
 
Algemene ledenvergadering v.v. Trekvogels     dd. 26 mei 2016 
 
 
Aanwezige bestuursleden: Jan Wijnia, Axel Roes, Ben Klaassen, Henk Jans, Isaäc 

Soeter, Piet Geerts. 
Afwezig: Erik van  Aalzum, Jack de Bruin (met kennisgeving) 
Aanwezige leden:    28 
 
 
Agenda: 
 

1. opening en welkom door de voorzitter, Jan Wijnia 
2. vaststellen van de agenda 
3. notulen ALV 15 december 2015 
4. mededelingen/ingekomen stukken 
5. terugblik seizoen 2015-2016, vooruitblik 2016-2017 
6. conceptbegroting seizoen 2016-2017 
7. contributie-vaststelling 
8. kascontrolecommissie 
9. aftreedschema bestuur 
10. vacatures: bestuurslid senioren, wedstrijdsecretaris 
11. rondvraag 
12. sluiting 

1. opening en welkom door de voorzitter, Jan Wijnia 
Welkom allen! 
De vergadering staat vooral in het teken van de concept-begroting voor het volgend seizoen. 
 

2. vaststellen van de agenda 
Aan de agenda wordt toegevoegd:  kascontrolecommissie. 
De agenda wordt vastgesteld. 
 

3. notulen ALV 15 december 2015 
Opm.: verhoging van de contributie is niet afgelopen jaar, maar het jaar daarvoor geweest. 
Antwoord: we hebben niet alleen verhoogd om de grotere lasten voor scheidsrechters te kunnen 
bekostigen, maar ook om kosten voor andere zaken te kunnen dekken. 
Het criterium voor aanpassing van de contributie is het aanbrengen van balans tussen inkomsten en 
uitgaven. 
Het verslag wordt vastgesteld. 
 

4. mededelingen/ingekomen stukken 
Er zijn geen stukken ingekomen. 
 

5. terugblik seizoen 2015-2016, vooruitblik 2016-2017 
In het najaar volgt een compleet verslag, nu wordt een korte tussenstand gegeven. 
Voetbal: 
2015-2016 bleek een mooi voetbalseizoen: er is sportief gespeeld, men heeft veel voetbalplezier 
genoten, er zijn weinig tot geen incidenten gemeld. 
Het eerste team heeft het hele seizoen bovenin meegedraaid, maar helaas geen nacompetitie 
kunnen spelen. 
Het tweede draaide een prachtig seizoen, en zijn de terechte kampioenen van afgelopen jaar. 
Zo ook het Zondag 5-team: zij zijn kampioen en hebben de bekerfinale gewonnen. Van harte! 
Helaas hebben we met het derde team moeten stoppen, onze poging om op deze wijze de overgang 
van jeugd naar senioren makkelijker te maken is mislukt. 
De jeugd voetbalt over het algemeen hoog, wat de doorgroei naar de senioren bevordert. 
 



Onze vrouwen draaien heel goed, zowel vrouwen 1 als 2 draaien bovenin mee. Het eerste 
vrouwenteam team heeft  5 juni haar laatste kans om alsnog te promoveren: komt allen 
aanmoedigen! 
Het imago van het meiden- en vrouwen voetbal is goed: we zijn met hen een complete club. 
 
Vooruitzicht voor het volgend seizoen: 
Bij de senioren zondagteams stopt 1 team, en komt er 1 team bij. 
De zaterdagsenioren: gaan van 7 naar 8 teams.  
De jeugd groeit. 
De bezetting op zaterdag wordt maximaal, het is noodzakelijk dat de wedstrijden van 8.30 tot en 
met 17 uur plaatsvinden, met een bezetting van alle velden. Dit stelt zeer hoge eisen aan 
accommodatie, clubhuis, wedstrijdsecretaris en ons als leden.  
Belangrijk uitgangspunt blijft dat de jeugd en de senioren ruimte moeten blijven krijgen om te 
voetballen. 
Accommodatie:  
de toplaag van veld 1 gaat 6 juni vervangen worden en is vóór de komende competitie speelklaar. 
Het bestuur en de commissie kunstgras zijn druk bezig geweest met de kwestie ‘kunstgras veld 3’:  
zowel met gemeente, ambtenaren alsook raadsfracties. 
Herhaalde conclusie: de aanleg van een tweede kunstgrasveld is zodanig duur dat we dat als club 
niet kunnen betalen. 
Politici zijn inmiddels overtuigd van de noodzaak voor kunstgrasaanleg, ondanks een dergelijke 
constatering in de te vervangen sportnota is echter daarvoor bij de gemeente geen geld 
gereserveerd. Men –bestuur, wethouder, fracties- spannen zich in om bij de gemeente geld vrij te 
maken voor aanleg kunstgras. Tegelijk is er onderzoek door Trekvogels naar alternatieve 
financieringsmogelijkheden. 
Een door de gemeente te schrijven nota ‘Sportaccommodaties’ is begin volgend jaar klaar, we doen 
samen met de politiek ons uiterste best onze mogelijkheden voor kunstgras zo groot mogelijk te 
maken. 
Wordt er meer aan onderhoud velden 2 en 3 gedaan? 
Vorig jaar is bovengemiddeld onderhoud aan de velden 2 en vooral 3 gedaan, maar dat heeft weinig 
resultaat gehad. De enige oplossing blijft de aanleg van  kunstgras. 
We blijven in onderhoudsoverleg met de gemeente. 
Vertrouwenscommissie: 
Het seizoen is sportief verlopen, de vertrouwenscommissie heeft geen zaken te behandelen 
gekregen. 
Vrijwilligers: 
Zonder vrijwilligers geen vereniging: we kunnen het niet alleen, Trekvogels functioneert dankzij 
zijn vrijwilligers. We kunnen niet zonder ze.  
Daarbij blijft het lastig nieuwe mensen te vinden. 
We vragen daarom zeer dringend aandacht voor de vacatures van wedstrijdsecretaris en bestuurslid 
senioren. Kun je niet zelf: denk mee, zegt en vraagt het voort! 
Scheidsrechters:  
in het kader van de begroting gaan we bezuinigen door met de vergoeding van de scheidsrechters 
van 20 naar 15 euro te gaan.  
Deze vergoeding is meer conform de vergoeding bij andere clubs. 
Opmerking uit vergadering: de verandering van betaling aan de scheidsrechters is niet terecht. 
Eerder is deze bij de toen ingevoerde contributieverhoging inbegrepen. 
 
Vragen van de leden: 
* 
De KNVB wil de techniek in het voetbal meer prioriteit geven. De organisatie bij de jeugd verandert 
door de D-jeugd te laten voetballen in 9-tallen ipv 11-tallen. We krijgen hiermee volgend jaar een 
groot probleem op de zaterdag: niet alle elftallen zijn meer in te delen. Krijgt de volle aandacht 
van het bestuur. 
Een vereiste is: 

- 2 kleedkamers erbij 
- Een bespeelbaar veld erbij, rekening houdend met belijning. Wellicht aangevuld 

met een half veld extra. Mogelijk kan  de vrijgekomen scoutingruimte iets kunnen 
betekenen? 

Het signaal is helder. Bestuur gaat breder kijken, o.a. ook met de tafeltennisclub. 



* 
Is het mogelijk om containers te plaatsen als kleedkamer? 
De kosten spelen een grote rol, het probleem wordt herkend. Mogelijkheden bij de tafeltennis 
worden nagegaan. Er moet zeker voldoende kleedruimte geregeld worden. Streven is dat dit vóór de 
zomer gaat gebeuren. 
 

6. Conceptbegroting seizoen 2016-2017 
De cijfers worden getoond. 
* 
Clubhuis: 
Het gestelde bedrag van 110000 nu is verhoogd ten opzichte van vorige begrotingsjaar: heeft te 
maken met nog in te boeken maanden. 
* 
Eind volgend seizoen gaat een grote sponsor weg. Hoe wordt dat opgevangen? 
→ Er volgen nog besprekingen over voortzetting van de ING-sponsoring. Hopelijk valt deze partner 
als sponsor niet weg. Indien dat wel het geval mocht blijken: dan rest ons niet anders dan de 
uitgaven te verminderen en andere inkomsten te verwerven. 
Nu is de begroting rond. Risico is dat inkomsten niet allemaal binnenkomen. We gaan er van uit dat 
dat niet het geval is. 
Inkomsten uit ING-sponsoring zijn in de begroting verwerkt, ondanks dat daarvan kennelijk weinig te 
zien is in materiele zaken. Gelden zijn gestoken in opleidingen, selectiekleding, onderhoud voor de 
langere termijn, handhaven van het contributie-niveau. 
* 
De huidige begroting is inzichtelijker dan vorig jaar, complimenten aan Joost en René. 
* 
Kunnen gelden geoormerkt neergelegd worden? 
Er is een presentatie aan bestuur geweest voor geoormerkt geld, beheerd via een Stichting, ten 
bhoeve van spelersvergoeding bij het eerste elftal. Het bestuur heeft daar negatief op geantwoord. 
Waarom? Deze Stichting wil gelden voor spelers van het eerste genereren. Voordeel is dat binnen 
deze structuur Trekvogels nooit verantwoordelijk gesteld kan worden.  
→ Eerder is als beleid afgesproken: doen we niet. 
Natuurlijk kunnen sponsoren geoormerkt bijdragen, waar het bestuur zich vervolgens over buigt. 
Een structuur met een stichting is te complex, alternatief is gelden te genereren via het bestaande 
bestuur. Het huidige bestuur faciliteert het eerste team nadrukkelijk in de vorm van feestjes, 
uitsapjes, munten etc... 
Vraag aan vergadering: hoe denken jullie als leden over vergoeding aan spelers van het eerste 
elftal? 
Er volgt een enkele opmerking: 

- zwaar op tegen 
De vraag aan de vergadering tot een besluit te komen wordt niet overgenomen → er is geen 
concreet voorstel nu, past bovendien niet bij beleid. 
De conceptbegroting is vastgesteld. 
 
Naar verwachting houden we dit jaar geld over. 
De vergadering stemt in met investering in noodzakelijke middelen tbv structureel onderhoud en/of 
accommodatie. 
 

7. Contributie-vaststelling 
Contributie:  
Er wordt een verschuiving van de contributie bij de jeugd voorgesteld: 

• Mini F:  van 120 naar 100 
• F: van 120 naar 125 
• E: van 120 naar 125 
• D: van 120 naar 130 
• C: naar 130 

Deze contributieverandering leidt tot meer inkomsten, naar schatting € 1300. 
Voor de overige geledingen volgt geen contributieverhoging.  
Het voorstel wordt akkoord bevonden. 
 

8. kascontrolecommissie 



De kascontrolecommissie bestaat uit de volgende leden: Rob Burow, Peter Kersten en Jan Holstein 
sr.. 
De reserve-leden zijn: 
Louis Fliervoet, Michael van Hoogstraaten, Michel Gerrits  
 

9. Aftreedschema bestuur 
Het bestuur heeft afgelopen seizoen een stabiele bezetting gekend. Helaas heeft penningmeester 
Erik van Aalzum een stapje terug moeten doen om privé-redenen, maar door de inzet van Joost 
Gerrits en René Duyshart wordt dit gemis goed opgevangen, waarvoor we aan beide onze dank 
uitspreken. 
Axel Roes en Isaäc Soeter treden af, en zijn niet herkiesbaar. We dragen Ron Dragt voor als opvolger 
van Axel als bestuurslid Algemene Zaken. Voor opvolging van Isaäc, met als aandachtsgebied de 
senioren, is nog geen persoon gevonden. 
 Isaäc neemt het woord, geeft aan zijn werkzaamheden met plezier gedaan te hebben, en heeft het 
goed gevonden om op deze wijze zijn bijdrage aan de club te hebben kunnen leveren. 
Axel verhaalt kort over zijn lange band met Trekvogels waarin hij diverse bijdragen geleverd heeft. 
Hij legt veel nadruk op het belang van vrijwilligers, en doet een herhaalde oproep tot het leveren 
van een vrijwillige bijdrage door de aanwezige leden! Trekvogels wordt door hem gezien als een 
warme vereniging, heeft het besturen als prettig ervaren, maar wil ook de koudere kant bij 
Trekvogels niet onbelicht laten: al te vaak blijkt het bestuur alles te moeten regelen, krijgt het 
bestuur de schuld, worden opmerkingen gehoord als “je hoeft je niets van het bestuur aan te 
trekken”, wordt een gebrek aan respect en sportiviteit gevoeld. Axel roept op om respect en 
samen-doen voorop te stellen in het belang van Trekvogels. 
Ron Dragt stelt zich voor. Gaat in eerste instantie de taken van Axel overnemen, maar gezien de  
afwezigheid van de penningmeester is flexibiliteit in de komende periode zeker nog gewenst. 
 
Aftreedschema bestuur 
2016 

• Axel Roes  niet herkiesbaar 
• Isaäc Soeter  niet herkiesbaar 
• voorgedragen 
• Ron Dragt  algemene zaken 
• .......   senioren 

2017 
• Jan Wijnia 
• Henk Jans 

2018  
• Piet Geerts  
• Ben Klaassen 

2019  
• Erik van Aalzum  

 
Het schema verkrijgt instemming. 
Ron Dragt wordt voorgedragen en door de vergadering benoemd als lid van het bestuur van 
Trekvogels, belast met algemene zaken. 
 

10. vacatures: bestuurslid senioren, wedstrijdsecretaris  
We vragen nogmaals zeer dringend aandacht voor de vacatures van wedstrijdsecretaris en 
bestuurslid senioren. Kun je niet zelf: denk mee, zegt en vraagt het voort! 
 

11. rondvraag 
* 
De coördinatie in de bestuurskamer tijdens wedstrijden is regelmatig afwezig. Waarom? 
→ Omdat daarvoor zoveel mensen nodig zijn die er niet zijn. Interesse? Geef het aan! Overigens 
leveren de vrouwenteams in deze al een zeer gewaardeerde bijdrage! 
* 
Betalen van de eigen bijdrage jeugd verloopt slecht. Wat is daar aan te doen? 
→ De inning is via atomatische incasso verlopen, alle betalingen zijn binnengekomen. 
* 
Het komend seizoen wordt de kledingbijdrage niet € 20 maar € 15 euro. 



Nieuwe kleding + vervanging van kleding kan hiermee betaald worden. 
* 
965 leden zijn niet aanwezig. Er wordt te weinig reclame gemaakt voor ALV, schande dat er maar 35 
personen zijn. 
* 
De tegenstelling tussen leden en bestuur moet minder. 
* 
Wat is het beleid ten aanzien van het eerste elftal volgend seizoen? 
→ Trekvogels is een gezonde club, die het eerste elftal minimaal stabiel in de top van de derde 
klasse wil laten spelen, met het vizier op de tweede klas.  
Van groot belang is daarbij dat uittredende junioren bij de club gehouden worden, neem vooral de 
A-jeugd. 
→ mee eens. 
* 
De nieuwe coördinator jeugd na Mitch Peters wordt komend seizoen Ulrich Cruden, die hiervoor een 
bescheiden vergoeding ontvangt. 
 

12. sluiting 
De voorzitter dankt de leden voor hun aanwezigheid en bijdrage en sluit met het aanbieden van een 
drankje de vergadering om 22.30 uur. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


