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1.      Opening  
Joost opent de vergadering en heet iedereen welkom. Vanwege Covid-19 hebben we maar een 
aantal fysieke plekken, er zijn 20 leden fysiek aanwezig. Online zijn 15 leden aangeschoven. 
Voor de agenda punten waar we een stem voor nodig hebben zal online een chat gebruikt 
worden, deze worden bij de fysieke stemmen geteld. 
 
2.      Mededelingen  
Er zijn geen mededelingen 
 
3.      Ingekomen stukken 
Er zijn geen ingekomen stukken. 
 
4.      Leden van verdiensten 
Op 23 november hebben Saskia Verwoerd, Ben Zuidwijk en Joop de Wit een bloemetje 
ontvangen als dank voor hun inzet. 
 
Gevraagd besluit: 
Aan de leden vragen we om de leden van verdiensten vanaf volgend jaar anders in te richten: 
Leden dragen uiterlijk vier weken  voor de ALV leden van verdiensten voor per mail met een 
motivatie. Zo is het niet meer alleen een bestuursleden besluit. 
Voor: 23 stemmen 
Tegen: 0 stemmen 
Geen: 7 stemmen 
Uitslag: De ALV stemt voor. 
 
 



 
 
5.      Notulen 2019 
Er zijn geen op of aanmerkingen op het verslag van de vorige ALV in 2019. 
Het verslag is daarom hierbij officieel vastgesteld en goedgekeurd. 
 
6. Jaarverslag Senioren 2019-2020 
a) Competitie afgebroken vanwege corona 
b) VOP 1 en 2 middenmoters in hun klasse 
c)  Er is afscheid genomen van Herman Verrips 
d) Mark van Vulpen en Wim de haas zijn aangesteld 
e) VOP 3 is einde seizoen gestopt (studies) 
f) VOP 6 halverwege seizoen gestopt (te lage opkomst) 
g) VOP 4 en 35+ stabiel 
h) VOP 5, (oud J019) gaat door. 
i) 5 senioren team start seizoen (was 7 in 2018-2019) 
j) leden, juli 2018: 107, oktober 2019: 168, oktober 2020: 115. 
 
7. Jaarverslag  vrouwen en meiden 2019-2020 en 2020-2021 
Vrouwen 1 
a) veel blessures in 2019-2020 
b) afscheid  genomen van Loes 
c) veel nieuwe leden in 2020-2021 
d) Joop de Wit aangesteld 
e) 1 senioren team (was 1 in 2019-2020) 
f) leden: juli 2018: 18, oktober 2019: 23, oktober 2020 :22, waarvan 17 spelend. 
 
Meiden 
a) M015-1 Henk en Cyriel 2019-2020 
b) M013-1 samenwerking met Cobu Boys 2020-2021 
 
8. Jaarverslag jeugd. 
2019-2020 
a) Peutervoetbal 
 Stabiel, Natascha  
b) Kaboutervoetbal 
 Samenwerking voetbalschool. Saskia  
c) J011 is getopt 
d) J013 en J014 is overgegaan naar J015-1 en J015-2 
e) M015 
f) J017 en J019 
 Geen teams meer, deels over naar senioren 
2020-2021 
a) Competitie afgebroken wegens corona  
b) Rob Overkleeft aangesteld als coördinator 
c) Kaboutervoetbal 
 meer ouders die actiever bezig zijn als trainers 
d) Peutervoetbal 
 Stabiel, Natascha  
e) J08 (2), J09 (2), J010 (2), J011 (4) 
f) M013, samenwerking met Cobu Boys 
g) J015 (2) 
 



 
 
teams: 2018: 12, 2019: 17, 2020: 13 
jeugd leden: 2018: 206, 2019: 237, 2020: 128. 
peuter : stabiel rond de 20 
 
Gestelde vragen en opmerkingen 

1) Is de volgorde eerst plezier dan prestatie wel goed?, Moeten we niet meer focus leggen 
vanaf jonge leeftijd? 

a. Nu is de doelstelling van J08 tm J010 vooral plezier. Vanaf J011 wordt het 
prestatie. Aan Rob de taak te kijken of dit goed werkt. 

2) Als het beleid volgen als gevolg een leegloop inhoudt, moeten we dan niet naar het 
beleid gaan kijken? 

a. Zie antwoord vraag 1 
3) Dus we hebben pas over 4 jaar weer eigen jeugd wat naar de senioren gaat? 

a. Ja inderdaad eigen jeugd word pas over 4 jaar senior 
4) Hoe kunnen we ervoor zorgen dat senioren en jeugd meer op 1 lijn liggen 

a. Mark en Rob gaan hier samen naar kijken, ook gaan ze samen naar de 
trainingen kijken  

5) Prestatie op niveau is ook plezier hebben 
6) Er zijn leden die zich zorgen maken 
7) Er zijn een aantal leden die hier sporten totdat ze aan de beurt zijn bij Hooglanderveen 
8) Is het handig om de trainers van de jeugd een assistent te geven, ze zijn nu druk bezig 

om iedereen bij elkaar te houden, dat kan een assistent dan doen, zodat de trainer, 
training kan geven. 

a. Rob gaat dit oppakken en waar nodig invullen. 
 
9.  Jaarverslag bestuur 
Het bestuur heeft zich de afgelopen periode bezig gehouden met oa: 
Teamgesprekken, wat hebben teams nodig. 
Beleidsplan 
Dagelijkse lopende zaken 
Corona, welk impact heeft het, en welke financiële gevolgen en tegemoetkomingen zijn er 
Financiële situatie, gesprekken met de bank. 
 
10.  Financieel jaarverslag 
De financiën worden besproken, de gemaakte kosten van afgelopen periode en de verwachte 
kosten voor aankomende periode. Er zijn een aantal financiële overzichten uitgelegd. 
 
Door de corona maatregelen hebben we behoorlijke inkomsten gemist.  
In totaal ruim € 12.000,00 
We hebben een aantal acties opgezet om toch nog geld te ontvangen, handdoeken verkoop, 
online doneer actie. En we hebben een mooi aantal loten van de grote clubactie verkocht. 
 
Gevraagd besluit; 
Om kosten te besparen en om de kosten van SRO in te lopen vragen we om het volgende 
besluit:  
De ALV stemt in met de actie van het bestuur om de aflossing van het gebouw nog één jaar 
uit te stellen 
Voor: 27 
Tegen: 0 
Geen: 8 
Uitslag: De ALV stemt voor 



 
 
 
Gestelde vragen en opmerkingen 

1) Hoe is het met de club van 100? 
a. Dit is een club die los staat van VOP, ze beheren hun eigen 

budget 
2) Krijgen de donateurs ook nog een keer een rekening? 

a. Er is helaas geen registratie van de donateurs. 
i. Peter Hayes geeft aan een lijst te hebben. hij zal de lijst nalopen en ook 

een start maken met het werven van nieuwe. 
 
11. Kascommissie 
De huidige kascommissie Chris en henkt hebben de controle gedaan. 
Ze hebben geen vreemde dingen geconstateerd, alle vragen zijn beantwoord en alle uitgave en 
inkomsten zijn verklaarbaar De commissie geeft goedkeuring voor de financiën.  
 
Decharge: 
De kascommissie/ ALV  geeft de penningmeester decharge voor het gevoerde financiële 
beleid 
Voor: 21 stemmen 
Tegen: 0 stemmen 
Geen: 9 stemmen 
Uitslag: De ALV stemt voor 
 
12.  Benoeming kascommissie 
Henk Epskamp en Chris de Wit zullen samen de rol van kascommissie voor het aankomende 
seizoen nog een keer op zich nemen.  
 
13. Begroting volgende jaren 
De begroting van volgend jaar word doorgenomen. 
 Groei blijft noodzakelijk voor een gezondere vereniging 
  Meer bekendheid 
  Acties bij aanmeldingen 
  Schoolvoetbal 
  Stuif in  
 Er zijn meer sponsoren nodig 
 
Vanaf 1 januari start BSO Olympus in het gebouw 
Naast extra inkomsten levert dit ook meer naamsbekendheid op. 
We heten ze van harte welkom en gaan uit van een mooie lange samenwerking 
  
14. Contributie 
De contributie inkomsten zijn samen met de kantine inkomsten de levensader van de 
verenging 
Het bestuur adviseert de ALV geen compensatie van de contributie te geven vanwege corona. 
De contributie is hard nodig om te “overleven”. 
Het bestuur vraagt het volgende besluit: 
 
Gevraagd besluit: 
De ALV stemt in met het niet compenseren van de contributie ivm de corona maatregelen 
Voor: 23 stemmen 
Tegen:0 stemmen 



 
 
Geen: 7 stemmen 
Uitslag: De ALV stemt voor 
 
Gevraagd besluit: 
De ALV stemt in met de door het bestuur voorgestelde contributie bedragen. Er komt geen 
verhoging 
Voor: 0 stemmen 
Tegen: 24 stemmen 
Geen: 6 stemmen 
Uitslag: De ALV stemt tegen, een verhoging volgt. 
 
De verhoging zal berekent worden met het inflatie percentage van 2,5% 
 
15.  Bestuur samenstelling 
Voorzitter:    Joost de Geus (a.i.) 
Penningmeester:   Joost de Geus  
Secretaris:    Silvia van Beekhoven (financieel bevoegd) 
Algemeen lid jeugd:   Vera van Beers (vacature) 
Algemeen lid vrijwilligers:  Maureen Vringer 
Algemeen lid:   vacature 
 
Voor de vacature van voorzitter staat tijdens het overleg niemand op. Joost, als 
penningmeester en Silvia als secretaris zullen zolang het dagelijkse bestuur vormen. Mocht 
iemand interesse hebben in de functie van voorzitter dan horen we dat graag. 
 
Gestelde vragen en opmerkingen: 

1) Waarom weten we niet dat er leden opgestapt zijn? 
a. Dit is inderdaad niet gecommuniceerd, excuses hiervoor. 

2) Kunnen we weer in gesprek met Michael? Dit is namelijk nog steeds niet gebeurt? 
a. Dat mag zeker. Harold gaat contact leggen. 

3) Mag het dagelijks bestuur wel uit maar 2 leden bestaan? 
a. Volgens de statuten mag dit, die zijn overigens uit 1978.   Joost zal dit nog wel 

even een keer nakijken. 
Gevraagd besluit: 
De ALV stemt in met de voorgestelde bestuurssamenstelling 
Voor: 30 stemmen 
Tegen: 0 stemmen 
Geen: 5 stemmen 
Uitslag: De ALV stemt voor 
 
Gevraagd besluit: 
De ALV stemt in met het invullen van de vacature Algemeen lid en jeugdvoorzitter zonder 
dat hier een extra ALV voor gehouden moet worden. Bij het aanstellen van een voorzitters zal 
er wel een extra ALV plaatsvinden. 
Voor: 30 stemmen 
Tegen: 0 stemmen 
Geen: 5 stemmen 
Uitslag: De ALV stemt voor. 
 
 
 



 
 
16.  Raad van Advies 
Een raad van advies geeft gevraagd en ongevraagd advies aan het bestuur. 
Het bestuur mag een advies gemotiveerd naast zich neerleggen, het doel is 
meer signaleren, VOP beter en groter maken, meer verbinding met de leden. 
 
De samenstelling van deze raad moet gevarieerd zijn, mensen met een VOP achtergrond en of 
bestuurlijke ervaring. 
Het adviseren zal via 1 persoon gaan naar het bestuur. 
Peter en Bert zijn op zoek naar mensen die hierbij aan willen sluiten. 
 
Gestelde vragen en opmerkingen: 

1) Is dit een formeel iets?, wat is hun status?, is het een soort commissie? 
a. Nee heeft geen status, iedereen mag het bestuur adviseren, deze groep mensen 

is daarin alleen iets actiever. 
2) TC gaf regelmatig advies, maar daar werd niets mee gedaan! 

a. Ook daar gaat meer aandacht voor komen, er zal vaker overleg zijn tussen 
beide. 

3) Moet dan iedereen hun adviezen via de raad gaan geven? 
a. Nee iedereen mag zelf naar het bestuur voor raad en of advies 

4) Positief dat het bestuur hier nu voor open staat. 
 
Gevraagde besluit 
De ALV stemt in met het opzetten van een Raad van Advies die het bestuur adviseert 
Er word niet gestemd, de leden geven aan dat het bestuur hier verantwoordelijk voor is.  
 
17.  Sponsor commissie 
De groep bestaat nu uit 5 personen, doel is het onderhouden, benaderen en contracteren van 
sponsors die een bijdrage aan onze club willen geven.  
 
a) inventariseren lopende zaken 
b) Opstellen “beleid” 
c) realiseren VOP sponsor brochure 
d) benaderen van potentiële sponsoren 
e) verwijderen van de oude niet betalende reclame borden 
f) schoonmaken van de bestaande borden 
g) organiseren van events voor sponsoren 
 
Ken je iemand, weet je iemand in je netwerk die wellicht wil sponseren neem dan contact op 
met ons. 
 
18.  Beleidsplan 
a) Nieuwe organisatie structuur 
b) naam positief krijgen 
c) Voetbaltechnisch beleid 
 Plezier, leren en vanuit deze kenmerken presteren. 
d) Sponsoring 
e) Ondersteuning voetbaltechnisch beleid 
f) meer activiteiten 
g) Vrijwilligersbeleid 
h) Cultuur normen en waarden 
i) PR, meer ondernemen en uitstralen 



 
 
Gestelde vragen en opmerkingen 

1) De sfeer zou nieuwe leden tegen houden, hoe kan dat? 
a. Door de groeperingen voelen mensen zich minder snel thuis 
b. Gevoel niet direct opgenomen te worden in de groep 
c. Ouders willen vanwege schelden en intimidatie niet met hun kinderen langs de 

lijn staan. 
d. Een gastheer / gastvrouw zou hierin kunnen helpen. 

 
Om een betere verbinding te maken met de wijk willen we graag naast onze naam VOP, 
Vathorst aan de uitingen op social media gebruiken. De naam blijft VOP. 
 
Gevraagd besluit 
De ALV stemt in met de toevoeging “Vathorst” in uitingen (als in de media) aan VOP om de 
verbintenis en ligging te benadrukken. 
Voor: 32 stemmen 
Tegen: 0 stemmen 
Geen: 3 stemmen 
Uitslag: de ALV stemt voor 
 
19. Vrijwilligersborg 
a)Per adres, ongeacht aantal leden is € 50,= vrijwilligersborg ingehouden aan het begin van 
het seizoen 
b) vaste vrijwilligers zoals trainers, begeleiders, leden van een commissie etc krijgen het 
teruggestort in de 2de maand na de start van de werkzaamheden 
c) Overige vrijwilligerstaken zullen na 8 uur taakinvulling teruggestort worden.  
 1. Inschrijven gaat via de voetbal.nl app. 
 2. bar en keuken dienst 
 3. hulp bij evenementen, toernooien, jubileum, handhaving 
 4. incidentele hulp, sinterklaas 
De uren worden bijgehouden in de vrijwilligersmodule, en na de genaakt 8 uur zal de borg 
terug gestort worden, tenzij de ontvanger dit aan ons schenkt. 
 
Ivm de coronamaatregelen, het verplicht moeten sluiten van de kantine en het stil leggen van 
competentie hebben we het aantal in te vullen uren van 8 naar 6 gebracht. 
 
Gestelde vragen: 

1) Wat gebeurt er met het geld wat niet terug gestort hoeft te worden. 
a. In de ideale wereld gaan we daar leuke dingen mee doen. In de realiteit van dit 

jaar komt het gewoon in de kas.  
 
20.  Commissies 
Bestaande commissies 
a) kascommissie 
b) VTC senioren 
c) Activiteiten commissie senioren 
d) Sponsorcommissie 
e) materialen, accommodatie en onderhoud 
f) Scheidsrechterscommissie 
 
Nog te vormen commissies 
a) vrijwilligerscommissie (noodzakelijkste, 4 personen ongeveer 2 a 3 uur per week) 



 
 
b) wedstrijdzaken 
c) Toernooi commissie 
d) VTC jeugd 
e) Activiteiten commissie jeugd 
f) PR en communicatie 
g) Spelersraad 
 
Stap 1 van punt f word door de leden aangenomen. Deze stap zullen we dan gaan uitvoeren. 
 
21.  Toekomstige ontwikkelingen 
De corona maatregelen zullen zeker tot half december duren, waardoor we niet voor januari 
wedstrijden zullen hebben. 
De kantine zal tot zeker januari dicht blijven. Extra financiële input is zeker benodigd. 
 
22.  Samenwerking 
Besturen van VOP en Cobu Boys zijn in gesprek geraakt over samenwerking of verdergaande 
stappen daarin 
Beide verenigingen kennen overeenkomend beleid en zelfde uitdagingen en hebben een 
cultuur die bij elkaar past. 
Beide verenigingen zijn qua jeugd complementair aan elkaar. (ouder CB, jonger VOP) 
 
Een mogelijke fusie kan aantrekkelijk zijn, de leden beslissen dit. 
Zowel samenwerking als fusie zijn aantrekkelijk voor het behoud van leden, zie M013 
Fusie heeft een grote impact (met name locatie en historie van beide verenigingen), maar 
heeft sportieve en financiële voordelen. 
Geen must, wel de moeite waard van het onderzoeken. Bestuur blijft eigen beleid continueren. 
 
Gevraagd besluit: 
De ALV stemt in met de verdere oriëntatie op samenwerking of fusie mogelijkheden van het 
bestuur met Cobu Boys. Bij andere stappen zal een extra ALV belegd worden. 
Voor 19 stemmen 
Tegen: 0 stemmen 
Geen: 11 stemmen 
Uitslag: De ALV stemt voor op oriëntatie op samenwerking, niet op een fusie 
 
23.  50(1) jaar VOP 
1 mei 2020 bestonden we 50 jaar, door de corona maatregelen hebben we daar helaas geen 
groot feest van kunnen maken. 
Toch willen we het niet zomaar laten gaan e willen we in 2021 alsnog iets gaan organiseren. 
Denkend aan, een feestdag (1mei of een andere dag). Leuke activiteiten gedurende het jaar. 
 
Gevraagd besluit: 
De ALV stemt in met het vieren van het 50 jarig bestaan op een nader te bepalen datum. 
Voor: 27 stemmen 
Tegen: 0 stemmen 
Geen: 8 stemmen 
Uitslag: De ALV stemt voor. 
 
24.  Rondvraag en WVTTK. 
Tip van de TC voor de velden: Andere teams op hoofdveld laten is goed voor het veld, maar 
dan wel Jeugd teams, dit is het advies van de SRO. 



 
 
25.  Sluiting  
 
Iedereen wordt bedankt voor zijn aanwezigheid, mochten er na  word bedankt 
voor zijn inzet en betrokkenheid als voorzitter de afgelopen jaren. 
De vergadering word afgesloten.  
Iedereen dank voor zijn of haar aanwezigheid en inzet. 
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