
ALGEMENE LEDENVERGADERING 
 
Notulen van de jaarlijkse ledenvergadering van FC Uitgeest, gehouden op 23 november 2018 in het clubhuis 
van de vereniging.  
 
De presentielijst werd door 26 leden van de vereniging getekend. 
 
1. Opening 
 
We kunnen opnieuw terugkijken op een goed jaar 2018.  
Een rijtje belangrijke zaken:  
Het 1e en 2e hebben zich gehandhaafd. Het 2e is periodekampioen geworden en heeft voor de Beker een 
overwinning geboekt op Meervogels I. De A1 speelt nu op zaterdag in de 1e klasse  
 
We zijn erin geslaagd om voor 5 jaar een nieuwe Hoofdsponsor aan te trekken; Bouwbedrijf Putter & Zoon 
waar we natuurlijk heel blij mee zijn. Ook het sponsorschap van Peter Groot is met 5 jaar verlengd  en loopt 
gelijk aan het contract van Bouwbedrijf Putter.  
Het contract met Bavaria is verlengd voor 5 jaar en met deze verlenging is Bavaria ook een hoofdsponsor 
geworden.   
Het is in ieder geval wel een heel druk jaar geweest met de verbouwing en de digitale inhaalslag die we als club 
moesten maken.  
2018 was financieel een redelijk jaar maar voor de toekomst zien wij wel veranderingen komen waarmee we 
rekening moeten gaan houden, punten van zorg kun je wel zeggen die wij benoemen: 

 Het wordt steeds lastiger om vrijwilligers te krijgen en vast te houden 

 Het aantal leden loopt terug  

 Er komen onderhoudskosten aan van o.a. het dak van  kleedkamers 9 t/m 14. 

 Tevens wordt op dit moment de tribune geïnspecteerd en misschien wordt deze wel afgekeurd.    

 De groenploeg wordt ouder maar ondanks dat leveren ze nog altijd puik werk!  
Kortom; minder leden, hogere kosten. In de toekomst zien wij daarom een tekort ontstaan in de begroting. 
 
We krijgen er hopelijk na of tijdens deze Algemene Ledenvergadering nieuwe bestuursleden bij waar we 
natuurlijk heel blij mee zijn.  
 
De verbouwing heeft veel tijd en energie gekost maar het resultaat mag er zijn, ik wil daarom iedereen namens 
het bestuur enorm bedanken voor haar of zijn inzet bij dit grote project.  
Vorig jaar heb ik een oproep gedaan aan iedereen om zelf verantwoordelijkheid te nemen en initiatief te 
nemen als zaken niet naar wens of hun idee verlopen. Spreek je uit maar kom ook vooral met oplossingen.  
 
Helaas moet mij van het hart dat dit door velen toch niet is opgepakt. Het algemene gevoel in het Bestuur is 
dat er veel mensen een mening hebben over zaken (en deze ook uitspreken), maar er weinig mensen zijn die 
echt bereid zijn iets te doen. Ook ervaren wij dat de mensen die wél dingen doen en verantwoording nemen 
(dit zijn er gelukkig nog altijd heel veel), hierop vaak (negatief) commentaar krijgen. Wij als bestuur en 
diegenen die dit ervaren vinden dit erg lastig om mee om te gaan want, ondanks de positieve energie die je in 
de club stopt, er komt negatieve energie voor terug. Dit kan en mag niet de bedoeling zijn!  
Omdat dit laatste gevoel momenteel sterk aanwezig is, heb ik gemeend dit vanavond te moeten uitspreken 
omdat wij het  belangrijk vinden dit met u te delen.  
 
Voordat er wordt overgegaan naar de agenda wordt er een minuut stilte in acht genomen ter nagedachtenis 
aan onze leden waarvan we in het afgelopen seizoen afscheid hebben moeten nemen, te weten Tineke 
Ligthart, Harry Meijer en onze ereleden Wim Groen en Jan de Wit. 
Hierna opent de voorzitter de vergadering. 
 
 
2. Ingekomen stukken en mededelingen 
 
Een bericht van verhindering ontvangen van Frits Walsmit, Miranda van der Endt, Leo Veldt, Wil Klein, Gerda 
Huijbens, Jan Groen, Roland Kiës, Peter de Groot, Jan Doornenbal en Joske van Rijssel. 



3. Vaststelling van de notulen van de Algemene Ledenvergadering van 24 november 2017. 
 
Jan Ursem: 
Geeft aan dat het voorstel voor contributieverhoging (onderdeel van agendapunt 7) voor het seizoen 2019-
2020 niet genomen kan worden omdat hiervoor geen (meerjaren)begroting is aangeleverd.  
De voorzitter geeft aan dat dit punt wel behandeld zal worden.  
 
Verder waren er geen vragen of opmerkingen en worden de notulen met een woord van dank aan de 
samensteller, goedgekeurd.  
 
 
4. Verslag kascontrolecommissie. 
 
De kascommissie bestond dit jaar uit Sieb Hoekstra en Frank van den Booren. Hun verklaring is opgenomen in 
het jaarverslag. De kascommissie is van mening dat het bestuur haar taak goed heeft volbracht en stelt de 
vergadering voor het bestuur te dechargeren voor het gevoerde financieel beleid over het verenigingsjaar 2017 
– 2018.  
 
 
5. Vaststelling financieel jaarverslag 2017 - 2018. 
 
Jan Ursem : 
Het uiteindelijke resultaat is positief maar wordt veroorzaakt door incidentele meevallers en het vrij laten 
vallen van subsidies. 
Fred Huijtink geeft aan dat in het verslag getracht is om zo transparant mogelijk verslag te doen. Hierdoor is 
voor iedereen zichtbaar hoe de financiële situatie is. Hij beaamt dat het resultaat positief is als gevolg van 
incidentele posten.  
 
Jan Ursem: 
Het lijkt erop dat het resultaat wordt opgepoetst door het vrij laten vallen van subsidies. 
Fred Huijtink geeft aan dat inderdaad gekozen is om op dit moment de subsidies te laten vrijvallen.. 
 
Edwin Duijn: 
De entree vergoedingen zijn laag. Is het een idee om hiervoor een sponsor te zoeken en de entree af te 
schaffen? 
Frans van Zijl geeft aan dat hier binnen het bestuur al over gesproken is en dat we dit onderwerp opnieuw op 
de bestuursagenda zullen zetten.  
 
Rob Jonker: 
Rob geeft aan dat in het verslag gesproken wordt van Zienlaan 6. Dit moet zijn Zienlaan 3 
Aangegeven wordt dat dit zal worden aangepast. 
 
 
6. Vaststelling van de balans per 30 juni 2018. 
 
Jan Ursem : 
Op het pand van Zienlaan 3 wordt niet afgeschreven, klopt dit? 
Fred Huijtink geeft aan dat dit klopt. Dit in tegenstelling tot de gebouwen met financiering. De waarde daarvan 
loopt synchroon met de financiering.  
 
Ben Vredenburg : 
De Kledingbijdrage is geen onderdeel van de contributie maar een aparte bijdrage.  
Dit zal worden aangepast in de notulen. 
 
Verder waren geen vragen en met een woord van dankzegging aan de penningmeester wordt het financieel 
verslag en de balans goedgekeurd. 
 



7. Vaststelling contributies, entreegelden, donaties en kledingbijdrage voor het seizoen 2018 - 2019. 
Tevens vaststelling contributie voor het volgende seizoen 2019-2020 (conform toelichting). 
 
Ruud Berkhout:  
Een contributieverhoging van 15% is veel en betekent een forse verhoging. Waarom niet minder? 
De kosten lopen op en er is een gat in de begroting die op deze manier kan worden gedicht. Daarnaast is 
gekeken naar de omliggende verenigingen en is na verhoging de contributie nog steeds beneden gemiddeld ten 
opzichte van de omliggende verenigingen. 
 
Ruud Berkhout:  
Is het een idee om niet in 2 termijnen te verhogen maar in 3 termijnen. 
Het bestuur vindt dit een goed idee en zal hierover nadenken. 
 
Edwin Duijn:  
Edwin vraagt of alleen naar de contributieverhoging is gekeken en wellicht zijn er andere mogelijkheden om 
inkomsten te genereren. 
Hier is zeker naar gekeken, maar we constateren steeds minder vrijwilligers waardoor de kosten oplopen. Het 
kan er zelfs toe leiden dat we de exploitatie van het clubhuis moeten uitbesteden. 
 
Gerrit Idema:  
We willen allemaal voor een dubbeltje op de eerste rang zitten. Het is geen goed idee om de kantine 
exploitatie uit te besteden. Ook het verhogen van de prijzen in de kantine is geen goed idee.  
Het bestuur zal deze opmerkingen ter harte nemen. 
 
Jan Ursem:  
Er is geen meerjarenplanning toegevoegd.  Je kan er ook voor kiezen om de komende twee jaar bijvoorbeeld 
10% te verhogen. 
Het klopt dat er geen meerjarenplanning is toegevoegd. Deze is wel gemaakt en de contributieverhoging blijkt 
noodzakelijk te zijn. 
 
Edwin Duijn:  
Is er rekening mee gehouden dat leden gaan weglopen? 
Het bestuur geeft aan dat we een mooi complex hebben dat ook betaald moet worden. We bieden veel en ten 
opzichte van de hockey en de tennis is de contributie heel laag. 
 
Jan Ursem:  
Jan Ursem geeft aan dat hij het niet eens is met het voorstel. Dat het onjuist is dat dit voorstel wordt gedaan. 
Louis Reuzenaar geeft aan dat het vanuit het bestuur ongewenst is om een dergelijke contributieverhoging 
tijdens een lopend seizoen door te voeren. Daarom is er voor gekozen om dit voorstel nu al aan de Algemene 
Leden Vergadering voor te leggen. Om een dergelijk voorstel goed in de tijd te besluiten zou er voor gekozen 
kunnen worden om de Algemene Leden Vergadering naar het einde van het voetbalseizoen te verplaatsen. 
 
Jack Zwarthoed:  
Jack  geeft aan dat het statutair onjuist is om dit voorstel te doen en dat er onvoldoende onderbouwing is.  
Het bestuur geeft aan dat er wel een goede onderbouwing is gemaakt in de vorm van een meerjarenplanning, 
deze is echter niet in het jaarverslag opgenomen. 
 
Vanuit de vergadering wordt voorgesteld om eventueel de contributie van het lopende seizoen extra te 
verhogen dan de huidige voorgestelde verhoging met het prijsindexcijfer. 
 
Jacob Groen:  
Jacob stelt voor om van het besluit een voornemen te maken waarbij bij onveranderde omstandigheden de 
intentie is om de contributie zeer fors te verhogen.    
Het bestuur gaat in beraad en zal na de pauze met een nader voorstel komen naar aanleiding van de 
contributieverhoging. 
 
 



Het bestuur legt de volgende voorstellen ter besluitvorming aan de algemene Leden Vergadering voor: 
1. Besluit om de volgende (extra) Algemene Leden Vergadering te beleggen aan het einde van het 

seizoen. 
 De Algemene Leden Vergadering gaat hiermee in grote meerderheid mee akkoord. 
Wel wordt aandacht gevraagd voor het feit dat het jaarverslag dan nog niet volledig kan worden 
uitgebracht omdat het voetbalseizoen nog niet volledig is afgerond. 

2. Besluit om de contributie voor het huidige seizoen te verhogen met het prijsindexcijfer, zoals 
voorgesteld in het jaarverslag en is verwerkt in de huidige begroting. 
 De Algemene Leden Vergadering gaat hiermee akkoord. 

3. Intentie voor een voorstel voor aanpassing van de contributie, waarbij in de volgende Algemene Leden 
Vergadering hierover een besluit wordt genomen. Hierbij wordt een begroting voor het seizoen 2019-
2020 aan de Algemene Leden Vergadering voorgelegd.  
 De Algemene Leden Vergadering gaat hiermee akkoord. 

4. Besluit om te onderzoeken voor invoering van een kledingfonds voor seniorenteams. Het bestuur zal 
hierbij met een voorstel komen in de Algemene Leden Vergadering aan het einde van het seizoen. 
 De Algemene Leden Vergadering gaat hiermee akkoord. 

5. Besluit om vanaf volgend seizoen de jeugdteams “verplicht” verenigingstaken voor haar rekening te 
nemen. 
 De Algemene Leden Vergadering gaat hiermee akkoord. 
Naar aanleiding van dit besluit worden de volgende vragen gesteld: 
Jos van Rossum: 
Jos stelt voor om een database op te bouwen met wat vrijwilligers allemaal kunnen doen. 
Koen geeft aan dat hij hier geen voorstander van is. Hij wil per team taken gaan toewijzen, zodat ook 
meer betrokkenheid kan worden verkregen. 
Cor Feenstra: 
Cor geeft aan dat we als vereniging ons kunnen aanmelden bij het vrijwilligerspunt Uitgeest. 
Koen gaat de vereniging hiervoor inschrijven. 
 

 
8. Vaststelling van de begroting voor het seizoen 2018-2019 
 
Jan Ursem: 
Heeft een advies voor heroriëntatie van de begroting. De beleidsvoornemens niet per post verantwoorden 
maar een analyse waarbij de ontvangsten en uitgaven goed afgestemd worden. 
Het bestuur zal dit voorstel in overweging nemen. 
 
De begroting voor het seizoen 2018-2019 wordt vastgesteld. 
 
 
9. Het stellen van vragen voor de rondvraag wordt bij punt 14 behandeld. 
 
 
10. Vaststelling jaarverslag incl. verslagen van de supportersvereniging en de bridgeclub. 
 
Door de vergadering wordt aangegeven dat er geen klaverjasdrive van de supportersvereniging meer is. 
Aangegeven wordt dat dit klopt omdat er onvoldoende animo voor is. De supportersvereniging blijft wel 
gewoon voortbestaan. 
De verslagen worden goedgekeurd. 
 
 
11. Benoeming kascontrolecommissie 
 
Voorgesteld wordt Frank van den Booren te benoemen. Naar een tweede lid van de kascommissie wordt nog 
gezocht. Dit voorstel wordt goedgekeurd. 
 
 
 



 
12. Verkiezing bestuursleden 
- Frits Walsmit (bestuurslid voetbaltechnische zaken) stelt zich in tegenstelling tot wat in het jaarverslag 

is vermeld niet herkiesbaar. Frits blijft nog voorlopig zijn functie uitoefenen totdat een vervanger is 
gevonden, maar stopt uiterlijk aan het einde van dit seizoen.  

- Miranda van der Endt heeft aangegeven dat zij stopt als jeugdvoorzitter van onze Vereniging. Patrick 
Putter wordt door het bestuur voorgedragen voor deze functie, en stelt zich voor aan de vergadering. 

- Stefan Cnossen heeft het afgelopen seizoen de functie bestuurslid commerciële zaken ad interim 
ingevuld. Door het bestuur wordt Stefan Cnossen voorgedragen voor deze functie.   

 
De voorgestelde benoemingen worden met applaus van de aanwezigen goedgekeurd. 

 
 

13. Afscheid van medewerkers en benoeming leden van verdienste. 
 
Paul-Jan Bijman wordt door Frans van Zijl toegesproken voor zijn jarenlange vrijwilligerswerkzaamheden voor 
de voetbalvereniging. Frans sprak zijn grote waardering uit voor hetgeen Paul Jan voor de vereniging betekent. 
Al 8 jaar is hij bijna iedere zaterdag clubhuisbeheerder en staat hij in de keuken om iedereen te voorzien van 
koffie of een broodje. 
Daarnaast is hij 7 jaar scheidsrechter geweest en 4 jaar scheidsrechterbegeleider. 
Voor de thuiswedstrijden van FC Uitgeest 1 stelt hij het programmaboekje "Goal" samen en schrijft hierin altijd 
een leuk stukje. 
Tot slot is hij al 20 jaar actief voetballer van FC Uitgeest. En op dit moment is hij aanvoerder van FC Uitgeest 9. 
Paul Jan is positief en de club kan altijd op hem rekenen. Een echte kanjer voor de vereniging. 
Als blijk van waardering wordt Paul-Jan benoemd tot Lid van Verdienste van FC Uitgeest.  
 
 
14. Behandeling van de rondvraag. 
 
Ruud Berkhout: 
De AED ligt niet meer in het clubhuis, Ruud geeft dit aan omdat het ook van belang is voor de Bridge. 
Koen geeft aan dat de AED in het wedstrijdsecretariaat hangt omdat daar een ruimere toegang is. Tijdens 
trainingstijden is bijvoorbeeld in veel gevallen het clubhuis gesloten. De Bridge heeft ook toegang tot het 
wedstrijdsecretariaat. 
 
Ben Vredenburg: 
Binnen vereniging bestaat een gedragscode. Is er voor vrijwilligers ook een VOG aangevraagd? 
Koen geeft aan dat de opstart hiervan moeizaam gaat omdat vrijwilligers dit zelf moeten aanvragen. Dit 
onderwerp is onder handen maar nog niet up-to-date. 
 
Ben Vredenburg: 
Zijn er ook Fondsen aangeschreven (schipholfonds) voor het verkrijgen van middelen? 
Louis geeft aan dat dit wel is gedaan maar dat wij niets hebben gekregen. 
 
Edwin Duijn: 
Door de digitalisering is de activiteit voor het wedstrijdsecretariaat op zondag sterk afgenomen. Kan dit 
anders worden ingericht? 
Koen geeft aan dat de functie van het wedstrijdsecretariaat inderdaad door de digitalisering is veranderd. 
Gekeken zal worden hoe we de inrichting hiervan eventueel kunnen aanpassen. 
 
Jack Zwarthoed: 
Jack geeft aan dat het wedstrijdsecretariaat op zondag makkelijk te doen is maar dat op zaterdag minimaal 2 
personen noodzakelijk blijven. Hij vraagt om een papieren back up voor het geval dat de digitalisering 
hapert. 
Koen geeft aan dat het streven is om geen papier meer te vervaardigen omdat hier ook meer handelingen voor 
vrijwilligers voor nodig zijn. Gekeken wordt of een papieren back up georganiseerd kan worden. 
 



 
Jan Ursem: 
Geeft aan of het bestuur op de hoogte is van de BTW perikelen voor sportverenigingen. 
Fred geeft aan dat het bestuur volledig op de hoogte is. 
 
Jack Zwarthoed: 
Jack vraag hoe het contact met de KNVB verloopt omdat er veel is veranderd bij de KNVB in de vorm van de 
ledenraad. 
Frans geeft aan dat de KNVB op dit moment initiatieven neemt om het contact met de verenigingen aan te 
halen. Vorige week heeft er een bestuurlijk overleg plaatsgevonden met de KNVB en de voetbalverenigingen 
binnen de BUCH gemeenten. 
 
Ton van Egmond: 
Ton geeft aan dat hij zijn zorg uitspreekt over hetgeen Frans in de inleiding aangaf. Dat het bestuur aangeeft 
dat er negativiteit wordt ervaren. Hij stelt voor om een werkgroep in te stellen om hiernaar te kijken. 
Het bestuur zal dit in de eerstvolgende bestuursvergadering bespreken. 
 
Gerrit Idema: 
Gerrit geeft aan dat hij 3 mededelingen heeft: 
- Het ICGT was in 2018 een groot succes, met als afsluiting een droomfinale tussen Manchester United en Real 
Madrid. Hij dankt Gerda Huijbens en Louis Reuzenaar voor het verschuiven van alle competitiewedstrijden 
tijdens het pinksterweekend zodat het toernooi op de gebruikelijke manier kon worden gespeeld. 
- 31 maart 2019 wordt er 100 jaar gevoetbald in Uitgeest. Er zal hier aandacht aan worden besteed in het 
weekend van 31 maart. Er zullen dan activiteiten worden georganiseerd voor de hele vereniging met als 
afsluiting een groot feest in ons clubhuis. 
- Initiatieven worden ontplooid om te starten met Walking Football. Op 13 december 2018 is er een informatie 
avond. Het is idee is om ongeveer eens in de vier weken op donderdagavond Walking Football te organiseren. 
 
Jacob Groen: 
Jacob dankt het bestuur en geeft alle bestuursleden een FC Uitgeest petje. 
 
Sluiting 
 
Frans dankt iedereen voor hun aanwezigheid en sluit de vergadering . 
  
 
 
Louis Reuzenaar 

Secretaris 

 


