Notulen JALV 22 november 2018
1.
Opening 20.20 uur
Voorzitter Erik Oudshoorn opent de vergadering en heet iedereen welkom. Helaas zijn er weinig mensen
aanwezig maar om de aanwezigen niet teleur te stellen gaat de vergadering gewoon door.
Afbericht; Arno Visser
2.
Notulen JALV 26 oktober 2017
De notulen worden zonder op- of aanmerkingen aangenomen.
3.
Mededeling van het Dagelijks Bestuur
Tegen middernacht, aan het einde van een mooie Champions League-avond, waarop dit seizoen gelukkig weer
Nederlandse clubs zijn te aanschouwen, zendt Veronica vaak nog een spannende e-game uit. Twee pubers die
met een joy-stick elkaar proberen af te troeven op een beeldscherm. René van der Gijp noemde het onlangs
cynisch de kers op de taart nadat er op de velden in Europa prachtige topsport te zien was geweest. En Johan
Derksen mopperde dat hij geen zeventig gaat worden om op dit tijdstip nog een spelletje te moeten bekijken.
Het is leuk dat Veronica iets anders probeert te doen met een voetbalavond, maar ondertussen moeten we ons
realiseren dat het fenomeen games een van de oorzaken vormt dat de belangstelling voor de actieve
beoefening van de edele sport met de bal bij de jeugd is afgenomen. De cijfers voor 2018 zijn uiteraard nog niet
bekend, maar in 2017 verloor de KNVB vijftienduizend leden, vooral in de categorie tot dertien jaar.
Er zijn meer maatschappelijke veranderingen voor de terugloop in leden aan te wijzen. De beoefening van niet
clubgebonden sporten, zoals fitness, fietsen en hardlopen is wel toegenomen. De ouderen sporten steeds vaker
bij voorkeur wanneer en waar ze dat uitkomt.
De landelijke trend van dalende belangstelling voor het actieve voetbal in clubverband heeft ook voor ons
gevolgen. Na jaren van financiële voorspoed gaat het minder met SV De Rijp. We hebben relatief veel leden
verloren terwijl er bij de jeugd minder is bijgekomen. Daardoor nemen de inkomsten aan contributies af en
loopt ook het aantal vrijwilligers terug. We zullen de komende jaren een pas op de plaats moeten maken. Of ook
wel, zoals dat vroeger heette, de tering naar de nering zetten.
In De Rijp speelt mee dat we niet meer profiteren van een soort babyboom die er is geweest. Al groeit het
aantal kabouters weer enigszins. Wat adviseert de KNVB als remedie om de afname van leden een halt toe te
roepen? 1. Zorg dat je trainers hebt bij de jeugd die een cursus hebben gevolgd en goede trainingen kunnen
geven. En 2. Besteed wat meer aandacht aan de recreatieteams. Het plezier in het voetbal moet terugkeren of
behouden blijven.
De maatschappelijke trend kunnen we niet veranderen, maar dit zijn wel aspecten waar wat aan kunnen doen.
Daarom gaan we de jeugdtrainers weer aansporen een cursus te volgen, mogelijk met behulp van Mart Nooij
die zelfs het diploma Coach Betaald Voetbal op zak heeft. Verder moeten we energie blijven steken in het
organiseren van toernooien en evenementen. Tevens gaan we kijken of we nog meer meiden kunnen
interesseren om bij ons te komen voetballen.
Voor dit alles hebben we hulp gekregen van Leon Commandeur, inderdaad de voormalige talentvolle doelman
van JO 19. Hij wordt in de hoedanigheid van combinatiefunctionaris afgevaardigd door Alkmaar Sport en zal zich
beziggehouden met het technisch kader bij de meiden, het organiseren van toernooien, het werven van leden
en vrijwilligers.
En misschien help het ook dat wij over een paar weken op ons terrein een heuse pannakooi kunnen openen.
Voor de jeugd en door de jeugd. Want onze jeugdleden hebben zelf voor de financiering gezorgd met het
verkopen van loten van de Grote Clubactie.
En verder moeten we vooral niet in paniek raken. Clubliefde bestaat in Nederland bijna niet meer, maar nog wel
volop bij SV De Rijp. Dat is een groot goed dat we moeten koesteren. Ons eerste elftal bijvoorbeeld speelt al
jaren in vrijwel dezelfde samenstelling, zij het dat er gelukkig steeds meer jeugdspelers doorbreken. Een aantal
had wellicht afgelopen zomer de overstap kunnen maken naar SV Beemster en in de Tweede Klasse kunnen
spelen, maar bedankte voor de eer. In de wat grotere steden zie je krankzinnige verschuivingen. In Hoorn zag je
bijvoorbeeld afgelopen zomer bij Always Forward, een club met elfhonderd leden die wil groeien naar
veertienhonderd leden, in de selectie een heel elftal vertrekken, terwijl van buitenaf liefst tien spelers de
hoofdmacht weer aanvulden. De vaste selectiespelers gingen zich bij de eerste training eerst maar eens aan de
nieuwe ploeggenoten voorstellen.
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Clubliefde zie ik ook nog bij vrijwilligers als Bert Goesinne en zijn teams. En al die andere dorpsgenoten die
bereid zijn voor onze club uren per week vrij te maken. Al wordt het steeds moeilijker mensen te vinden die
verantwoordelijkheid willen nemen. We zullen ze moeten koesteren en aan het eind van het jaar gaan we alle
vrijwilligers weer eens uitnodigen voor een groot feest.
Wat gaat deze voetbaljaargang ons nog brengen? In het voorjaar hopen we de oude kleedkamers van een verfje
te voorzien en de nodige reparaties uit te voeren. Op 20 december hebben we een onderhoud met wethouder
van Sport Pieter Dijkman waarin we onder andere het opknappen van de entree ter sprake zullen brengen.
Maar Alkmaar heeft ons ook nog beloofd wat te doen met de groenstrook achter de tribune. Al moeten we daar
nog eens goed naar kijken of dat nog zinvol is nu het B-veld ook voorzien is van verlichting.
Een dezer dagen zal het bestuur rond de tafel gaan zitten met hoofdtrainer Peter van der Zwaan. Hij is
momenteel bezig aan zijn vijfde seizoen bij ons en heeft het nog steeds erg naar zijn zin. Wordt hij de Foppe de
Haan van SV De Rijp?
Over het doorschuiven van JO 19-spelers, de voormalige A-junioren, zijn inmiddels al de eerste gesprekken
gevoerd. We hebben geleerd van het verleden en er zal een plan bedacht moeten worden dat in elk geval
voorkomt dat jongens uit deze categorie om welke reden dan ook onze club de rug toe keren.
Tot slot, er zijn het afgelopen jaar nogal wat vrijwilligers uit onvrede vertrokken. Soms lagen er diep gewortelde
intriges aan ten grondslag, soms voelden mensen zich onvoldoende gewaardeerd. Daar zou het bestuur niet
goed mee zijn omgesprongen. Het DB doet wat hij kan, maar is er niet om steeds weer als een soort mediator
op te treden. Of om alle problemen op te lossen als de vrijwilliger er geen gat meer inziet. We hebben een
structuur met een groot aantal commissies zodat veel handen licht werk maken. Dat is redelijk uniek in het
amateurvoetbal. Maar het vraagt ook talent, begrip, geduld, organisatievermogen én een goede communicatie
van ons kader en vrijwilligers. Ik doe dan ook een beroep op iedereen om onze mooie, gezellige club zoveel
mogelijk te blijven steunen en wat meer acceptatie voor elkaar proberen op te brengen. Uiteindelijk moeten we
vooral trots kunnen zijn op wat we hier in de afgelopen jaren hebben neergezet.
Dank voor uw aandacht!
4.
Verslag van de penningmeester
De vereniging is financieel gezond. Een verlies van ruim € 1.000, dat hoger uit was uitgevallen wanneer wij niet
enige meevallers hadden gehad. In het afgelopen seizoen is het project zonnepanelen en verlichting van het Bveld afgerond. Hiermee proberen wij voor de toekomst onze mogelijkheden te vergroten zonder dat dit tot een
toename van de uitgaven zal leiden.
Onze visie dat wij graag willen investeren in de kwaliteit van de sport, waarbij mogelijkheden van spelers
moeten worden benut en de begeleiding moet worden geoptimaliseerd, maar waar het plezier in het voetbal
altijd voorop staat.
Balans per 30 juni 2018
De balans geeft aan dat wij op dit moment een gezonde club zijn, waarbij de afgelopen jaren in kleedkamers en
zonnepanelen is geïnvesteerd. De afgesloten financieringen leiden tot verplichte betalingen van rente en
aflossing. De voorzieningen/fondsen die wij hebben gevormd houden hoofdzakelijk verband met het
achterstallige onderhoud van de oude kleedkamers en de reservering voor groot onderhoud in de iets verdere
toekomst. Te zijner tijd zullen wij natuurlijk de middelen gespaard moeten hebben om dit ook uit te kunnen
voeren.
Exploitatieoverzicht 2017/2018
Het afgelopen jaar sluit de exploitatie met een tekort van € 1.107!
De kantineopbrengsten zorgen absoluut voor een goede financiële bijdrage maar kennen een dalende
brutomarge. Dit als gevolg van het al enkele jaren niet verhogen van verkoopprijzen. Inmiddels heeft de
kantinecommissie haar prijzen dit seizoen aangepast. Ik zal u proberen vanavond duidelijk te maken waarom dit
ook noodzakelijk is!
Dalende contributiesopbrengsten als gevolg van een dalend ledenaantal is een aspect van zorg en zien wij ook
het komend seizoen doorzetten!
De sponsoropbrengsten zijn redelijk op niveau gebleven maar het ontbreken van een gedegen
sponsorcommissie baart ons zorgen!
-2-

Notulen JALV 22 november 2018
Het verlies zou dit jaar aanzienlijk hoger zijn wanneer wij de (niet verwachte) bedragen aan
opleidingsvergoedingen voor Jizz Hornkamp en Gijs Smal niet hadden ontvangen (totaalbedrag
€ 7.000).
Berry Schuit heeft zich ingespannen in het subsidiebeleid van de Gemeente Alkmaar en uiteindelijk is er € 2.400
ontvangen. Bert Goesinne met zijn vast club medewerkers verzorgen veel van het onderhoud van de velden,
waarvoor wij een vergoeding van € 2.500 hebben ontvangen.
Door de extra opbrengsten die wij hebben ontvangen zijn wij nog in staat geweest de hogere kosten op te
vangen. Het terug lopen van het aantal leden, leidt tot een lagere bijdrage aan het kledingfonds. De kleding die
drie jaren geleden is aangeschaft wordt gedekt uit de kledingbijdrage van de ouders. Ook hebben wij hogere
kosten van de gemeente belastingen doordat onze verbouwing en nieuwbouw heeft geleid tot een hogere
waarde van ons complex. De promoties van onze hoogste jeugdelftallen naar de A-categorie leidt ook tot hogere
kosten van scheidsrechters.
En door enkele schades en meer klein onderhoud zijn ook deze uitgaven licht toegenomen.
Het uitbrengen van een clubblad per twee weken leidt wel tot een besparing van € 2.500.
Per saldo zijn de totale meerkosten voor de club ongeveer € 10.000.
Begroting en toekomstige exploitatie
Nu wij in het lopende jaar weer worden geconfronteerd met een daling van het aantal leden, is het niet
eenvoudig om een sluitende exploitatie te realiseren en zullen er in de komende jaren maatregelen moeten
worden genomen om onze club zo gezond te houden zoals zij momenteel is.
Wij stellen ons de vragen:
Welke mogelijkheden zijn er om te besparen op kosten? Of zien wij kansen de opbrengsten te vergroten?
Als bestuur streef je naar kwaliteit van het voetbal. Welke mogelijkheden heb je dan? Bespaar je op de
kwaliteiten van trainers of hun begeleiders of beperk je het onderhoud van het complex?
Of vind je toch enige financiële ruimte in hogere sponsorbijdragen, hogere contributiesbijdragen dan wel betere
kantine-exploitatie?
De ervaring leert dat heel veel staat met de vrijwilligers die zich hier voor in willen zetten. Vrijwilligers die wij
nog voldoende hebben, echter niet op alle plaatsen binnen de organisatie.
In deze vergadering wil ik dan ook deze zorg met jullie delen. In de afgelopen twee jaren is het ledenaantal met
meer dan honderd gedaald, hoofdzakelijk jeugdleden. Een enigszins voorzienbare tendens bij teruglopende
leerlingenaantallen op de basisschool, maar toch zullen wij ons actiever moeten opstellen en proberen ons
verder te onderscheiden in wat wij voor de jeugd kunnen en willen betekenen!
Een daling van het aantal leden, leidt tot veel lagere contributieopbrengsten, druk op de kantineopbrengsten,
minder betrokken ouders en hierdoor ook enigszins druk op de sponsoring!
Op de kosten van de vereniging kan niet eenvoudig worden bespaard. De faciliteiten moeten goed zijn, een
trainer met een licentie is verplicht (vereiste vanuit de KNVB) en aan de kosten van de KNVB kan ook niet
getoornd worden. Het vormt dus een zeer interessant vraagstuk voor de toekomst.
Bij het organiseren van een activiteit moeten wij als bestuur standaard al aangeven, dat er voor een iets hogere
uitgaven toch een sponsor moet worden gezocht. Je zou het graag heel anders zien!
Een actievere benadering van ook het meisjes/vrouwenvoetbal moet de club een impuls geven. Zoals de
voorzitter reeds heeft aangegeven is er overeenkomst met Alkmaar Sport gesloten, waarbij Leon Commandeur
zich zal inzetten om de juiste kaders hiervoor te bepalen en het bestuur hier in te begeleiden. Het opzetten van
een juiste structuur moet in ieder geval meer duidelijkheid geven en ook een raamwerk bieden waarbinnen wij
kunnen werken.
Een prettige bijkomstigheid in deze blijft dat wij in de afgelopen tien jaren een mooi complex hebben neergezet
en ook nog jaren vooruit kunnen zonder dat de club er echt onder zal lijden.
Toch als bestuur moet je de continuïteit van de club bewaken en als penningmeester vind ik het mijn taak om de
langere termijn visie te bewaken! SV de Rijp moet over 20 jaar nog altijd de club kunnen zijn, die het op dit
moment uitstraalt. Een gevoel van fijn om te bij te zijn!
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En om dit te realiseren doe ik met klem een verzoek op jullie? Laten wij dit SAMEN doen!
Alleen dan is al het vrijwilligerswerk leuk en is het prachtig om ook een mooi resultaat neer te zetten.
De PR-commissie, de kantine, de jeugdafdeling: zij kunnen allemaal een paar lachende gezichten extra
gebruiken.
Als laatste bedank ik de mensen die mij administratief ondersteunen, dat is behoudens de medewerkers op mijn
kantoor, Jacqueline voor de ledenadministratie, Shanna voor de administratieve PR ondersteuning en niet te
vergeten Ruud en Bert voor het wekelijkse overleg.
5.
Verslag kascommissie; Richard de Lange en Ger Roelofsen
Richard de Lange neemt het woord. Maandag hebben wij de kas(boeken) door gespit. Ondoenlijk om alles door
te nemen. Maar duidelijke uitleg van Frank over het e.e.a. Wij hebben gezien dat de kosten alleen maar stijgen
en de inkomsten lager. De vereniging zal in de toekomst voorzichtiger moeten zijn met uitgaven. Het is een
professionele boekhouding; ziet er gelikt uit.
De kascommissie verleent het bestuur decharge.
6.
Verkiezing kascommissie; aftredend Richard de Lange
Richard de Lange treedt af en Ger Roelofsen blijft nog een jaar aan. Reserve Peter Stam neemt komend jaar
plaats in de kascommissie. Hans Konijn biedt zich aan als reserve. Beiden namens het bestuur bedankt.
7.
Bestuursverkiezing; aftredend en herkiesbaar : Frank Oudejans (penningmeester)
Al 18 jaar is Frank penningmeester. Frank zijn clubhart heeft gesproken en zal voorlopig penningmeester blijven.
Of Frank de gehele periode van 3 jaar vol gaat maken is niet nog niet zeker.
Er hebben zich geen tegenkandidaten gemeld bij het bestuur. Frank wordt zonder tegenstemmen herkozen. Het
bestuur is daar heel blij mee!
8.

Pauze (tot 21.10 uur)

9.
Website / App / AVG (Algemene Verordening Gegevensbescherming)
Presentatie van Tom Govers over AVG met ondersteuning van een PowerPoint. Er is een journalistieke grondslag
voor het noemen van namen en plaatsing van foto’s in bijvoorbeeld verslagen. Je hebt als lid/ouder altijd het
recht om hier bezwaar tegen te maken. Er zijn uitzonderingen waarin de vereniging niet aan mee kan werken.
Bijvoorbeeld je gegevens verwijderen uit de ledenadministratie want deze zijn nodig om lid te zijn bij de KNVB of
voor de vereniging voor het indelen van een lid bij een team. Er komen nieuwe lidmaatschapsvoorwaarden
waar een ieder in toestemt.
De nieuwe website is zo goed als klaar > volgend weekend zal deze de lucht ingaan.
Het maken van foto’s van een wedstrijd mag dat? Ja dat mag dus maar men mag altijd vragen om een foto te
verwijderen.
We zijn ook bezig met het ontwikkelen van een SV De Rijp app; het zien van alle wedstrijden, uitslagen en het
krijgen van nieuws binnen de vereniging. Wedstrijden en uitslagen zijn gegevens van de huidige voetbal.nl app.
Krijgt wel een SV De Rijp lay-out. De app geeft ook mogelijkheden om met elkaar te communiceren binnen de
leden. Via Sportlink hadden we ook een nieuwe website kunnen bouwen maar deze is voor SV De Rijp niet
werkbaar vandaar dat ervoor gekozen is om onze huidige website aan te passen.
10.
Jaarverslagen van de verschillende commissies
- Materiaal- Complexbeheer
Bert Goesinne neemt het woord namens materiaal-complexbeheer.
Wij hebben van de zomer 107 uur beregend op het B en C veld. Dat gebeurde twee dagen in de week en dit is
gedaan door Abel Hoogeboom, Jan Smit en Bert Goesinne. De lijnen zijn er als van ouds weer getrokken door
Jan Smit. Elke maandagochtend om 8.30 uur komen 10 mannen en 1 dame de kantine, kleedkamers en het
terras schoonmaken . Er werden het gehele jaar door kleine reparaties en onderhoud gedaan . De mollenvanger
Dirk Hoogland is van de zomer overleden. Dirk heeft 15 jaar voor ons mollen gevangen op de velden. Van de
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zomer heb ik het zelf (Bert Goesinne) gedaan en dat viel niet tegen . Na veel rondvragen hoe ik dat het beste
kon aanpakken kwam ik bij Remco Gerritsen terecht ( die had het geleerd van Dirk Hoogland).
Ik wil alle vrijwilligers bedanken voor hun geweldige inzet voor de club het afgelopen jaar.
Bert Goesinne
- Zaal
Voorzitter van de zaal Jaimy Lee Brink neemt het woord. De reden van de terugloop van het aantal leden in de
zaal zijn o.a. studies en reizen. Het bestuur heeft de hoop dat er toch nog een team bij komt. Er wordt hard aan
gewerkt achter de schermen.
- TC Jeugd > Martin Effting
Er zijn de afgelopen zomer veranderingen binnen de TC geweest. Er zijn 6 mensen overgebleven; de
coördinatoren zijn opnieuw ingedeeld. Er is veel werk verzet de afgelopen maanden. Het ledental houdt niet
over; hard werken om de teams compleet in het weekend op het veld te krijgen. Als een lid/ouder een
probleem heeft of een oplossing ergens voor; spreek ons erop aan en dan kunnen we samen kijken. Wij hebben
ook niet altijd de wijsheid in pacht. De TC is positief en loopt goed.
11.
Rondvraag
Er zijn geen vragen vanuit de vergadering.
Piet Slooten; waarom wordt er op zaterdag nog zo laat gevoetbald en waardoor het genoodzaakt is om de
verlichting te gebruiken. Waarom niet een paar wedstrijden tegelijk in de middag. Alle teams zitten vrij krap en
als je die tegelijk laat spelen is aanvulling niet mogelijk. Om ze achter elkaar te laten spelen kunnen ze elkaar
helpen. Dat is op dit moment het probleem.
12.
Sluiting
Om 21.35 uur sluit de voorzitter de vergadering en bedankt de aanwezigen voor hun komst en inbreng. Hopen
volgend jaar toch echt op een hogere opkomst.

-5-

