Notulen van de Jaarlijkse Algemene Ledenvergadering
IJ.V.V. De Zwervers van 13 oktober 2017.
1.
Opening.
Voorzitter Edwin Hoogerwerf opent de Jaarlijkse Algemene Vergadering en hij verwelkomt totaal 40
stemgerechtigde leden, inclusief het bestuur. We hebben bericht van verhindering ontvangen van
Teun Leuvekamp; Kees Oole; John ’t Jong; Gerard Tuinenburg en Gerben Oorebeek.
Omdat het vereiste quorum niet aanwezig is, moet de J.A.V. gesloten worden en gaan we verder
als Buitengewone Algemene Vergadering. Daarop mag niet worden afgeweken van de
voorliggende oorspronkelijke agenda.
De voorzitter vraagt de aandacht voor de leden die ons in het afgelopen seizoen zijn ontvallen:
-mevrouw Vos; moeder van ons lid Leo Vos.
-Joop Geneuglijk; trouw lid van de SV.
-Willem Koenekoop sr.; vader van ons lid Wim Koenekoop jr. en opa van ons lid Evi Koenekoop. Hij
was jarenlang een trouw sponsor van de club.
-Erwin Esajas; donateur en trouw supporter van de club. Vader van ons lid Lesley Esajas en opa
van ons lid Yannick Esajas.
-Cor Donker; erelid en lid van verdienste van de club; oud bestuurslid.
-Leen Bergwerff; oud sponsor van de club. Vader van onze huidige hoofdsponsor Leo Bergwerff.
Gezamenlijk houden we 1 minuut stilte in acht.
2.
Goedkeuring verslag Buitengewone Algemene Vergadering van 23 september
2016.
Het verslag geeft geen aanleiding tot het stellen van vragen of het maken van opmerkingen en is
dus goedgekeurd.
3.
Mededelingen.
De voorzitter meldt de volgende -marginale- mutaties in ons HuisHoudelijk Reglement:
-in artikel 3.2 en 8.2 moet JO9 worden toegevoegd aan v/h aspiranten/pupillen.
-in artikel 3.2. en 8.2 moet JO7 worden vermeld bij v/h kabouters.
-in artikel 3.2 en 8.2 moet G-voetballers gewijzigd worden in ASS.
Het HHR wordt dienovereenkomstig aangepast en z.s.m. gepubliceerd op de website.
4.
Ingekomen stukken.
4.1.
De commissie Normen en Waarden heeft een kort verslag ingestuurd. Dat is vanaf nu
verkrijgbaar in de bestuurskamer.
5.
Jaarverslag seizoen 2016-2017 van de algemeen secretaris.
Aangezien niemand iets te vragen of op te merken heeft, concludeert de voorzitter dat het bestuur
verantwoording heeft afgelegd voor het gevoerde beleid en hij vraagt daarom de vergadering het
bestuur daarvoor décharge te verlenen. De vergadering heeft die décharge verleend. Met
dankzegging aan de secretaris voor het verslag.
6a.
Bespreking van het financieel jaarverslag seizoen 2016-2017 van de
penningmeester.
Bij afwezigheid van de penningmeester neemt Jordi Vermaas, beoogd nieuwe penningmeester, de
honneurs waar. Hij loopt alle inkomsten en uitgaven met de aanwezigen door. Blijkbaar is alles
duidelijk want er komen nauwelijks vragen of opmerkingen. Jordi geeft aan dat het de club
financieel best goed gaat en schetst daarbij een overzicht van de liquide middelen.
6b.
De begroting voor het seizoen 2017-2018.
Ook de begroting is doorgenomen en deze geeft evenmin aanleiding tot het stellen van vragen
danwel het maken van op- of aanmerkingen. Geconcludeerd kan dus worden dat de begroting is
goedgekeurd.
6d.
Het verslag van de kascontrolecommissie.
De kascontrolecommissie, bestaande uit Mees Hoogerwerf, John ’t Jong en Fred Bleeker heeft haar
werk gedaan. In een email aan het bestuur schrijft de commissie het volgende:
Ingevolge uw opdracht hebben ondergetekenden de jaarrekening van het bestuur over
het seizoen 2016-2017 onderzocht. Wij delen u mede dat wij de balans per 30 juni 2017,
sluitend met een positief vermogen van € 154.008,00 en de resultatenrekening over het
seizoen 2016-2017, sluitend met een negatief resultaat van € 7.067,00 akkoord hebben
bevonden. Wij stellen u derhalve voor het bestuur voor haar gevoerde financiële beleid
décharge te verlenen.
De vergadering stemt met dit voorstel in, waarmee de décharge is verleend.
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De commissie maakt vervolgens nog de volgende opmerkingen:
-De KCC adviseert om minimaal per kwartaal de kantinevoorraad te inventariseren.
-De KCC onderschrijft het streven van het bestuur om de club cashloos te maken.
Het bestuur gaat met deze opmerkingen aan de slag!
De kascontrolecommissie voor het seizoen 2017-2018 zal wederom bestaan uit Fred Bleeker, Mees
Hoogerwerf en John ’t Jong.
7.
De toekomstplannen betreffende ons complex.
De voorzitter begint zijn verhaal met een voor velen teleurstellende mededeling: Hij mag nl. geen
tekeningen of beelden laten zien van de nieuwe accommodatie. Dat is met klem verzocht door de
gemeente en daaraan houden we ons. Wel meldt Edwin dat er zeer waarschijnlijk een gelaagd
gebouw gaat komen, deels verzonken in de grond. Daarmee voorkom je o.a. dat er een lift moet
komen (een kwetsbaar iets en erg duur in onderhoud), de toegang voor rolstoelen etc. kan via een
glooiende helling.
Financieel is alles voor rekening van de gemeente, wij gaan voor 10 jaar huren. In die 10 jaar moet
er een budget opgebouwd worden voor onderhoud en als dat zo is worden wij na die 10 jaar
eigenaar.
In de nieuwe accommodatie komt ook ruimte voor Kiddoozz, met die instantie is recent een
overeenkomst afgesloten voor 1 jaar. Zodra de nieuwbouw klaar is moet er een nieuwe
overeenkomst komen. Per half jaar wordt de bezetting van de BSO gepeild, wij krijgen € 100 per
jaar per kind.
Vanuit de vergadering komt de vraag hoe e.e.a. gaat als er onverhoopt een van beide clubs failliet
zou gaan. Daarover moeten uiteraard goede regels en afspraken komen te staan in het tzt. op te
stellen contract. Het is de bedoeling dat er een stichting gevormd wordt, waaruit o.a. de
gezamenlijke lasten betaald worden.
De nieuwe accommodatie komt op de plaats van de huidige parkeerplaats, ons terras komt
ongeveer ter hoogte van de middellijn van het hoofdveld. Veld 4 blijft in stand, het gebouw komt er
enkele meters vanaf te staan zodat aan de zijkant auto’s voor bevoorrading kunnen komen. Zodra
de nieuwbouw klaar is worden alle huidige opstallen gesloopt, met uitzondering van het
pompgebouw. Op de huidige plaats van onze opstallen komt dan de nieuwe parkeerplaats.
“Is er al een begroting voor de inboedel?” is een vraag vanuit de vergadering. Nee, die is er nog
niet. Op korte termijn worden de oude opstallen getaxeerd, daar komt een bedrag uit dat wij gaan
ontvangen en bestemd is voor de inrichting van het e.e.a. De Zwervers en LMO hebben een
taxateur aangewezen, de gemeente eveneens. Mochten die het niet eens worden dan is er al een
derde taxateur aangewezen die het uiteindelijke oordeel velt.
De voorzitter zegt toe een voorlichtingsavond te beleggen zodra er meer info is en hij tekeningen
kan laten zien.
8.
Wat verder ter tafel komt.
Bij dit punt komen 2 voorstellen van het bestuur ter tafel. De eerste behelst de voordracht om
Michel Koks te benoemen tot lid van verdienste. De voorzitter geeft daarop de volgende
toelichting:
Michel werd lid op 1 juli 1988. Voetballend was en is hij geen hoogvlieger, maar hij is wel heel erg
actief op vele fronten. Zo is hij o.a. leider geweest; jeugdtrainer bij diverse teams; interim-trainer
bij het 1e team; technisch jeugdcoördinator; opleidingscoördinator en momenteel is hij
hoofdtrainer JO8 en JO9. Michel bezoekt doorgaans altijd de J.A.V. en hij komt herhaalde malen
aan het woord. Hij toont daarbij aan zeer betrokken te zijn. Michel heeft ook meegewerkt aan de
plaatsjesactie enkele jaren geleden. Hij is de club al diverse keren met catering van dienst geweest
en bij de a.s. nieuwbouw speelt hij ook een rol vwb. de te bouwen en in te richten keuken. Verder
is Michel een aantal keer mee geweest op jeugdkamp als begeleider en organiseerde hij
playbackshows. Michel is zo ongeveer 20 jaar actief als vrijwilliger bij de club.
De vergadering heeft deze toelichting aangehoord en stemt in met het bestuursvoorstel. Bloemen
dus voor de inmiddels binnen gekomen mevr. Koks. Michel komt dus ook in de portrettengalerij!
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Vervolgens schetst de voorzitter de loopbaan van de aftredende penningmeester Gerard
Tuinenburg.
Gerard werd lid op 1 oktober 1972. Voetballend bracht hij het tot het eerste team, waarin hij
uiteindelijk 367 wedstrijden zou spelen. In het seizoen 1999-2000 werd hij 3e bij de verkiezing tot
speler van het jaar. Als hij niet enkele jaren geteisterd werd door een knieblessure zou hij wel eens
recordhouder geweest kunnen zijn. In die blessureperiode was hij de club van dienst door als leider
van het 2e elftal te fungeren. In de 90-er jaren was Gerard o.a. lid van de commissie activiteiten en
van de kascontrolecommissie. Door de jaren heen heeft Gerard ook de nodige wedstrijden geleid
als scheidsrechter. Gerard werd op 6 oktober 2000 bestuurslid financiële zaken. Op 4 oktober 2002
volgde hij Teun Leuvekamp op als penningmeester en dat zou hij blijven tot 7 oktober 2011. De
J.A.V. benoemde hem toen tot lid van verdienste. Op 3 oktober 2014 werd Gerard opnieuw
penningmeester en die functie eindigt dus vandaag.
Gerard is al eerder benoemd tot lid van verdienste en het bestuur stelt voor hem nu “te
promoveren” tot erelid. De vergadering stemt daarmee in en zo zal de foto van Gerard verhuizen
van de leden van verdienste naar de ereleden.
9.
Verkiezing leden van het bestuur.
Volgens het rooster zijn aftredend penningmeester Gerard Tuinenburg en vice-voorzitter Kees Oole.
Vanwege zijn verhuizing naar Zwitserland is Gerard dus niet herkiesbaar, Kees Oole is dat wel.
Voor de functie van penningmeester heeft Jordi Vermaas zich gemeld en voor de functie van
bestuurslid voetbalzaken Albert Elzinga. Er hebben zich geen (tegen-) kandidaten gemeld en de
vraag is of de vergadering instemt met de (her-) benoeming van genoemde personen (en vwb. de
penningmeester in functie). De vergadering is het daarmee eens. De taakverdeling zal conform
artikel 9 lid 4 van de Statuten worden besproken in de eerstvolgende bestuursvergadering en
vervolgens worden gepubliceerd op de website als bijlage 1 HHR.
De voorzitter meldt bij dit punt nog dat het bestuur inmiddels 2 “aspirant-bestuursleden” heeft
gevonden die gaan meedraaien met het bestuur. Dat zijn Kenneth Gorree en Joeri Kapsenberg. Dat
alles uiteraard kijkend naar de toekomst!
Luuc Wilschut complimenteert het bestuur met het voortvarende en doortastende handelen.
10.
Rondvraag.
-Wordt er nog iets gedaan aan de wortels onder veld 2 en 4? Jordi zal dat aan de gemeente
voorleggen.
-Ronald van Pelt zou graag zien dat er iets op de website komt over de moeizame parkeersituatie
bij de club de komende tijd. Dat zal gaan gebeuren.
-Michel Koks komt terug op de familiedag 2017. Volgens Michel was er niets gebeurd als hij niets
had georganiseerd. Te weinig aandacht was de reden dat mensen wegbleven. Als club hebben we
veel jeugdtoernooien aan ons voorbij laten gaan vanwege de familiedag, waarover achteraf ook
weer het nodige te doen was. Het bestuur onderkent wat Michel schetst en dat moet worden
meegenomen bij de organisatie van 2018. Omdat de bouw van de accommodatie en de aanleg van
kunstgras op het hoofdveld de organisatie in 2018 erg bemoeilijkt, is het bestuur al met de
organisatoren in overleg geweest. Daarbij is geopperd de familiedag te houden als opening van het
seizoen 2018-2019. En dus niet als afsluiting van 2017-2018.
-Michel vraagt ook of de nieuwe spelvormen volgend seizoen geruisloos overgaan naar JO10 en
JO11. Of moeten we eerst nog feedback geven aan de KNVB? De voorzitter verwacht dat laatste
wel, op de recente voorzittersvergadering is dat o.a. ter sprake geweest.
-Bram Poldermans vraagt of we nu genoeg vrijwilligers hebben. Hij hoort of leest er nu weinig over,
is er geen probleem meer? Dat is er nog wel, zij het dat vanuit de aanmeldingen van nieuwe leden
ook nieuwe vrijwilligers komen en die worden nu successievelijk opgeroepen en ingeschakeld.
-Nick Hensepeter heeft gezien dat er in een kleedkamer Heineken bier werd gedronken, zelf
meegebracht. Wat vind het bestuur daarvan? Het bestuur pakt dat op, dat is niet de bedoeling.
Noot secretaris: Sterker nog: Het is in tegenstrijd met artikel 5 lid 2 van het Bestuursreglement
Alcohol bij De Zwervers.

Laatste mededeling van de voorzitter: De nieuwe presentatiegids is er, zij het nog in beperkte
oplage. Binnenkort zal hij worden verspreid c.q. verstuurd.
11.
Sluiting.
De voorzitter bedankt de aanwezigen voor hun komst, inbreng en deelname. Vervolgens sluit hij de
vergadering.
Aldus vastgesteld en goedgekeurd in de Jaarlijkse Algemene Vergadering van 12 oktober 2018.

De voorzitter,

De secretaris,

E.L.Hoogerwerf

J. Laffeber
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