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Agenda voor de ALV van FC Uitgeest d.d. 20 november 2020 
 
1. Opening door de voorzitter. 

 
2. Ingekomen stukken en mededelingen. 
 
3. Vaststelling van de notulen van de Algemene Ledenvergadering van 22 

november 2019. 
 

4. Verslag Kascontrolecommissie. 
 
5. Vaststelling financieel jaarverslag seizoen 2019 - 2020. 
 
6. Vaststelling van de balans per 30 juni 2020. 
 
7. Vaststelling contributies, donaties, kledingbijdragen en entreegelden 

voor het seizoen 2020 – 2021 (zie toelichting voorstel contributie en 
kledingfondsverhoging op blz.15). 

 
8. Vaststelling van de begroting voor het seizoen 2020 - 2021. 
 
9. Het stellen van vragen voor de rondvraag. 
PAUZE 
10. Vaststelling jaarverslag, incl. verslagen van de supportersvereniging en 

de bridgeclub. 
 
11. Benoeming kascontrolecommissie. 

 
12. Verkiezingen van bestuursleden. 

- Aftredend is Patrick Putter (Jeugdvoorzitter). Vincent van den 
Berg wordt voorgedragen door het bestuur voor deze functie. ** 

- Aftredend is Frans van Zijl(voorzitter). Frans is herkiesbaar en 
wordt door het bestuur voorgedragen voor deze functie. **  

- Koen Ruiter is aftredend en niet herkiesbaar. ** 
- Aftredend is Stefan Cnossen(secretaris). Stefan is herkiesbaar en 

wordt door het bestuur voorgedragen voor deze functie. 

13. Scheidsrechter bij FC Uitgeest. (Koen Ruijter) 
 
14. De Jeugd van FC Uitgeest.        ( Vincent v/d Berg)  
 
15. Behandeling van de rondvraag. 
 
16. Sluiting. 
 
* Vaststelling van de contributies en donaties voor het seizoen 2020 – 2021. Het 
bestuur stelt voor de contributie op onderstaande wijze aan te passen. 
 
Senioren   € 195,00 (was € 193,00)  
JO/MO14 t/m JO/MO19  € 150,50 (was € 149,00) 
JO/MO8 t/m JO/MO13  € 138,50 (was € 137,00) 
Mini pupillen   €   82,00 (was €   81,00) 
G voetballers senioren  € 150,50 (was € 149,00) 
G voetballers jeugd  € 138,50 (was € 137,00) 
35+ voetbal   €   76,00 (was €   75,00) 
35+ combi voetbal  € 111,00 (was € 110,00)  
Niet Spelende Leden   €   40,00 (ongewijzigd) 
Meewerkende Leden  €   14,00 (ongewijzigd) 
Donateurs   €   20,00 (ongewijzigd) 
Kledingfonds Jeugd                            €   20,00 (ongewijzigd)     
De contributie van de voetballende leden wordt in twee termijnen in rekening 
gebracht. 
 
**Tegenkandidaten kunnen schriftelijk tot uiterlijk 5 dagen voor de  
     vergadering ondersteund door minimaal 10 stemgerechtigde leden) bij het 

secretariaat worden ingediend. 
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ALGEMENE LEDENVERGADERING  
 
Notulen van de algemene ledenvergadering van FC Uitgeest 2019 
Gehouden op 22 november 2019 in het clubhuis van de vereniging.   
  
De presentielijst werd door 22 leden van de vereniging getekend.  
  
1. Opening  
  
Voorzitter Frans van Zijl heet iedereen van harte welkom op deze 23e algemene 
ledenvergadering van FC Uitgeest.   
Wat is er het afgelopen seizoen allemaal gebeurd.  
Er is een nieuwe jeugdopleiding- en jeugdbeleidsplan geschreven door Erik 
Glastra. De jeugd van FC Uitgeest gaat vanaf nu volgens 1 bepaalde speelstijl 
spelen. Duidelijk en herkenbaar.  
Koen Ruiter heeft het nieuwe vrijwilligersbeleid geïmplementeerd. Een hoop 
werk voor Koen maar het staat als een huis.  
Patrick Putter was samen met zijn jeugdtoernooi commissie verantwoordelijk 
voor een mega succes. Het jeugdtoernooi was goed en professioneel 
georganiseerd.  
Ook was het afgelopen jaar 100 jaar voetbal in Uitgeest. Een sportief en feestelijk 
programma werd georganiseerd door een speciale samengestelde commissie. 
Dank hiervoor. Het was een prachtig feest.  
Het bestuur onder leiding van Martin van Klinken probeert een inhaalslag te 
maken op het gebied van duurzaamheid. De groene club van de KNVB helpt hier 
ook bij. Dubbelglas, ledverlichting, zonnepanelen etc. etc. Offertes zijn al binnen, 
nu alles nog financieren en organiseren.  
De barcommissie heeft dit jaar ook weer zijn best gedaan. In het begin liep de bar 
wat achter maar door hard werken en het organiseren van leuke avonden en 
middagen is de achterstand weer ingehaald.  
Op sportief gebied gin het ook prima. Inmiddels spelen de 13-1,15-1,17-1 en 19-1 
allemaal in de hoofdklasse. Het eerste en tweede elftal zijn in hun klasse 
gebleven, het eerste elftal haalde zelfs een periode. Vrouwen 1 onder de  

 
 
 
bezielende leiding van Frits Walsmit werd kampioen en haalde de finale van de 
beker.  
 
 
 
We hebben ook weer een nieuw kledingcontract met JAKO en Intersport Veldhuis 
afgesloten. Duur van het contract is 6 jaar. En de deal die Stefan Cnossen 
gemaakt heeft is voor de club een stuk gunstiger geworden. Tevens zijn wij bezig 
met tekeningen, via JAKO, om het FC Uitgeest shirt een ander design geven.   
De gemeente Uitgeest is op hun manier bezig allerlei subsidies te verlagen of 
terug te draaien. We zijn hierover in gesprek met de gemeente maar blijft 
uiteraard wel een punt van zorg.  
Het financiële resultaat over het seizoen 2018-2019 is € 26.660 positief.  
Onze talenten die bij AZ spelen doen het ook zeer goed. Ferdy Druijf heeft zijn 
Europese debuut gemaakt en werd topscorer van de Keuken kampioen divisie. 
Loek Postma doet het ook naar behoren in de 17-1 van AZ. Fedde de Jong speelt 
zelfs al in oranje onder 17 en heeft een contract getekend bij AZ. Hiervoor heeft 
FC Uitgeest een vergoeding gekregen en daarvoor zijn weer doelen voor de jeugd 
gekocht. Een bord om Fedde te bedanken hangt tussen het C en het D-veld. Ook 
is Job Tiebie naar AZ gegaan en hij speelt in de 11-1. Voor hem heeft FC Uitgeest 
ook een kleine vergoeding gehad van AZ.  
Het aantal leden is helaas iets gedaald maar dat was door het bestuur al 
aangegeven bij de vorige extra ALV. We zijn uiteraard aan het kijken hoe het 
ledenaantal weer omhoog kan.  
Tot slot wordt onder de aandacht gebracht dat over 1,5 jaar Fusie Club Uitgeest 
25 jaar bestaat. Dit gaan en moeten wij uiteraard met zijn allen vieren. Hiervoor 
zullen wij ook geld gaan vrijmaken. Wat en hoe wij dit gaan vieren moeten wij 
nog gaan invullen.  
Hierbij wordt overgegaan met de agenda.  
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2. Ingekomen stukken en mededelingen  
  
Een bericht van verhindering is ontvangen van Gerrit Idema, Cor Feenstra, Jan 
Doornenbal, Jan Kuik, Joske van Rijsel, Gerda Huijbens, Martin van Klinken en 
Ruud Berkhout.  
  
Daarnaast wordt stilgestaan voor de leden en oud-leden die in het afgelopen 
seizoen overleden zijn. Dit zijn Dirk van Oel, Louis Zonneveld, Joke Jacobs-Beets, 
Roland Kiès, Henk Nijman, Tiny Nijman-Kuil, Rob Lubbers, Arie Hollenberg en Ria 
Haring-van Egmond.   
  
3. Vaststelling van de notulen van de extra Algemene Ledenvergadering van 17 
juni 2019.  
  
Jan Ursem:  
De extra algemene ledenvergadering wordt 23e vergadering genoemd Dit is 
verwarrend.  
De extra algemene ledenvergadering wordt aangepast in 22A.  
  
In de vorige ledenvergadering is een vraag gesteld omtrent de financiële 
vergoeding van het ICGT  
Frans van Zijl geeft aan dat het bestuur in gesprek is met het ICGT en dat het ICGT 
op een andere manier FC Uitgeest financieel ondersteunt.  
  
Verder waren er geen vragen of opmerkingen en worden de notulen met een 
woord van dank aan de samensteller, goedgekeurd.   
  
4. Verslag Kascontrole commissie.  
  
Hans Koek geeft aan dat het zeer positief is dat de penningmeester wordt 
ondersteund door een administrateur. Daarnaast is de administratie keurig 
verzorgd en zijn er geen onvolkomenheden geconstateerd.   
De kascommissie stelt de leden vergadering voor het bestuur te dechargeren 
voor het gevoerde financiële beleid over het boekjaar 2018-2019.  
De ledenvergadering gaat akkoord en de kascommissie wordt bedankt voor hun 
bijdrage.  
5. Vaststelling financieel jaarverslag seizoen 2018-2019.  

Fred Huijtink geeft een presentatie van de cijfers, waarbij een resultaat is 
gerealiseerd van € 26.600 positief.  
Het probleem waar we mee te maken hadden was dat het ledenaantal fors lager 
was en dat de kantine omzet veel lager was. In de begroting is met deze 
ontwikkelingen rekening gehouden.   
Uiteindelijk heeft de daling van het ledenaantal niet doorgezet en is de omzet in 
de kantine door veel inspanningen weer op het oude niveau hersteld.  
Het hogere resultaat dan begroot heeft de volgende oorzaken:  
- hogere kantine omzet   
- Lagere trainingskosten  
- Lagere kosten activiteiten van jeugd/senioren en bestuur  
- Eenmalige opleidingsvergoeding AZ i.v.m. contract Fedde de Jong  
  
Jan Ursem:  
Stelt vast dat het een prachtig resultaat is maar vraagt naar de oorzaak van de 
hogere kosten verzekeringen en wat de overige kantine kosten inhoudt.  
Fred Huijtink geeft aan dat na de renovatie van het clubhuis er een hertaxatie van 
de gebouwen en inventaris is uitgevoerd. De waarden bleken veel hoger dan 
waarvoor we verzekerd waren. Hierdoor is de verzekeringspremie fors hoger 
bijgesteld.  
De overige kantine kosten betreffen kosten voor aankleding en de kosten voor 
bijvoorbeeld een zanger.  
  
Ben Vredenburg, Vincent van de Berg, Jack Zwarthoed:  
Daling ledenaantal valt mee maar de vraag is of het realistisch is dat het aantal 
leden zal gaat stijgen.  
Frans geeft aan dat het bestuur toch wil proberen het ledenaantal te laten 
stijgen.  
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Wim Beentjes:  
In het jaarverslag wordt meerdere keren gesproken over kantine in plaats van 
clubhuis.  
Frans geeft aan dat hier aandacht aan wordt gegeven.  
  
 6. Vaststelling van de balans per 30 juni 2019  
  
Jan Ursem:  
Bij het onderdeel liquiditeit wordt gesproken over het uitputten van de lening.  
Hiermee wordt bedoeld dat het geld van de lening besteedt is aan de renovatie 
van het clubgebouw.  
 Ben Vredenburg:  
De kledingbijdrage is geen onderdeel van de contributie alhoewel hier wel over 
gesproken wordt.  
Fred geeft aan dit inderdaad onjuist staat aangegeven.  
  
Verder waren er geen vragen en wordt de balans goedgekeurd.  
  
7. Vaststelling contributies, donaties voor het seizoen 2019-2020  
  
Vincent van de Berg:  
Er wordt gesproken over minipupillen dit zou moeten worden onderscheiden in 
JO6 en JO7. Wellicht ook onderscheid in contributie toepassen.  
Frans geeft aan dat we dit gaan bespreken in het bestuur.  
  
De voorgestelde contributie en donatie bedragen worden goedgekeurd.  
  
8. Vaststelling van de begroting voor het seizoen 2019-2020  
  
Fred Huijtink geeft een toelichting op de begroting.  
De begroting laat een positief resultaat zien van € 1.330,- . Rekening is gehouden 
met een noodzakelijke toevoeging aan de onderhoudsvoorziening en rekening 
moet worden gehouden met meer kosten voor het groen onderhoud. De 
contributie is hoger maar noodzakelijk om de begroting sluitend te krijgen.  
  
 
 

Jan Ursem:  
Bij de post donateurs/bridge  ontbreekt de bijdrage van de Bridge.  
Fred geeft aan dat dit inderdaad nog moet worden toegevoegd. Het begrote 
resultaat zal daarom uitkomen op € 3.330,-.  
  
Jan Ursem:  
De opbrengsten van de reclameborden laten een lager resultaat zien van € 
8.000.  
Fred geeft aan dat de sponsor inkomsten anders ingedeeld zijn, en als één geheel 
moet worden gezien.  
  
 
Jan Ursem:  
Met betrekking tot de voorziening groot onderhoud is de vraag of dit gedekt is 
met een plan.  
Dit wordt inderdaad gedekt door een plan wat op dit moment wordt herijkt. Een 
nadere analyse wordt gemaakt.  
  
Vincent van de Berg:  
Voor verzorgingskosten is € 88.000 opgenomen.  
Dit is onjuist en moet € 8.800 zijn.  
  
Vincent van de Berg geeft verder aan dat het ICGT volgend jaar 35 jaar bestaat. 
Tijdens dit toernooi zal de vrijwilligersavond worden georganiseerd wat wellicht 
kosten scheelt.  
  
Jack Zwarthoed:  
Is de toevoeging aan de onderhoudsvoorziening resultaat gestuurd? En zijn de 
clubhuis inkomsten niet te voorzichtig begroot?  
Vanuit het bestuur wordt aangegeven dat de begroting conservatief is ingestoken 
en dat we de komende tijd willen investeren in duurzaamheid. De 
clubhuisinkomsten zijn lastig in te schatten omdat dit afhankelijk is van veel 
factoren.  
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8A. Terugkoppeling nieuw vrijwilligersbeleid.  
  
Koen Ruiter geeft een presentatie over de ervaringen van het ingezette nieuwe 
vrijwilligersbeleid. Conclusie is dat het goed gaat maar op een aantal punten 
verbeteringen nodig zijn. Hiervoor zal volgende week een evaluatie met 
betrokkenen over plaatsen.  
  
Paul Klijn:  
Vraagt of er aandacht is voor de coördinatie in het wedstrijdsecretariaat.  
Koen geeft aan dat hier zeker aandacht voor is maar dat het niet altijd even 
makkelijk is om “instructeurs” te vinden die de vrijwilligers op weg helpen. Wel is 
er een instructiemap gemaakt.  
  
Jack Zwarthoed:  
Geeft aan dat het continue herhalen van het doen van vrijwilligerstaken tot 
irritatie leidt.  
Koen geeft aan dat hij dat niet herkent. Dit kan bij een enkeling zo gevoeld 
worden maar hij krijgt meer signalen dat er te weinig wordt gecommuniceerd.  
  
9. Rondvraag  
Jan Ursem:  
Hij spreekt zijn waardering uit voor hoe het bestuur het op dit moment doet.  
Frans dankt hem voor het vertrouwen.  
  
Vincent van de Berg:  
Wat is het beleid rondom het zaterdag senioren voetbal.  
Frans geeft aan dat we op dit moment geen zaterdag selectie voetbal nastreven, 
wel is er nog ruimte voor nog een zaterdagteam. Gedacht wordt om weer een 
jong seniorenteam op zaterdag in te delen als hier behoefte aan is.  
  
Wim Beentjes:  
Zijn er plannen voor een totaal rookverbod op de club, dus ook op de zondag?  
Frans van Zijl geeft aan dat dit binnen het bestuur wordt besproken.  
  
 
 

Jacob Groen:  
Hoe staat het met de verdere aankleding van het clubhuis?  
Het oude logo van de businessclub staat op de sheets. Deze is inmiddels 
vernieuwd.  
Waarom is er gestopt met het Walking voetbal?  
Frans van Zijl geeft aan dat de aankleding van het clubhuis op korte termijn wordt 
opgepakt. De ingestelde commissie komt 10 december bij elkaar.  
Voortaan zal het nieuwe logo van de businessclub gebruikt worden.  
Het Walking voetbal is gestopt omdat er te weinig animo voor is. Zodra de animo 
hiervoor er weer is dan willen we als club Walking voetbal graag aanbieden. 
Overigens zien we dat er veel belangstelling is voor het 35+ voetbal.  
  
 10. Vaststelling jaarverslag incl. verslagen van de supportersvereniging en de 
bridgeclub.  
  
Deze verslagen geven de leden een indruk wat er zoal wordt gedaan 
en gebeurd binnen de vereniging.  
Onder een woord van dank aan de samenstellers worden de verslagen 
goedgekeurd.  
  
11. Benoeming kascontrolecommissie  
  
Voorgesteld wordt om wederom Hans Koek te benoemen. Gezocht wordt naar 
een tweede lid van de kascommissie voor komend seizoen. Dit voorstel wordt 
goedgekeurd.  
  
  
12. Verkiezingen van bestuursleden.  
Koen Ruiter (bestuurslid vrijwilligerszaken), Fred Huijtink (penningmeester) en 
Martin van Klinken (bestuurslid accommodatiezaken) zijn aftredend en beide 
herkiesbaar. Zij worden door het bestuur voorgedragen voor dezelfde functie.  
  
Erik Glastra wordt door het bestuur voorgedragen voor de functie van bestuurslid 
voetbaltechnische zaken.  
Als gevolg van het stoppen van Louis Reuzenaar als secretaris van onze vereniging 
wordt Stefan Cnossen door het bestuur voorgedragen als secretaris. Hierdoor 
ontstaat er wel een vacature voor de functie van bestuurslid commerciële zaken.  
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De voorgestelde benoemingen worden met applaus van de aanwezigen 
goedgekeurd.  
 
13 Afscheid van medewerkers en benoeming Ereleden en Leden van Verdienste  
  
Louis Reuzenaar werd uitgebreid bedankt voor zijn rol als secretaris van de 
vereniging en werd benoemd als lid van verdienste bij FC Uitgeest. Ook voor de 
jarenlange inzet in allerlei functies (trainer, leider, medewerker bestuursdienst).  
  
Ook Frits Walsmit wordt in het zonnetje gezet en tevens benoemd als lid van 
verdienste bij FC Uitgeest. Frits heeft de afgelopen jaren vele voetbaltechnische 
functies binnen de vereniging bekleed. Zo was hij jaren lang hoofd 
jeugdopleidingen, zit al geruime tijd in de voetbal technische commissie, was 
bestuurslid voetbaltechnische zaken, was trainer/coach bij verschillende meisjes 
teams en is nu nog trainer/coach van Vrouwen 1 van FC Uitgeest. Daarnaast is 
Frits de afgelopen jaren verschillende keren ingevallen als coach van FC Uitgeest 
1 en is in deze functie nog ongeslagen.  
  
  
Sluiting  
  
Frans dankt iedereen voor hun aanwezigheid en sluit de vergadering.  
   
  
Louis Reuzenaar 
Secretaris  
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Ledenbestand FC Uitgeest  
 
Het ledenbestand van FC Uitgeest voetbal was per 30 juni 2020 1285 personen.  
Naar vorig jaar kijkend is dit toch weer een groei van 100 personen. Verder 
hebben dan ook nog 140 leden van de Bridgeclub en Supportersvereniging. Het 
totale ledenbestand van FC Uitgeest is dan ook 1425 leden waarvan we zo’n 375 
vrijwilligers hebben binnen de voetbalclub. Ook op het bedrijfsleven uit Uitgeest 
en omstreken kan FC Uitgeest rekenen. Zij zijn altijd weer bereid om FC Uitgeest  
financieel te ondersteunen.   
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
  

Bij FC Uitgeest merken dat we steeds meer te maken gaan krijgen met de 
trend dat de senioren om op zaterdag te gaan voetballen. Daardoor hebben 
we dit seizoen dan ook 2 seniorenteams op zaterdag, maar de traditie bij de 
FCU blijft toch nog om op zondag te blijven voetballen. We hebben dan ook 
11 senioren mannenteams, 2 senioren vrouwenteams, 5 35+ teams ( 4 op 
vrijdagavond en 1 op zondagmorgen), 3 G-teams, 45 jeugdteams en een 
trainingsgroep.  
 
We zien wel als bestuur dat er binnen de jeugd de lichte daling van 
voetballende leden doorzet, we houden daarom ook de vinger aan de pols  
Om te kijken of we deze trend kunnen verkleinen dan niet te stoppen. 
 
Stefan Cnossen 
Secretaris        
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Financieel verslag FC Uitgeest 
Resultatenrekening 2019-2020 
 
In de begroting van seizoen 2019-2020 is uitgegaan van een batig saldo van 
3.470. De jaarrekening sluit met een negatief resultaat van 19.498. Dit heeft twee 
hoofdoorzaken: investeringen en corona. 
 
Investeringen 
- Er zijn 150 zonnepanelen geplaatst met een opbrengst van ruim 50.000 

KWH. Dit dekt ongeveer 55% van onze behoefte aan elektriciteit. 
Gecorrigeerd voor BTW en subsidies bedraagt de netto investering ruim 
30.000. Voor de financiering hiervan is door het ICGT een lening verstrekt 
welke we in maximaal 5 jaar terugbetalen vanuit de bespaarde 
energielasten. 

- Het dak van de kleedkamers is gerepareerd. Kosten bedragen ongeveer 
22.000 en komen ten laste van de voorziening groot onderhoud. Deze kosten 
maken derhalve geen deel uit van het rekeningresultaat.   

- De omroepinstallatie is vervangen. Deze investering is gedaan samen met 
het ICGT. Na verrekening van de BTW en de subsidie resteert een kostenpost 
voor FC Uitgeest van ruim 2.000. 

- Het wedstrijdsecretariaat is opgeknapt als sluitstuk van de verbouwing. Deze 
lang gekoesterde wens is deze zomer ingevuld. Na verrekening van de 
subsidie resteert een bedrag van ruim 14.000 

- Ten slotte moest ook de stoppenkast en de alarminstallatie worden 
vernieuwd. Ook deze investering loopt via het rekening resultaat.  

Deze investeringen hebben per saldo een negatief effect op de jaarrekening van 
ongeveer 41.000. In de jaarcijfers is dit terug te zien onder de posten “diverse 
lasten” voor 67.950. Daarnaast staat nog een te verwachten subsidieopbrengst 
van 24.000 welke is verwerkt in de post “diverse baten”.  
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
Corona 
Het stopzetten van de competitie medio maart heeft financiële gevolgen voor de 
vereniging. Belangrijk is de tegenvaller in de baromzet. Omdat deze conservatief 
begroot was, is de tegenvaller relatief beperkt tot een bedrag van 10.498. Het 
stopzetten van de competitie heeft er anderzijds toe geleid dat veel budgetten 
niet volledig zijn uitgeput. Daarnaast is er een Corona-subsidie van 4.000 
ontvangen en is de veldhuur voor het 2e kwartaal bijna volledig vergoed door het 
Rijk. Opgeteld bij de ontvangst van een niet begrote BOSA-subsidie (10.000) en 
het niet hoeven uitgeven van de geraamde kosten groenonderhoud, maakt dat 
zonder investeringen, het saldo van de jaarrekening was uitgekomen op 
ongeveer 20.000 voordelig.  
 
Voor seizoen 2020-2021 staan er geen grote investeringen gepland.  
 
De ALV wordt voorgesteld het resultaat van 19.495 ten laste te brengen van de 
algemene reserve. Dit tekort heeft eenzelfde omvang als het overschot dat het 
voorgaand seizoen aan de algemene reserve is toegevoegd.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Jaarverslag FC Uitgeest 2019-2020 
 

10 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

BATEN Begroting Realisatie Resultaat Realisatie
x 1 EUR 2019/2020 2019/2020 2019/2020 2018/2019

Contributie 146.138 144.252 -1.886 130.235
Donateurs/bridge 3.280 3.973 693 4.000
Sponsoren 46.820 44.884 -1.936 43.331
Entreegelden 700 321 -379 729
Nationale lotto/vriendenloterij 2.200 2.957 757 2.001
grote clubactie 2.000 2.000 2.000
Vergoeding onderhoud groen 15.148 15.357 209 15.148
kosten groenonderhoud -4.000 0 4.000
Subsidie gemeente 10.500 12.029 1.529 11.520
Ontvangen rente 0 9 9 10
Vergoeding Sport BSO 17.400 16.458 -942 17.060
Exploitatie Zienlaan 6 7.200 7.200 0 7.200
Diverse baten 0 49.431 49.431 7.696

Omzet clubhuis 108.000 81.913 -26.087 118.048
Inkoopwaarde kantine -44.800 -29.211 15.589 -48.175
sub-totaal clubhuis 63.200 52.702 -10.498 69.873
Totaal baten 310.586 351.573 40.987 310.803

LASTEN Begroting Realisatie Resultaat Realisatie
x 1 EUR 2019/2020 2019/2020 2019/2020 2018/2019

Salarissen 10.800 10.698 -102 10.631
Sociale lasten 2.100 2.207 107 1.920
Vergoedingen 2.200 2.289 89 2.289
Verzorgingskosten selectie 11.000 9.157 -1.843 8.054
Arbodienst 100 33 -67 32
Opleidingskosten 2.000 983 -1.017 752
Overige vergoedingen 55.800 57.837 2.037 56.998
sub-totaal trainingskosten 84.000 83.205 -795 80.676

Electra  Niesvenstraat 9.500 9.579 79 9.265
Electra 9.500 9.577 77 9.268
Gas 9.500 8.848 -652 8.936
Water 2.000 2.013 13 1.563
Overheidsbelastingen 6.500 6.329 -171 6.373
Verzekeringen 13.500 18.602 5.102 13.847
sub-totaal energie e.d. 50.500 54.948 4.448 49.252

LASTEN Begroting Realisatie Resultaat Realisatie
x 1 EUR 2019/2020 2019/2020 2019/2020 2018/2019

Beveiliging (bewakingsdienst) 1.000 901 -99 814
Onderhoud gebouwen 5.000 7.017 2.017 5.023
Onderhoud inventaris 1.500 3.162 1.662 2.099
Voorziening groot onderhoud 17.400 17.400 0 4.600
Onderhoud velden 4.000 2.261 -1.739 3.190
Overige kosten clubhuis 7.000 5.624 -1.376 8.048
Afschrijving gebouwen 24.100 24.536 436 24.174
Afschrijving inventaris 3.900 4.590 690 4.216
sub-totaal accommodatie 63.900 65.491 1.591 52.164

Rente leningen 9.085 8.708 -377 9.385
Afvoer huisvuil 2.550 2.774 224 2.482
Administratiekosten 3.000 1.944 -1.056 1.884
Bankkosten 1.800 1.713 -87 1.944
Telefoonkosten/internet 1.600 948 -652 1.209
Automatisering 3.500 2.824 -676 3.460
Huur sportvelden 32.581 32.454 -127 31.711
subtotaal 54.116 51.365 -2.751 52.075

Spelmaterialen 9.000 10.726 1.726 7.922
Bijdrage kledingfonds 0 0 1.500
Waskosten 300 29 -271 248
Reiskosten jeugd 600 201 -399 74
Wedstrijdkosten selectie 9.000 9.337 337 9.111
bondskosten KNVB 22.300 21.190 -1.110 21.571
Bestuurskosten 2.000 1.236 -764 706
Jeugdactiviteiten 5.300 3.884 -1.416 3.666
activiteiten senioren 1.500 0 -1.500 0
Representatie/attenties 1.800 557 -1.243 1.124
Overige kosten 0 952 952 0
Vrijwilligersavond 2.800 0 -2.800 3.171
Diverse lasten 67.950 67.950
sub-totaal overige kosten 54.600 116.062 61.462 49.093
Totaal lasten 307.116 371.071 63.955 283.260

Resultaat 3.470 -19.498
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Toelichting op de Resultatenrekening 2019-2020 
 
Belangrijkste mutaties in de baten 
Aan de batenkant zien we dat er geen uitgaven voor groenonderhoud zijn 
gedaan. Deze post is gereserveerd omdat door vergrijzing bij de groenploeg naar 
verwachting voor een aantal taken moet worden ingehuurd. Dit is afgelopen 
seizoen niet aan de orde geweest, alles is zelf uitgevoerd. Voor het schoonmaken 
van het clubhuis op de vrijdag is een afspraak met de BSO gemaakt.  
 
Een grote meevaller van 49.431 zien we bij de post “diverse baten”. Het zijn 
ontvangsten die we bij het opmaken van de begroting nog niet in beeld hadden. 
Het betreft de volgende posten: 
- In 2019-2020 is er geïnvesteerd in de accommodatie en op deze 

investeringen verwachten we ongeveer € 24.000,- BOSA-subsidie van het Rijk 
te ontvangen. De aanvraag wordt op dit moment door het ministerie 
beoordeeld. 

- Over de investeringen van seizoen 2018-2019 is eind 2019 een BOSA-
subsidie aangevraagd en deze is voor € 11.202,- gehonoreerd 

- Als gevolg van Corona is een drietal subsidies verstrekt: voor € 8.145,- wordt 
door het Rijk de veldhuur voor een kwartaal vergoed, de KNVB heeft een 
tegemoetkoming van € 2.421,- overgemaakt en we hebben een bijdrage van 
€ 4.000,- uit de eerste Corona-maanden mogen ontvangen vanuit het Rijk.  

- Job Tiebie is van FC Uitgeest overgegaan naar AZ en daarvoor hebben we van 
AZ een vergoeding van € 1.000,- ontvangen 

 
Aan de batenkant zien we tenslotte een tegenvaller van per saldo € 10.498,- waar 
het de barinkomsten betreft. Vergeleken met seizoen 2018-2019 was in de 
begroting 2019-2020 een voorzichtige raming van de inkomsten opgenomen. Dit 
heeft als voordeel dat de tegenvaller relatief beperkt is gebleven. Vanaf maart 
zijn er geen wedstrijden meer gespeeld. Dat betekent niet alleen geen inkomsten 
meer in de weekenden, maar ook geen AZ-selectiedag en geen inkomsten vanuit 
het jeugdtoernooi. Doordat het ICGT-toernooi geen doorgang vond, is er in totaal 
minder bier verkocht dan vooraf ingeschat. Door deze lagere consumptie is niet 
de bonus-korting gerealiseerd welke met Bavaria is afgesproken. Dit betekent 
uiteindelijk dat we met een hogere inkoopprijs voor het bier hebben moeten 
rekenen.   

 
 
 
Belangrijkste mutaties in de lasten 
Als gevolg van het niet uitspelen van de competities, zien we kleine 
onderschrijdingen op een aantal budgetten. De grotere mutaties betreffen het 
volgende. 
 
De kosten voor verzekeringen zijn de laatste 2 jaar hard gestegen. Dit heeft te 
maken met het eerder onderverzekerd zijn van onze eigendommen. Dit heeft 
onder andere ook te maken met de investeringen die we afgelopen jaren hebben 
gepleegd aan de accommodatie. We betalen nu meer dan € 18.000,- aan 
verzekeringspremies en het bestuur is in onderhandeling met mogelijke 
verzekeraars om de premie tot onder de € 12.000,- terug te brengen. 
 
De huur van de sportvelden is voor het 2e kwartaal vergoed door het Rijk. De 
betaling is echter door de vereniging gedaan, waardoor er geen voordeel op de 
lasten zit. Het voordeel van € 8.145,- is verwerkt in de baten (diverse baten).  
 
Omdat de avond voor vrijwilligers niet is doorgegaan, hebben we de hiervoor 
gereserveerde € 2.800,- niet uitgegeven 
 
Tenslotte zien we een tegenvaller van € 67.950,- op de post “diverse lasten”. Het 
betreft hier de investeringen die zijn gedaan in de accommodatie: zonnepanelen, 
omroepinstallatie, beveiliging, wedstrijdsecretariaat en stoppenkast. Daar waar 
er creditnota’s waren of bijdragen van derden, zijn deze opbrengsten in 
mindering gebracht op het geïnvesteerde bedrag.  
Ook is er geïnvesteerd in het dak van de kleedkamers, maar deze uitgave is ten 
laste van de voorziening groot onderhoud gebracht.    
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Balans 2019-2020 
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Toelichting op Balans 2019-2020 
 
Duurzame activa: 
De duurzame activa zijn afgenomen als gevolg van de afschrijvingen op het 
clubhuis (aflossing lening) 
 
Vlottende activa: 
De overige vorderingen op de korte termijn bedragen € 51.360,-. Deze is als volgt 
opgebouwd: 

• € 24.000,- BOSA-subsidie 
• € 8.145,- vergoeding 2e kwartaal sportvelden 
• € 7.600,- vergoeding onderhoud door gemeente  
• € 6.014,- 2e termijn gemeentelijke subsidie 
• € 5.600,- overig 

 
Eigen vermogen: 
Het eigen vermogen is toegenomen omdat het resultaat van seizoen 2018-2019 
is toegevoegd 
 
Voorziening onderhoud: 
Aan de voorziening is de jaarlijkse dotatie toegevoegd van € 17.400,- maar is  
€ 20.640,- onttrokken voor de vervanging van de dakbedekking van de 
kleedkamers en € 7.122,- voor de luchtverwarmer van het clubhuisgebouw 
 
Schulden op lange termijn: 
De FCU heeft 2 langlopende leningen: een van de RABO en hierop is afgelopen 
seizoen ruim € 10.000,- afgelost. Daarnaast is er een lening bij de BNG en hierop 
is € 14.000,- afgelost. De aflossingen zijn onderdeel van de exploitatiebegroting.  
 
Kledingfonds: 
Aan het kledingfonds is € 12.580,- gedoteerd. Daarnaast is er voor ruim € 12.000,- 
aan kleding aangeschaft. Per saldo is de omvang van het fonds hetzelfde 
gebleven. 
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Begroting seizoen 2020-2021 
 
Bijgaand ontvangt u de begroting voor seizoen 2020-2021. Normaal gesproken 
wordt de jaarrekening van het voorgaande seizoen gebruikt om te zien of naar 
aanleiding van de realisatie, de begrote bedragen een aanpassing behoeven. 
Uiteraard is dat ook nu gebeurd, maar het Corona-virus maakt deze vergelijking 
lastig. Enerzijds omdat seizoen 2019-2020 niet is uitgespeeld en de realisatie 
derhalve een onvolledige weergave van de werkelijkheid is. Anderzijds is voor 
seizoen 2020-2021 onduidelijk welke impact het virus op het competitieverloop 
zal hebben. Tijdens het opmaken van de begroting 2020-2021 mag een drietal 
weken geen wedstrijden worden bezocht. Onduidelijk is of deze maatregel de 
komende periode wordt voortgezet. Wellicht dat de competitie wederom wordt 
stilgelegd. 
 
Het bestuur legt u op basis van de kennis van nu, een begroting met een positief 
saldo van € 755,- sluitende begroting aan u voor. Dit gebeurt op basis van zo 
realistisch mogelijke aannames. Deze kunnen achteraf echter niet kloppend 
blijken te zijn en invloed hebben op de realisatie. De belangrijkste post waar het 
niet bezoeken of spelen van wedstrijden invloed op heeft, is de baromzet van het 
clubhuis. De baromzet draagt normaliter 20% bij aan de totale inkomsten van de 
vereniging en is daarmee een relevante inkomstenbron. We gaan er voor het 
seizoen 2020-2021 van uit dat de inkomsten uit de bar 60% bedraagt van de 
omzet die in het laatste reguliere seizoen (2018-2019) is gerealiseerd.  
 
Het bestuur biedt u een begroting aan met een positief saldo van € 755,- euro. 
Mogen als gevolg van Corona, de financiële verwachtingen de komende periode, 
dermate verslechteren dat een aanmerkelijk tekort wordt verwacht, dan zullen 
gedurende het seizoen maatregelen worden genomen.  
Deze kunnen betreffen: 

- Uitstellen van starten terugbetaling van de ICGT-lening naar seizoen 
2021-2022; 

- Een jaar geen dotatie doen aan de voorziening groot onderhoud; 
- Introductie van het nieuwe shirt een seizoen uitstellen en de dotatie aan 

het kledingfonds alternatief aanwenden; 
- Trainers en vrijwilligers slechts gedeeltelijk uitbetalen; 
- Schrappen van de vrijwilligersavond.  

 
Wellicht dat ook andere opties worden overwogen, bovenstaande is de 
opbrengst van een eerste gedachtevorming. Omdat Corona een tijdelijk 
fenomeen lijkt, wordt op dit moment niet een extra structurele 
contributieverhoging overwogen. De financiële positie van FC Uitgeest is in de 
basis namelijk gezond.  
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Baten 

 
De baten zijn in seizoen 2020-2021 bijna 5.000 lager dan begroot voor het 
seizoen 2019-2020. Dit wordt veroorzaakt door het voor de eerste keer opnemen 
van de BOSA-subsidie en door het afromen van de baromzet als gevolg van 
Corona. In het navolgende wordt kort ingegaan op de belangrijkste posten. 
 

• Het ledenaantal is ten opzichte van vorig seizoen licht gestegen. In de 
meeste categorieën zien we een kleine plus, met uitzondering van de 
junioren en de 30+ vrouwenvoetbal. Voorgesteld wordt de contributie 
voor spelende leden te verhogen met 1%. Dit is op dit moment de 
inflatieverwachting, waarbij moet worden aangetekend dat de inflatie 

de afgelopen maanden een grillig verloop heeft. Voor niet spelende 
leden wordt de contributie gelijk gehouden.  

• De sponsorbijdragen dalen met ruim € 3.000,-. Deze daling is het gevolg 
van de financiële moeilijkheden van ondernemers als gevolg van het 
Corona-virus. We hopen dat de sponsors in staat blijven om de komende 
periode aan hun financiële verplichtingen te blijven voldoen.  

• De kosten voor het groenonderhoud worden in 2020-2021 begroot op  
€ 2.000,-. Het betreft het snoeien van de Hedera-haag, wat vanaf dit 
seizoen door een hovenier wordt uitgevoerd.  

• Eind 2018 is door het Rijk de BOSA-subsidie in het leven geroepen. Het is 
een subsidie van 20% op alle investeringen door sportverenigingen en 
30% wanneer het een duurzame investering betreft. In 2019 heeft 
FC Uitgeest voor het eerst een aanvraag gedaan voor deze subsidie, 
welke is gehonoreerd. Ook in 2020 wordt een BOSA-subsidie 
aangevraagd. Deze zal voor een bedrag van € 24.000,- aan seizoen 2019-
2020 worden toegerekend. Naar verwachting resteert er nog een 
aanvullend subsidiebedrag van € 10.000,- dat ten gunste van seizoen 
2020-2021 kan worden gebracht. Uiteraard is dit een raming, omdat de 
exacte investeringen door de vereniging vooraf lastig te bepalen zijn. 

• De vergoeding van de BSO gaan, naast de jaarlijkse indexatie, met een 
extra bedrag van € 6.000,- omhoog. Vanaf het voorjaar 2020 maakt de 
BSO namelijk ook op de vrijdagmiddag gebruik van ons clubhuis. Het is 
nog onduidelijk of dit een meerjarige overeenkomst gaat worden. 

• De omzet van het clubhuis (en de bijbehorende kosten) wordt op 60% 
geraamd van de omzet in seizoen 2018-2019. Uiteraard is onduidelijk of 
we dit gaan halen. Mogen voor langere tijd bezoekers de wedstrijden 
niet bezoeken, komt er geen jeugdtoernooi, geen AZ-dag en geen 
voetbalquiz, dan zullen de inkomsten wellicht lager uitkomen. Op basis 
van de beschikbare kennis nu lijkt 60% echter een reële inschatting. 

 
  

BATEN x € 1,- Begroting Begroting Verschil
2020/2021 2019/2020

Contributie 146.953 146.138 815
Donateurs/bridge 3.260 3.280 -20
Sponsorbijdragen 33.505 36.820 -3.315
Reclameborden e.d. 10.000 10.000
Entreegelden 700 700
Nationale lotto/vriendenloterij 2.200 2.200
grote clubactie 2.000 2.000
Vergoeding onderhoud groen 15.148 15.148
kosten groenonderhoud -2.000 -4.000 2.000
Subsidie gemeente 10.000 10.500 -500
Subsidie BOSA/Rijk 10.000 0 10.000
Vergoeding Sport BSO 23.574 17.400 6.174
Exploitatie Zienlaan 6 8.400 7.200 1.200
Omzet clubhuis 70.800 108.000 -37.200
Inkoopwaarde kantine -22.880 -34.800 11.920
Eigen gebruik medewerkers -6.000 -10.000 4.000
Totaal baten 305.660 310.586 -4.926
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Lasten 

 
  

LASTEN * € 1,- Begroting Begroting Verschil
2020/2021 2019/2020

Salarissen en vrijwilligers 82.000 82.000
Opleidingskosten 2.000 2.000
Scheidsrechtersvergoeding 5.000 0 5.000
sub-totaal trainingskosten 89.000 84.000 5.000

Electra  Niesvenstraat 9.643 9.500 142
Electra 9.643 9.500 142
Gas 9.643 9.500 142
Water 2.000 2.000
Overheidsbelastingen 6.598 6.500 97
Verzekeringen 13.703 13.500 202
sub-totaal energie e.d. 51.228 50.500 727

Beveiliging (bewakingsdienst) 1.000 1.000
Onderhoud gebouwen 5.000 5.000
Onderhoud inventaris 2.000 1.500 500
Voorziening groot onderhoud 17.400 17.400

Onderhoud velden 3.500 4.000 -500

Overige kosten clubhuis 7.000 7.000
Afschrijving gebouwen 24.500 24.100 400
Afschrijving inventaris 4.200 3.900 300
sub-totaal accommodatie 64.600 63.900 700

LASTEN * € 1,- Begroting Begroting Verschil
2020/2021 2019/2020

Rente leningen 8.770 9.085 -315
Afvoer huisvuil 2.601 2.550 51
Administratiekosten 2.200 3.000 -800
Bankkosten 1.800 1.800
Telefoonkosten/internet 1.400 1.600 -200
Automatisering 3.500 3.500
Huur sportvelden 32.972 32.581 391
subtotaal 53.243 54.116 -873

Spelmaterialen 6.000 9.000 -3.000
Bijdrage kledingfonds 0 0
Waskosten 300 300
Reiskosten jeugd 600 600
Wedstrijdkosten selectie 8.500 9.000 -500
bondskosten KNVB 22.635 22.300 334
Bestuurskosten 1.500 2.000 -500
Jeugdactiviteiten 3.500 5.300 -1.800
activiteiten senioren 800 1.500 -700
Representatie/attenties 1.000 1.800 -800
Overige kosten 0 0 0
Vrijwilligersavond 2.000 2.800 -800
sub-totaal overige kosten 46.835 54.600 -7.766

Totaal lasten 304.905 307.116 -2.211

Resultaat 755 3.470 -2.715
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De lasten zijn beperkt lager dan voorgaand seizoen. Belangrijkste oorzaken zijn 
de invoering van een scheidsrechtervergoeding en lagere uitgaven voor 
spelmaterialen en jeugdactiviteiten. In het navolgende wordt kort ingegaan op de 
belangrijkste posten. 
 

• Afgelopen jaren hebben we gezien dat het steeds lastiger is om 
jeugdscheidsrechters te vinden. Ook andere verenigingen hebben hier 
last van en daarom krijgen jeugdscheidsrechters daar een kleine 
vergoeding per gefloten wedstrijd. Ook FC Uitgeest gaat dit instrument 
inzetten om de jeugd voor de rol van scheidsrechter te interesseren.  

• De kosten voor verzekeringen zijn de afgelopen 2 jaar fors opgelopen tot 
ruim € 18.000,-. Er is offerte opgevraagd en het is de verwachting dat de 
kosten meerjarig onder de € 12.000,- uit gaan komen. Omdat een deel 
van seizoen 2020-2021 nog onder het huidige contract vallen, zijn nog 
niet de gehele lagere kosten ingeboekt.  

• Het budget voor elektra ligt op hetzelfde niveau als afgelopen jaren. Dat 
lijkt niet logisch nu we zonnepanelen op het dak hebben liggen, die meer 
dan de helft van de jaarlijks gebruikte behoefte aan stroom leveren. De 
panelen zijn na aftrek van BTW en BOSA-subsidie voorgefinancierd met 
een lening van het ICGT. Deze lening wordt door FC Uitgeest in maximaal 
5 jaar terugbetaald. Het bedrag dat we kunnen terugbetalen is het 
begrote bedrag aan stroom minus het bedrag dat het betreffende jaar 
daadwerkelijk uitgegeven wordt. Het is de verwachting dat over 4 jaar 
de panelen zijn afbetaald.  

• Gedragslijn is dat de opbrengst van de sport-BSO aan de voorziening 
groot onderhoud wordt toegevoegd. In seizoen 2020-2021 wordt ook op 
de vrijdagen van ons clubhuis gebruik gemaakt door de BSO. Deze extra 
opbrengst van € 6.000,- wordt komend seizoen niet aan de voorziening 
gedoteerd maar wordt gebruikt om tot een positief begrotingssaldo te 
komen. Het is de bedoeling om de extra inkomst vanaf seizoen 2021-
2022 wel aan de voorziening te doteren. 

• Het bedrag aan spelmaterialen wordt eenmalig met € 3.000,- verlaagd. 
Omdat er in 2020 minder is gespeeld dan normaal, is er minder behoefte 
aan vervanging van materialen. Met name worden er in seizoen 2020-
2021 minder ballen gekocht.  

• De wedstrijdkosten voor de selectie zijn verlaagd. Dit betreft het niet 
meer door de vereniging financieren van behaalde rode en gele kaarten. 
Eerder werd dit door de businessclub betaald, maar dat is vorig jaar 
beëindigd. 

• Op de jeugdactiviteiten is jaarlijks een onderbesteding. Het begrote 
bedrag is nu gelijkgetrokken met de realisatie van afgelopen jaren. 
Belangrijkste uitgave betreft het jaarlijkse boardingtoernooi. 

 
Het bestuur zal de uitputting van de begroting de komende periode 
nauwgezet volgen. De onduidelijkheid rondom Corona maakt dit 
noodzakelijk. Daarbij zijn vele kleinere posten in deze begroting verlaagd, 
wat het risico op overschrijdingen verhoogt. Het bestuur is zich hiervan 
bewust. 
 
Ten aanzien van het kledingfonds wordt voorgesteld om de bijdrage te 
handhaven op die van seizoen 2019/2020. Dit betreft € 20,- per jeugdlid. Bij 
de volgende begroting zal er een evaluatie van het kledingfonds volgen. 
Daarbij gaat het om een mogelijk kledingfonds voor senioren en ook de 
bijdrage aan het kledingfonds voor de jeugd wordt bekeken. 
Daarnaast wordt voorgesteld om de contributie te verhogen met 1%, daar 
waar zinvol is de verhoging naar boven afgerond.  
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Jaarverslag 2019-2020 
 
Het bestuur van FC Uitgeest heeft 10 maal een bestuursvergadering gehouden in 
het afgelopen seizoen. Elke derde dinsdag van de maand komt het bestuur bijeen 
voor het reguliere bestuur overleg. Daarnaast heeft het bestuur ook maandelijks 
een themavergadering, waarin veelal actuele zaken of bepaalde onderwerpen 
welke extra aandacht vragen worden behandeld. Tenslotte heeft het bestuur dit 
seizoen ook veel contact gehad met externe partijen en de diversen commissies. 
 

Voetbalseizoen 
Het voetbalseizoen 2019-2020 zal bij iedereen nog lang in gedachten blijven, we 
begonnen na de winterstop met frisse moed aan de 2de helft van de competitie 
maar begin maart was het in een keer over. COVID-19 nam de gehele wereld in 
zijn greep en de regering moest drastische maatregelen nemen om de pandemie 
het hoofd te bieden (intelligente Lock Down). We kregen als voetbalclub te 
maken met, per direct, het stopzetten van alle competities en trainingen. Dit was 
even slikken voor alle voetballers en –sters maar ook voor het bestuur want wat 
ging dit inhouden voor de club. Het werd al snel duidelijk dat het financiële 
gevolgen zou gaan hebben voor de FCU, het clubhuis moest ook dicht en dat 
betekende geen kantine inkomsten, welke erg belangrijk zijn voor onze 
begroting. In de periode die daarop volgde moest de club maatregelen nemen 
om begin mei de jeugd tot 18 jaar weer te mogen laten trainen op de velden. Er 
moesten overal ontsmettingsmiddelen zijn, 1,5 meter afstand moest 
gewaarborgd worden en looprichtingen moesten worden ingesteld. Ouders 
moesten hun kinderen omgekleed vóór aan het hek afgeven aan de trainers en zo 
konden de kinderen dan gaan trainen en na de training werden ze weer bij het 
hek afgeleverd zodat ze niet op het sportpark bleven. Half mei mochten ook de 
senioren (18+) weer gaan trainen. De trainingen liepen door tot in juni. Na de 
vakantie starten we weer met de competities, wel met veel maatregelen maar 
iedereen was weer blij om te voetballen. Maar op het moment van dit schrijven 
liggen de competities weer stil voor een aantal weken en mag de jeugd tot 18 
jaar alleen maar weer trainen en de senioren (18+) alleen in groepjes van vier 
met anderhalve meter afstand.            
 

Investeringen 
Ondanks dat COVID-19 de wereld in zijn greep nam hadden wij als bestuur al een 
aantal investeren in gang gezet zoals zonnepanelen voor op het dak van de 
kleedkamers, geluidsinstallatie, alarmsysteem, vernieuwing van de 
stoppenkasten en de verbouwing van het wedstrijdsecretariaat. We hebben deze 
investeringen goed overwogen om deze toch doorgang te laten vinden, ook 
willen we hiermee klaar zijn voor de toekomst en het uiteindelijk geld gaat 
opleveren. Op een stoppenkast na is alles gerealiseerd op het moment van dit 
schrijven. 
 

Toekomst 
De toekomst ziet het bestuur met gepaste positiviteit tegemoet. We hebben als 
bestuur al enige maatregelen genomen door budgetten aan te passen voor 
komend seizoen zodat we kosten drukken en we nu met een indexering van de 
contributie deze minimaal moeten verhogen. We houden als bestuur alle 
ontwikkelingen nauwlettend in de gaten zodat we meteen bij kunnen sturen 
waar mogelijk. Verder willen wij onze dank uitspreken aan alle vrijwilligers en 
leden over hoe iedereen de huidige situatie heeft opgepakt en meewerkt. 
 
Stay Healthy and Safe 
 
Stefan Cnossen 
Secretaris 

 
Bestuurssamenstelling:   
   

Frans van Zijl Voorzitter 
Stefan Cnossen Secretaris 
Fred Huijtink Penningmeester 
Patrick Putter Jeugdvoorzitter 
Martin van Klinken Accommodatiezaken 
Koen Ruiter Vrijwilligerszaken 
Erik Glastra Voetbaltechnische Zaken 
Vacant Commerciële Zaken 
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Verslag vanuit het Jeugdbestuur 
Ook voor de jeugdafdeling was het afgelopen seizoen bijzonder. Waar tot half 
maart nog gewoon gevoetbald en getraind kon worden, stond opeens alle sport 
stil. Gelukkig mocht er vanaf mei weer getraind worden en zat alleen 
competitievoetbal er niet meer in. 
Het seizoen was begonnen zoals elk ander seizoen. Het proces rondom 
teamindelingen is een zaak van de lange adem. Een proces wat wij als 
jeugdbestuur heel zorgvuldig willen doen. Het is vaak passen en meten en 
uiteindelijk lukt om veel teams met veel plezier te laten spelen. Vorig seizoen 
waren dat er ongeveer 50. Voor elk team zijn leiders en trainers nodig en wat fijn 
dat dit bij FC Uitgeest altijd goed verzorgd kan worden. Hier steken de 
(jaargang)coördinatoren en de Voetbal Technische Coördinatoren veel tijd in. 
 
Het jeugdbestuur bestond uit de volgende leden: 
• Patrick Putter – jeugdvoorzitter 
• Olga Lingg – jeugdsecretaris 
• Gerda Huijbens-Groen – wedstrijdsecretaris 
• Ruud Berkhout – sectiecoördinator O19 
• Wilco Nieboer – sectiecoördinator O17 
• Johan Glorie – sectiecoördinator O13 t/m O15 
• Herman Brinkman – sectiecoördinator O9 t/m O12 (middenbouw) 
• Vincent van den Berg – sectiecoördinator O6 t/m O8 (onderbouw) 
• Arie Zoon – coördinator G-voetbal 

In de middenbouw zijn de zogenaamde jaargangcoördinatoren geïntroduceerd. 
Respectievelijk Rob Berkhout (O9), Jasper Nugteren (O10), Remko Westerneng 
(O11) en Joost de Ruijter (O12) vulden deze rol met veel enthousiasme in. Dat 
deze rol toegevoegde waarde heeft, blijkt wel uit het feit dat we de rol nu ook 
laten invullen op de O8 en op de O13 t/m O15. Ook hier maken vele handen het 
werk lichter. Het meisjesvoetbal kende vorig seizoen geen eigen coördinator en is 
door de sectiecoördinatoren in de bovenbouw opgenomen in hun takenpakket. 
Buiten het voetbal wordt er bij FC Uitgeest veel georganiseerd voor de (jongste) 
jeugd. Denk aan het Sinterklaastoernooi en het Boardingvoetbal. Helaas konden 
het Discovoetbal en het jeugdtoernooi niet doorgaan. 
Belangrijke thema’s voor het jeugdbestuur waren (en zijn) o.a. het behoud van 
(oudere) jeugdleden, balans tussen prestatie- en breedtesport en het 

vrijwilligersbeleid. Met betrekking tot dat laatste onderschrijft het jeugdbestuur 
het belang van de uitrol van verenigingstaken (clubhuisdiensten, 
wedstrijdsecretariaat). Niet alleen om de bemensing maar ook vooral door uit te 
stralen dat een vereniging wordt gemaakt door (ouders van) de leden. Dus niet 
alleen financiële bijdrage in de vorm van contributie maar ook door op een 
andere wijze een bijdrage te leveren. Wij zijn heel tevreden hoe dit vorig seizoen 
is opgepakt. 
Helaas hebben Patrick Putter en Olga Lingg aangegeven te stoppen met hun 
bestuursfuncties. Wij danken hen hartelijk voor het vele goede werk wat zij 
gedaan hebben. Voor de positie van jeugdvoorzitter is een kandidaat gevonden, 
helaas nog niet voor de rol van jeugdsecretaris. 
 
De Jeugdvoorzitter  
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FC Uitgeest Jeugdopleidingsplan en Jeugdbeleid 2020 - 2025 
 
De wereld staat op zijn kop en onze sport is volledig tot stilstand gekomen.  
Natuurlijk doet het vreemd aan dat we niet kunnen voetballen, dat diverse 
sportactiviteiten niet doorgaan. Maar dat alles is even niet belangrijk.  
 
In de afgelopen periode is de technische commissie van de jeugd druk bezig 
geweest met het opstellen van een nieuw jeugdopleidingsplan en 
jeugdbeleidsplan. Ondanks dat dit in de huidige tijd minder belangrijk lijkt, wil de 
technische jeugdcommissie u informeren over dit nieuwe plan. 
 
Wie de jeugd heeft, heeft de toekomst ... 
 
Een gevleugelde uitspraak maar zeker waar.  De afgelopen maanden is het 
Technisch Hart van FC Uitgeest druk bezig geweest met het finaliseren van het 
Jeugdbeleid waar in de afgelopen jaren al een aanzet voor was gemaakt. 
Daarnaast wordt er ook volop geïnvesteerd in onze jeugdopleiding. De 
vergoeding van Fedde de Jong is gebruikt voor de aanschaf van nieuwe 
verrijdbare pupillen doelen. Een 5-tal jeugdtrainers volgen dit jaar KNVB Trainers 
cursussen, van Pupillen, Junioren tot EUFA Youth C opleidingen. Een groot aantal 
jong senioren spelers geven momenteel in de meeste leeftijdscategorieën 
training en het aantal groeit. Dit seizoen is er ook spontaan een sponsor 
opgestaan die een mooi bedrag heeft geschonken specifiek voor de 
jeugdopleiding. We gaan dit mooie bedrag gebruiken in de vorm van opleiden 
van deze jonge trainers.  
 
Het Jeugdbeleid is daarnaast ook aangevuld met een Jeugd Opleidingsplan. Met 
meer dan 45 jeugd teams, 90 jeugd trainers staat er al jaren een hele mooie 
structuur waarin alle teams de gelegenheid krijgen om 2x per week met plezier te 
kunnen trainen op ons complex. Met een mix van gediplomeerde trainers, oud 
voetballers en bereidwillige vrijwilligers wordt er elke dag van de week trainen 
gegeven. De uitdaging ligt om al onze jeugdspelers zo goed mogelijk op te leiden. 
Het jeugdopleidingsplan gaat hierin faciliteren en brengt 1 lijn in het opleiden van 
onze jeugd en de spelprincipes van FC Uitgeest. Er is kant en klare oefenstof 
aangekocht per leeftijdscategorie welke voor alle trainers verkrijgbaar is via de 
Jeugd Coördinatoren of via de Technische Coördinatoren.   

 
De volgende beleidsgebieden zijn vastgesteld door het Hoofd- en Jeugdbestuur 
van FC Uitgeest: 

• Organisatie Jeugdbestuur en Technische Coördinatoren 
• Selectiebeleid 
• Selectie Proces 
• Wisselbeleid 
• Invallersbeleid 
• Keepersbeleid 
• Meisjesbeleid 

In het jeugdopleidingsplan komende o.a. de volgende (technische) voetbal 
aspecten aan de orde welke voor de Selectieteams leidend zijn, voor de 
Competitieve Teams leidend/sturend en voor de Breedtesport Teams sturend. De 
afgelopen maanden is dit opleidingsplan ook besproken met een grote groep 
trainers en coaches van de benoemde selectie en competitieve teams van dit 
seizoen. 

• Ambitie, missie, visie en doelstellingen van het plan 
• Spelprincipes van FC Uitgeest Teams (hoe willen we voetballen) voor 

coaches en trainers 
• Leerlijnen per leeftijdscategorie voor trainers 
• Trainingsaccenten voor trainers 
• Specifieke leeftijdskenmerken voor coaches 

 Zoals voor elk beleidsplan geldt dat het niet vandaag, morgen en volgend seizoen 
realiteit is. Elk seizoen wordt het plan geëvalueerd, waar nodig bijgesteld en 
verder ingevuld. Het jeugdbeleid- en jeugdopleidingsplan is hier te vinden: 
 FC UITGEEST JEUGDOPLEIDINGSPLAN EN JEUGDBELEID 2020-2025  
Het Hoofdbestuur, Jeugdbestuur en de Technische Commissie van FC Uitgeest is 
trots op haar jeugd en op dit plan en wensen u veel leesplezier! 
 
Met Sportieve Groet, Technische Commissie Jeugd   
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Jaarverslag Bridgeclub 2019-2020 
 

  
 
 

 

Verslag van de Kascommissie over 2019-2020 
 
De ondergetekenden, Wim Nugteren en Laura Bos, leden van de Kascommissie 
van de Bridge Club Uitgeest, onderdeel uitmakend van de Omni-vereniging c.q. 
FC Uitgeest, verder aan te duiden met BCU, verklaren, dat zij de financiële 
administratie en het door de penningmeester opgestelde financiële jaarverslag 
van BCU over het per 1 juni 2020 afgesloten verenigingsjaar 2019/2020 (periode 
1 juni 2019 tot 1 juni 2020) hebben beoordeeld. 
 
Zij hebben bij dit onderzoek vastgesteld, dat de administratie naar behoren is 
gevoerd. 
Voorts verklaren zij, dat het jaarverslag van de penningmeester een getrouw 
beeld geeft van de ontvangsten en uitgaven van BCU over de verslagperiode, 
sluitend met een negatief resultaat ter grootte van € 208,61, dit bedrag is 
onttrokken uit de reserve, de overgebleven € 35,58 van de lustrumvoorziening is 
toegevoegd aan de reserve.  
 

 
 
Zij adviseren de leden dan ook met genoegen om het Bestuur van BCU decharge 
te verlenen voor het over de verslagperiode gevoerde financiële beheer, onder 
dankzegging in het bijzonder aan de penningmeester voor de door hem 
geleverde inspanningen. 
 
 
Uitgeest, 2 juni 2020  Mary Zwaan  Wim Nugteren  
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Jaarverslag Supporters Vereniging Geel-Groen 2019-2020 nr.54 
 
De supportersvereniging heeft een accu-heggenschaar voor de groenploeg 
gesponsord. Het bestuur van de supportersvereniging heeft besloten om geen 
klaverjasdrives in het nieuwe seizoen te organiseren i.v.m. te weinig 
belangstelling. Het bestuur van FC Uitgeest wordt bedankt voor de goede 
samenwerking. 
 
Hanny Valk 
Secretaris 
 
Financieel jaaroverzicht Supportersvereniging Geel-Groen nr. 54 seizoen 19/20 
 

Ontvangsten Uitgaven 
Saldo Bank 28-02-2019 € 2.490,19 Sponsoring accu-

heggenschaar 
€     502,03 

Saldo Kas 28-02-2019 €      48,14 Bestuurskosten €      13,14 
Saldo Goederen 28-02-2020 €      20,00 Saldo Bank € 1.988,89 
Muntgeld  €      20,00 Saldo Kas €    365,00 
Rente  €         0,73 Saldo Goederen €      20,00 
Contributie  €    310,00   
     
  € 2.889,33  € 2.889,33 

 
 
W.P.C. Beentjes 
Penningmeester 
 
 


