
NOTULEN ALGEMENE LEDENVERGADERING  VV TREKVOGELS 20 JUNI 2019 
 
 
Aanwezig: Bestuursleden:  

Jan Wijnia, Jo de Haan, Robin Rossen, Stef Olsthoorn, Marc Appelman, Piet 
Geerts 

Aantal leden: 118 
  tevens gecontroleerd 27 volmachten kinderen, 47 volmachten volwassenen 
 
Afwezig met kennisgeving: Steven Kamashi, Jos Angenent, Axel Roes 
 
 
Agenda 

1. Welkom door de voorzitter, Jan Wijnia 
2. Mededelingen/ingekomen stukken 
3. Notulen ALV 29 november 2018 
4. Begroting seizoen 2019-2020 
5. Aftredende bestuursleden: toelichting 
6. Kiezen nieuw bestuur, waarvan Dagelijks Bestuur in functie: voorzitter, secretaris, 

penningmeester, naast 3 algemene bestuursleden. U bent uitgenodigd zich beschikbaar 
te stellen. 

7. Rondvraag 
8. Sluiting 

 
1. Welkom door de voorzitter, Jan Wijnia 
De voorzitter opent de vergadering en heet de aanwezigen welkom. 
 
2. Mededelingen/ingekomen stukken 
Geen ingekomen stukken. 
 
3.  Notulen ALV 29 november 2018 
Nav: wat heeft het bestuur met de aandachtspunten van het BAC gedaan? 
 in november 2018 is een nieuw bestuur gekozen. De BAC-adviezen zijn nagenoeg 
allemaal opgepakt door het nieuwe bestuur. Een werkplan is gemaakt, in maart 2019 is 
tussentijds overleg geweest met een aantal leden van het BAC. Echter rondom het bestuur 
speelden toen zaken die er voor zorgden dat de ingezette activiteiten niet meer voortgezet 
werden. 
De notulen worden vastgesteld. 
 
4.  Begroting seizoen 2019-2020 
Afdeling Voetbal: 
- de post is met 4320 verhoogd: hoe komt dat? 

 Personele kosten zijn gestegen: coördinatoren, keeperstrainers etc.. Realisatie is 
berekend t/m mei, er komt nog een bedrag bij, dit zijn vooral 
vrijwilligersvergoedingen.  

- Zijn de kosten van de energie lager? 
De opgewekte energie pakt positiever uit dan verwacht, we verdienen meer dan we 
verwachtten. We zitten boven de verwachtingen van de businesscase. Daarnaast zijn 
elektriciteitsmeters samengevoegd waardoor ruim 5000 retour is gekomen. Dit werkt 
verder in de jaren door doordat de vaste lasten lager blijven. 



Afdeling Clubhuis: 
Bijna 20000 in de plus t/m april. Voor volgend jaar voorzichtig begroot op 20000 in de plus. 
Wordt toegevoegd ter aanvulling op de resultaten van de afdeling voetbal. 
Met dank aan René Duyshart en Joost Gerrits voor hun voortreffelijke gedane arbeid wordt de 
begroting vastgesteld. 
 
5.  Aftredende bestuursleden: toelichting 
Van het zittend bestuur treedt, naast het al eerder aangekondigd vertrek van Jan Wijnia als 
voorzitter, een 5-tal leden af. Jo de Haan blijft aan als bestuurslid. De aftredende leden lichten 
ieder hun overwegingen toe. Gemene deler is het niet geslaagd zijn in het respect en fatsoen 
op een hoger plan te tillen. Daarnaast is sprake van een afnemend gezag van het bestuur 
waardoor beloofde beleidsinspanningen op uitgesproken terreinen, gericht op een gezonde 
toekomst en een feestelijk 100-jarig bestaan in 2022 geen voortgang hebben kunnen vinden. 
Een drietal leden heeft aangekondigd een nieuw Dagelijks Bestuur te willen vormen om hun 
plannen te realiseren. Een verdere gegadigde voor het voorzitterschap heeft zich 
teruggetrokken. 
Reacties uit de vergadering: 
- ik wil niet met dergelijke mensen in een vereniging zitten 
- een nieuw bestuur moet hiermee aan de slag 
- is er contact gezocht met de Vertrouwenscommissie? Ja, er is contact mee gezocht: het is te 
kort dag om te oordelen en te indringend om een directe oplossing te presenteren, maar de 
vraag naar fatsoen dient opgelost te worden. 
- Is er in de afgelopen jaren melding van bedreiging etc. gedaan? In het afgelopen half jaar 
niet, wat wordt betreurd.  
- ongelooflijk dat zaken als intimidatie en bedreiging in de club spelen. 
Vraag aan het bestuur: Heeft het bestuur overwogen een bemiddelaar aan te stellen? 
 Het bestuur heeft deze keuze niet gemaakt. Er is geconstateerd dat 6 leden opstappen, en 1 
lid blijft: er moet dus een nieuw bestuur komen. De ontstane situatie is een uitdaging voor het 
nieuwe bestuur. Continuïteit zal gewaarborgd moeten worden.  
- ten aanzien van communicatie: 
Er  is voorafgaand aan deze ALV informatie gezonden aan een beperkte groep leden door 
specifiek de jeugdcommissie en Marc Appelman (op persoonlijke titel). Deze informatie 
bevatte een oproep om naar de ALV te gaan. Ter bekrachtiging van deze oproep zijn daarin 
algemene gevoelens en bevindingen verwoord en de vraag om te komen luisteren, mee te 
praten en te stemmen voor een nieuw bestuur alsmede andere voorstellen 
Het bestuur heeft zelf geen informatie gestuurd, en geen standpunt ingenomen in de richting 
van bestuursopvolging. 
De jeugdcommissie heeft tevens een brief gestuurd naar het hoofdbestuur waarin de situatie 
geschetst wordt van een onsportieve sfeer en ernstig gebrek aan respect, wat beslist moet 
veranderen. Afhankelijk van de keuze voor een nieuw bestuur op deze vergadering is 
aangegeven dat mensen mogelijk hun werkzaamheden stoppen in commissies. 
Een bestuur moet vanuit alle geledingen van de vereniging vertrouwen krijgen. De BAC was 
daarvan een goed voorbeeld. Iets als de BAC is nodig om vertrouwen terug te krijgen. Hoe 
kunnen we met plezier met elkaar omgaan? 
Het communiceren met de leden is essentieel: er is ongelijkheid in informatie geweest, met 
onrust en boosheid als resultaat.  
Opm.: geef alle leden persoonlijk bericht van ALV via de mail. 
 
 
 



6.  Kiezen nieuw bestuur 
De vraag wordt gesteld of de ALV over wil gaan tot het aanhoren van kandidaten voor het 
bestuur, of  het voorstel wil doen van bemiddeling in brede commissie onder leiding van een  
externe persoon, met op de eerste plaats opdracht de omgang met elkaar te verbeteren.  
Een vereniging moét een bestuur hebben. Dit bestuur treedt grotendeels af, dus de ALV gaat 
voor het kiezen van een bestuur.  
Het nieuwe bestuur kan vervolgens een commissie samenstellen met uitkomsten in november. 
 
Roland Brussen als bekend gegadigde voor het voorzitterschap geeft zijn motivatie aan. Zijn 
betoog wordt besloten met de mededeling dat hij zich ondanks zijn eerdere presentatie met 
zijn 2 mede-geïnteresseerden voor het Dagelijks Bestuur René Duyshart en Henny Lensen 
niet kandidaat stellen voor het bestuur van Trekvogels.  
Hiermee is een impasse ontstaan. 
Er volgt een indringende discussie waaruit blijkt dat de vergadering het zeer vervelend vindt 
dat de mogelijke uitkomst nu kan worden dat er geen bestuur is. Dit leidt niet tot een betere 
communicatie.  
Na overleg binnen het afgetreden bestuur:  
Voorstel aan de leden om een interim bestuur te vormen waarin Marc Appelman als 
penningmeester, Piet Geerts als secretaris/plaatsvervangend voorzitter en Jo de Haan als 
algemeen bestuurslid zitting hebben. Zij kunnen dan statutair zorgdragen voor een verplicht 
bestuur dat lopende zaken behartigt, en er zorg voor draagt dat de voorbereiding voor het 
komend seizoen door kan gaan zodat aan het begin van het nieuwe seizoen gevoetbald kan 
worden.  
De vergadering gaat akkoord. 
Daarnaast wordt een breed samengestelde hernieuwde BAC voorgesteld, die aangevuld met 
een externe procesbegeleider de omgang met elkaar verbetert, de volgende ledenvergadering 
augustus/september voorbereidt en kandidaten voor een nieuw bestuur zoekt. Enkele leden 
bieden aan hierin zitting te willen nemen, en als eerste acties opnemen de BAC te 
completeren en een extern procesbegeleider te benaderen. 
Leden wordt gevraagd nadrukkelijk na te denken over een lidmaatschap van het bestuur: is 
nodig !! 
De vergadering gaat akkoord met het voorstel. 
 
7.  Rondvraag 
Er zijn geen vragen. 
Jan Wijnia wordt bedankt voor zijn 6-jarige periode als voorzitter van vv Trekvogels. 
 
 
8. Sluiting 
Sluiting van de vergadering, met dank aan allen voor hun bijdragen. 


