
 
Algemene ledenvergadering v.v. Trekvogels     dd. 10 juni 2014 
 
 
Aanwezige bestuursleden: Jan Wijnia, Axel Roes, Ben Klaassen, Sylvie Deenen, Piet 

Geerts. 
Afwezige bestuursleden: Henk Jans, Niek Smeets (met kennisgeving) 
Aanwezige leden:    34 
 
 
Agenda: 
 
1.   Opening en welkom door de voorzitter Jan Wijnia 
2.   Vaststellen agenda 
3.   Terugblik op seizoen door voorzitter met filmpje ING pitch 
4.   Mededelingen 
5.   Goedkeuring notulen ALV 28112013 
6.   Ingekomen stukken 
7.   Toelichting en vaststelling beleidsplan Trekvogels 
8.   Sponsoring 2014 – 2015 
9.   Kledingcontract en consequenties voor clubleden 
10. Toelichting financiële situatie 2013 – 2014 en kader conceptbegroting 2014 – 2015 
11. Voorstel contributieverhoging 2014 – 2015 
12. Vaststellen gedragscode/gedragsregels vereniging 
13. Stand van zaken kleedkameraccommodatie en kunstgrasveld 
14. WVTTK 
15. Sluiting vergadering door voorzitter 
 
 
1.   Opening en welkom door de voorzitter, Jan Wijnia 
 
Welkom aan de leden, dank voor hun komst op deze zwoele zomeravond. 
Het komend seizoen biedt mooie vooruitzichten gezien de prestaties van Heren-1 (handhaving op 
eigen kracht in de tweede klasse) en Dames-1 (kampioenschap!). 
 
2.   Vaststellen agenda 
 
De vergadering stemt met de agenda in, er zijn geen toevoegingen. 
 
3.   Terugblik op seizoen door voorzitter met filmpje ING pitch 
 
Het gehanteerde promotiefilmpje op grond waarvan ING heeft besloten als partner van Trekvogels 
te fungeren wordt getoond. ING treedt nadat nog enige plichtplegingen zijn uitgevoerd voor de 
komende 3 jaar als hoofdsponsor van vv Trekvogels op.  
 
4.   Mededelingen 
 
De bestuursleden Henk Jans en Niek Smeets hebben zich afgemeld. Niek wordt veel sterkte 
toegewenst met zijn herstel. Hij heeft het voornemen uitgesproken per volgend seizoen 
bestuurstaken weer op te pakken. 
 
5.   Goedkeuring notulen ALV 28112013 
 
Scheidsrechters: de nieuwe regeling bestaat uit het opleiden en begeleiden van scheidsrechters en 
betaling van scheidsrechters bij oudere jeugd en senioren. Financiële consequenties zijn in de 
komende begroting reeds verwerkt. 
 
6.   Ingekomen stukken 
Geen. 
 



7.   Toelichting en vaststelling beleidsplan Trekvogels 
 
Het beleidsplan is op grond van de discussie in de vorige ALV tot stand gekomen. Vanaf maart is de 
mogelijkheid geweest te reageren. Op deze vergadering wordt gevraagd in te stemmen met het 
beleidsplan. Belangrijk besluit van het bestuur: er komen geen nieuwe kleedkamers, noch een extra 
kunstgrasveld. 
Opmerkingen van de leden: 
- Ledenstop (is in het verleden niet goed gevallen, nu wordt weer hetzelfde voornemen 
uitgesproken)  
  er is momenteel geen ledenstop, wel regulering van het aantal seniorenteams. Het optimaal 

gebruik van de velden staat centraal. Het beleidsplan gaat over jeugd, dames en heren met 
het uitgangspunt dat zeker tav opbouw van de jeugd er een piramidale opbouw gevolgd 
wordt. 
Beleid wordt door het bestuur, en niet door gemeente, gemaakt. Nu het kunstgrasveld er 
niet komt heeft dat gevolgen voor het aantal teams dat van de accommodatie gebruik kan 
maken. Met het vertrek van 5 seniorenteams is er in het komende seizoen 2014-2015 sprake 
van een gewenst evenwicht.  

- het beleidsplan is wel aangeboden ter discussie, maar was bij velen niet bekend. 
- kunnen dergelijke initiatieven wellicht per mail toegestuurd worden?  
  de website wordt door bestuur als communicatieplatform gebruikt. 
 
Het beleidsplan komt iedere ALV op de agenda met de mogelijkheid tussentijds bij te stellen en te 
actualiseren.  
Vraag aan de vergadering in te stemmen met het beleidsplan na de financiële toelichting. 
 
 met 33 stemmen voor, 4 onthoudingen, 2 tegen, stemmen leden in met het beleidsplan. 
 
8.   Sponsoring 2014 – 2015 
 
ING heeft voor Trekvogels gekozen als hoofdsponsor voor een periode van 3 jaar.  
De businessclub Kwakkenberg is vernieuwd, sponsorpakketten zijn samengesteld en op de site te 
vinden.  
Oproep aan de leden: interesseer u bekende potentiële sponsoren om zich aan Trekvogels te 
verbinden! Contactpersoon: Michel Gerrits, zie website! 
 
9.   Kledingcontract en consequenties voor clubleden 
 
ING gaat prominent met hun uiting op de shirts komen, zeker bij de jeugd. Inmiddels wordt door het 
bestuur onderzocht of de bestaande contracten rondom sponsoring kleding gelijktijdig met ING 
uitgevoerd kunnen worden.  
Wat betekent dit voor de teams? 
De A t/m D-elftallen van de jeugd, de dameselftallen 2, 3 en 4 wordt € 12,50 kledinggeld per 
seizoen gevraagd tbv nieuwe kleding, de selecties Dames-1 en Heren-1 worden gesponsord. Voor 
dames komt getailleerde kleding beschikbaar.  
Opm. van de leden:  
- denk groot! Ga door met ING onafhankelijk van bestaande contracten.  
- laat lokale contacten niet vallen.   
 
10. Toelichting financiële situatie 2013 – 2014 en kader conceptbegroting 2014 – 2015 
 
Rene Duyshart, Joost Gerrits en Sylvie Deenen hebben de cijfers geproduceerd.  
Er worden geen contante uitgaven meer gedaan, alles gaat via de bank. Besparingen zijn daar waar 
mogelijk toegepast. Uitgaven zijn nauwlettend gevolgd, projectuitkomst kunstgrasveld/kleedkamers  
is bekend, sponsorbeleid is reeds toegelicht. 
Huidige primeur: reeds voorafgaand aan het seizoen kan een conceptbegroting getoond worden. 
2013-2014:  
er resteren geen schulden. De begroting is afgesloten met een klein financieel overschot door 
contributieverhoging, bordsponsoring en gecontroleerde uitgaven die in lijn gebleven zijn met de 
begroting.  
 



2014-2015:  
De conceptbegroting komt een klein bedrag tekort.  
De nieuwe vergoedingsregel voor scheidsrechters is tav extra uitgaven meegenomen in de begroting.  
De promotie van Dames-1 vereist een bus, is als kostenpost eveneens meegenomen.  
Accommodatie: onderhoud is financieel gezien op orde, extra aandacht voor onderhoud is 
meegenomen naar aanleiding van het beleidsplan. Vernielingen aan kleedkamers door leerlingen van 
het Montessori-college worden door Montessori vergoed. Het gebruik van de accommodatie door 
school staat tegenover korting op de huur van de velden van Trekvogels.  
Het vertrek van 5 seniorenelftallen heeft een beperkt financieel effect. De Businessclub, 
bordsponsoren gaan extra inkomsten opleveren. Tekort op basis van huidige inventarisatie.  
Vergoeding voor trainers/verzorgers:  vergoedingen voor met name selectie-elftallen is verwerkt. 
De overige vergoedingen staan voor bv. voetbalschoenen voor de selectie, 
lidmaatschapsvergoedingen, keepershandschoenen, activiteiten voor selectieteams (de uitgaven 
voor selectieteams kan gespecificeerd in beeld gebracht worden).  
Bar: overschot door barinkomsten nemen af. 2014-2015 is hetzelfde begroot. 
 
 De ledenvergadering stemt met 34 stemmen voor en 5 blanco in met de begroting en concept-
begroting. 
 
11. Voorstel contributieverhoging 2014 – 2015 
 
Voorstel: contributieverhoging met € 15 voor senioren, € 10 voor de jeugd A t/m F, geen verhoging  
voor niet-spelende leden. 
De verhoging wordt ditmaal aangekondigd vóór aanvang van het komend seizoen, waardoor op deze 
vergadering gestemd kan worden. 
 
 De vergadering stemt met 38 stemmen voor en 1 tegen in met de contributieverhoging. 
 
12. Vaststellen gedragscode/gedragsregels vereniging 
 
Er zijn 8 reacties op het eerder gepresenteerde concept gekomen, die verwerkt zijn in het nu 
gepresenteerde stuk.   
De gedragscode is daarnaast vertaald in 9 concrete gedragsregels die binnen de Trekvogels-muren 
verspreid gaan worden.  
Samen met het initiatief ”Veilig SportKlimaat”, wat gericht is op de jeugd en grote aandacht 
besteedt aan sportiviteit en respect, en “Fair Play” straalt Trekvogels hiermee het gewenste 
sportklimaat uit. Naast gedragsregels zal met externe ondersteuning gedurende het speelseizoen 
sportiviteit en Fair Play regelmatig onder de aandacht van vooral de jeugd gehouden worden.  
 
 39 leden stemmen in met de gedragsregels. 
 
13. Stand van zaken kleedkameraccommodatie en kunstgrasveld 
 
Uitbreiding van de accommodatie met 2 extra kleedkamers en een tweede kunstgrasveld is volstrekt 
niet realiseerbaar, zeker na gesprekken met de gemeente. De conclusie van het bestuur is aldus: 
Trekvogels kan niet uit eigen middelen het veld noch de kleedkamers aanleggen. Waarschuwing: 
een aantal andere clubs die in het verleden wel op forse wijze geïnvesteerd hebben zitten nu in 
zware financiële problemen.  
De huidige inzet wordt verkleining van het aantal leden waardoor de accommodatieproblemen 
minder urgent worden, naast verbeteren van de kwaliteit van het bestaande complex. 
Nav vragen van de leden: 
Het bestuur heeft een projectgroep met de opdracht “bestudering van de haalbaarheid” ingezet. 
Conclusie: de informatie die beschikbaar was bleek weinig concreet, en liet een groot financieel 
verschil zien met de gewenste realiteit. De gemeente geeft aan dat de vereniging de financiering 
van zijn wensen zelf moet doen. Trekvogels kan dat zeker niet betalen, het bestuur wil bovendien 
de leden niet met een sterke contributieverhoging confronteren. Het Montessori-college levert, itt 
wat gesuggereerd is, geen financiële bijdrage aan Trekvogels.  
De plannen rondom kleedkamers/kunstgrasveld zijn financieel onhaalbaar. 
Het bestuur stelt zich op het standpunt dat Trekvogels gegeven de huidige accommodatie kleiner 
zal moeten gaan worden in ledenaantal, en buigt zich over welk ledenaantal optimaal is. 



Wat doen we wel?  
 We stellen een grootte vast die de capaciteit van de accommodatie optimaal toelaat. 
 we investeren in het in stand houden van het complex,met name de kleedkamers.  
 De velden zijn van de gemeente, die we sterk aanmanen het onderhoud optimaal uit te voeren 
door eerder in te zaaien, de belasting van de velden gedurende de week te verminderen, maaien en 
vegen te optimaliseren.  
 We handhaven het gebruik van kleedkamers door Montessori op grond van bestaande afspraken. 
De vraag naar papieren informatie mbt afspraken met school (kleedkamers) ligt bij gemeente. 
 
Opmerkingen uit de vergadering:  
- Is er een alternatief voor kunstgras? 

 veld 2 kan als alternatief gezien worden, veld 3 kent geen alternatieven behalve eerder 
inzaaien. 

- Wat betekent “vermindering van het aantal leden”? 
 afname van het aantal leden door natuurlijk verloop.  

 
14. WVTTK 
 
- Er is toezicht nodig op het gebruik van de kleedkamers door het Montessori College. 

 Het toezicht op gebruik kleedkamers Montessori is reeds vormgegeven, wordt nogmaals 
bekeken. 

- Ballen: waren zeer slecht, zowel bij jeugd als senioren.  
 We nemen goede ballen af bij onze hoofdleverancier, met garantie. 90 nieuwe Derby 
Stars zijn reeds besteld voor de jeugd.  
Opm.: ballen voor kunstgras zijn andere dan voor gras.  

- Spelen op kunstgras: moet goed en gelijkelijk verdeeld worden.  
- Wat te doen met sterke drank in de kleedkamers?  

 met verwijzing naar gedragscode: niet toegestaan. Naast het bestuur kan bij signalering 
hiervan iedereen betrokkenen aanspreken: wij vormen sámen de club en hoe we ons 
gedragen. Vanzelfsprekend is het bestuur tevens aanspreekpunt.  

 
15. Sluiting vergadering door voorzitter 
 
23.00 uur. 


