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        Notulen Algemene Ledenvergadering v.v. “Heerde” 
op maandag 18 november 2019, aanvang 19.30 uur 

 Opening 
Voorzitter heet de aanwezige leden van harte welkom op deze jaarlijkse ALV. 
Er wordt een minuut stilte gehouden. 
Afmeldingen van: Jordy van Leeuwen, Gerrit Horst, Bennie Kroeze en Business 
club. 
Terugblik. Afsluitdag in juni 2019 en op het laatst heeft het AB Harry Vinke tot 
ere-lid verkozen.  
Behoorlijke opkomst voor deze ALV. Op presentielijst 62 aanwezigen. 
 

 Ingekomen stukken en mededelingen 
Geen extra informatie. 
 

 Vaststelling agenda 
Is nu goedgekeurd. 
 

 Behandeling ALV verslag 18 november 2018 
AVG / Privacy reglement. Nog niet voor elkaar, begin december onze nieuwe 
website en daar zal de nodige informatie over AVK / Privacy reglement op komen 
te staan. Tevens zullen de leden dan per e-mail geïnformeerd worden.  
 

 Financiële informatie seizoen 2018/2019 
– ledenverloop, laatste 3 jaren redelijk constant op ca. 460 personen 
– Cijfers 2017/18 worden vergeleken met begroting 2018/19.                                                     
In 2017/18 toen een negatief resultaat. 
– Resultaat 2018/19 is een plus te zien, dit is te verklaren door acties zoals 
loterijen en kantine inkomsten hoger dan begroot. Jaar daarvoor een aantal 
toernooien niet doorgegaan en daardoor nu meer kantine inkomst.                               
– Balans saldo is omhoog gegaan mede door positief resultaat seizoen 2018/19. 
 

 Presentatie begroting 2019/2020 
penningmeester geeft toelichting op begroting  
 
Privatisering Gelden van de gemeente ontvangen, het onderhoud wordt door 
Veluwenkamp gedaan. vv Heerde krijgt een vast bedrag voor 2019 en 
2020.Wethouder Berkhoff, zolang hij met dit college doorgaat, blijft de 
vergoeding staan. Met Veluwenkamp een 1-jarig contract afgesloten.                         
Nu wachten op offerte voor 1/3/5 jaar. Restrictie is wel dat als gemeente subsidie 
stopt, dan willen wij de optie hebben om contract met Veluwenkamp op te 
zeggen. 
Achterstallig onderhoud kleedkamers, materiaal en personeelskosten moeten we 
nu oppakken. Vanuit gemeente heeft de vv Heerde een geldbedrag ontvangen 
om de privatisering af te ronden. Contract met stichting Uit den Boogaarde loopt 
nog tot 2029 en via de gemeente huren wij het sportpark 



 

 

 

 Verslag kascommissie en benoeming leden kascommissie 
Wilbert Kruisweg en Bertus van Zuuk kascontrole uitgevoerd. 
Wilbert leest verslag voor.  
Nieuwe kascommissie Wilbert Kruisweg (3e jaar), Bertus van Zuuk (2e jaar)  
 

 Verkiezing bestuursleden 
Aftredend en niet herkiesbaar is Yvonne Kruisweg 
Vervanging gevonden in Gert Simens. Gert gaat eerst voor vervanging voorzitter 
TC jeugdvoetbal zorgen, vandaaruit het secretariaat overnemen  
 

 Verslag TC jeugdvoetbal  
Verslag wordt door Gert Simens gedaan.                                                                        
Via een PowerPoint presentatie wordt de Tc commissiejeugdvoetbal voorgestel, 
en doelstellingen toegelicht. 
Gert laat een filmpje zien van back2basics. Actief betrekken van meerdere 
personen binnen de vereniging. Samen zullen we het moeten doen. 
Vraag Roelof Bronsink is het filmpje iets wat we nu gaan doen. Niet direct, maar 
uit dit filmpje kunnen we wel een wensenlijstje halen wat we voor de vereniging 
kunnen doen. Investeren in de jeugd is wel belangrijk voor de toekomst van vv 
Heerde.  
– Investeren in trainers en cursussen. Aankomend seizoen 3 personen gevonden 
die een cursus gaan volgen. Dit is al een mooie start.  
– Verjonging in de commissies binnen de club is wel belangrijk om de toekomst 
zeker te stellen. 
– Jan Jansen zegt dat we intern ook de trainersopleidingen kunnen verzorgen 
oa. Dick Gerrits, Piet Diender etc. en misschien wel aan onze jeugdspelers.  
Deze personen hebben ook de contact met de KNVB. 
 

 Verslag Business club 
Leden business club helaas verhinderd. Voorzitter stip enkele zaken aan waar de 
business club mee zijn geweest het afgelopenjaar 
–  Magazine vv Heerde, oplage 3.500 stuks. 
– TV-schermen met wedstrijden, uitslagen, standen etc.  
– Ondernemersdag georganiseerd.12 teams hebben hier aan deelgenomen.                 
   Het goede doel was dit keer het G-team. Heeft € 1.100 opgebracht. 
– Nieuwe website vanaf december 2019 
 

 Voorstel Algemeen Bestuur: Rookvrije vereniging vanaf 01 januari 2020 
Maandag t/m vrijdag : 18:00-20:00 uur 
Zaterdag/Zondag  : 08:00-12:00 uur 
Oproep aan rokers om goed om te gaan met dit nieuwe beleid.  
 
 

 Renovatie clubhuis 
Voorzitter vraagt toestemming om te kijken naar de mogelijkheden om het 
clubhuis te verbouwen.  
Vorig jaar asbest tribune vervangen. Nu ligt er alleen nog op de kantine asbest. 
Wettelijk moet dit voor 2026 verwijderd worden                                                                                                           
Van de leden toestemming gekregen om de renovatie van het clubhuis te gaan 
onderzoeken.  
 

 Behandeling Enquête zaterdag/zondag voetbalvereniging 
Inleiding wordt door voorzitter gedaan. Wat is de aanleiding voor dit onderzoek. 
Presentatie wordt doorgenomen. Onderzoek is gedaan door Roelof Bronsink en 
Freddy Eggengoor. Uitslag laat zien dat er geen duidelijke voorkeur is voor 
zaterdag of zondag. De diverse meningen zullen door het AB / Technische 
commissie worden onderzocht 



 

 

 

 
 
 Rondvraag 

– Gert van den Beld: vraag zijn er contacten over samenwerking met SEH. 
Vanuit SEH contact om met bestuur rond de tafel te komen. Is er nog niet van 
gekomen 
In kader van privatisering zijn alle voetbalvoorzitters uitgenodigd om hierover te 
praten. Deze uitnodiging gaat nog wel een keer de deur uit.  
Verzoek om samen te gaan met meisjes voetbal Heerde/SEH.                                        
Op dit moment niet aan de orde  
– Vraag EHBO spullen niet voor elkaar momenteel op de club. Michael is in 
contact met Ruud Timmerman over de EHBO materialen. Besluit is dat we het 
EHBO gebeuren in kaart gaan brengen.  
– Verzoek bal / wedstrijd sponsoren. Bal/wedstrijdsponsoren wat meer onder de 
aandacht brengen.  Er zijn wel afspraken binnen de business club gemaakt 
hieromtrent.  
–  Pupil van de week is weer opgestart door Diane van Velde en gaat beginnen 
met JO8. 
 

 Sluiting 
Voorzitter bedankt een ieder voor belangstelling en inbreng. 
  
 

 
 


