
Notulen Ledenvergadering 2021 v.v. Zeevogels  
Datum  : maandag 25 oktober 2021 
Plaats  : kantine vv Zeevogels  
Tijdstip : 20.00 uur 
Notulist : Arne van Wielink 
 
 

1) Opening  
Afberichten: Mees Kaptein, Jerome Groot, Ruud de Raadt 
 

2) Notulen van de Algemene Ledenvergadering 2020 d.d. 28 april 2021 (vanwege 
Corona uitgesteld en online).*  

 
3) Ingekomen stukken en mededelingen;  

- Nieuwe wet WBTR - Op 1 juli 2021 moeten alle verenigingen en stichtingen voldoen 
aan de nieuwe Wet Bestuur en Toezicht Rechtspersonen (WBTR).  
Deze wet is bedoeld om het bestuur en toezicht van onder meer verenigingen en 
stichtingen te verbeteren en zo misbruik, wanbestuur en zelfverrijking te voorkomen.   

 

4) Vaststelling Jaarverslagen: De jaarverslagen van alle commissies zijn 
samengevoegd tot een document jaarverslag 2020-2021** 

  
5) Verslag kascontrolecommissie (Menno Levering) inzake financieel verslag 

2020-2021.  
Alles dik voor elkaar, toch drietal zaken: 
- verzekeringen duurder; nieuwe verzekering afgesloten. 
Oude verzekeraar stopte met aanbieden verzekering. Andere aanbieder gezocht via 
tussenpersoon, stijging van 25 procent, is ongeveer 1000 euro. Toch akkoord omdat je nou 
eenmaal verzekerd moet zijn, 
- gas en water maar 700 euro minder dan voor coronatijd. 
Eind 2019, begin 2020 meterstand doorgegeven. Ruim 1000 euro teveel betaald, begin 2021 
gecorrigeerd, maandtermijn is niet aangepast. Verwachting dat ook dit jaar teveel betaald gaat 
worden ivm weinig activiteit op het complex. Kostenstijging zit er aan te komen. 
- foutje in kosten lijntoner, opgelost. 
had 10x lijntoner moeten zijn, stond 1, kostenpost hierdoor anders. Fout gecorrigeerd. 

 
6) Vaststelling financieel jaarverslag 2020-2021*  

Contributie liep gewoon door. Bijna alles betaald. 
Sponsors voor komend seizoen aanbod gehad van 50% minder betalen. Wordt positief 
ontvangen door sponsors. 
Anonieme donateur heeft schenking gedaan van 10000 euro. 
Onvoorzien 16000 euro inkomsten. Geld vanuit het Rijk i.v.m. covid. 
Opleidingsvergoeding van AZ i.v.m. contract voor voormalig jeugdspeler Zeevogels. 
Op balans stond 3000 euro bij kruisposten (geparkeerd geld dat niet meteen te plaatsen 
werd). Bedrag heeft geen te bewijzen herkomst, dus nu uit balans en als opbrengst neergezet 
op balans. 
Door alles een plus van bijna 18000 euro. 
Ruben van R.: 18000 euro winst, maar wel volledige contributie gevraagd, wordt contributie 
nog op een bepaalde manier teruggegeven? 
Antwoord Menno: alle elftallen een pasje gegeven met saldo om te besteden in de kantine. 
Leo R.: sponsoren krijgen een korting, maar sommige sponsoren hebben een prima jaar 
gedraaid. 
Menno: sommige wel moeilijk gehad en andere weer niet. 
Engel Hopman: shirts lagen in de kast, weinig sponsor uitdraging afgelopen seizoen, dit dan 
ter compensatie. Nieuwe contracten 1ste jaar 50% betalen en daarna volledig. 

 
7) Begroting 2021-2022 presenteren* 

Menno geeft nog een korte toelichting op de begroting.  
Kosten gas en stroom 
John de Waard: hoe lang contract? 
Menno: 1 jaar vast, loopt af begin 2022 (februari). Worden ook geen vaste prijzen 
aangeboden, alleen variabel. 



 
Sponsorbedrag lagen door aanbod 50% niet betalen. Reclameborden brengen minder op dan 
begroot. Geen veldverloting en lotto meer bij Zeevogels. 
Vervanging boiler van 10000 euro, maar wordt in meerdere jaren afgeschreven. 
Onder aan de streep een verlies van ruim 20000 euro. 
John de Waard: wat zijn de reserves van Zeevogels? 
Menno: Rabobank gaf aan dat we rente moeten betalen, omdat we boven de 100.000 euro 
zitten qua reserves. 

 
8) Bestuursleden en commissieleden 2020 en 2021: 

Arnold Boon (algemene zaken en onderhoud): benoemd. 
Moeilijk om bestuursleden te vinden voor Zeevogels. Tot de fusie moet de club toch draaiende 
blijven, weinig animo vanuit ouders van jeugdleden. Algemeen beeld in de maatschappij. 
Kascommissie: John de Waard aftredend. Gijs de Waal vervangt John. 
Gerard Zonneveld blijft. 

 
Commissieleden: zie organogram** 

   
9) Stand van zaken fusie/verhuizing 

Voor de zomer bericht gemeente; na de zomer uitspraak vanuit raad van state. Echter 
uitgesteld naar 1e helft 2022. Er zijn werkgroepen geformeerd om de fusie op poten te zetten 
(technisch, financieel, bouw, identiteit, sponsors, enz.). Eerste bijeenkomst / kick off is 
geweest met begeleiding van NOC NSF. Dus op de achtergrond wordt er wel al gewerkt aan 
de fusie (ondanks dat er niet veel over gecommuniceerd wordt). 
Vraag Engel Hopman; hoe gaan we naar de gemeente toe, oftewel wat is de insteek om 
zoveel mogelijk los te krijgen financieel gezien, zodat we een gezonde fusieclub gaan 
worden? 
AvW: er zijn al meerdere gesprekken geweest met de gemeente, maar het zal er op neer 
komen dat we vanuit de gemeente een vergoeding wordt gedaan (750k wat al is vastgesteld 
in een eerder stadium), maar het ontbrekende stuk zal vanuit de huidige clubs moeten komen 
(enerzijds banksaldi, maar de rest zal misschien geleend moeten worden (of wellicht uit 
subsidies moeten komen). 

  
10) Rondvraag 

Jan van de Anker: liggen teveel waardevolle spullen in de kleedkamers, zo voor het grijpen. 
Daar moet iets aan gedaan worden. Kleedkamers op slot? Kluisjes? Mee naar veld nemen? 
AED apparaat: wie weet hoe deze werkt? Hebben mensen opfriscursus gehad? Weten 
mensen dat deze er hangt? 
Monica: dit gaat weer opgepakt worden. Mocht tijdens corona niet gebruikt worden. 
Leo Ranzijn: er worden per team 2 kleedkamers aangeboden, maar teams zitten gewoon in 1 
kleedkamer. 
Monica: kunnen we weinig aan doen. 
Gewoon weer 1 kleedkamer gebruiken per team. 
Ruben van R.: onduidelijk welke kleedkamer per team gebruikt wordt zondag. 
Gerard: buiten in het nieuwskastje hangt de indeling. 
Sjacco B.: kantine- en terreindienst moet eerder op het complex aanwezig zijn. Is dit mogelijk? 
Leo Ranzijn: blij met nieuwe kantinebeheerder. Maar er valt nog wel wat te verbeteren na een 
zondag kantinegebruik. 
Ruben: dit doe ik maandagavond, want ik werk maandag overdag. 
Leo Ranzijn: zondagochtend staat er maar 1 persoon, er moeten er 2 zijn ivm keuken. 
Jaap Walta: geen stukjes meer over Zeevogels in het NHD. 
Monica: is beleid van NHD, kunnen wij niets aan doen. Wim Groen maakt stukje voor de 
website over de wedstrijd van 1. 
 

 
11) Sluiting 
 

*  worden tijdens de vergadering uitgedeeld.  ** beschikbaar op www.zeevogels.nl        
 
 

http://www.zeevogels.nl/

