het de laatste 

keer is dat de vergadering online wordt gehouden. Maar het is voor nu niet anders, zo besluit de 

voorzitter. 

 


