Verslag Algemene ledenvergadering 8 oktober 2015
1. Opening voorzitter
Peter v Wijngaarden opent de vergadering en heet alle aanwezigen welkom. Tijdens deze vergadering wordt
verslag gedaan van het boekjaar 2014 en het voetbalseizoen 2014-2015. Bericht van verhindering ontvangen
van Kees v Ramselaar bestuurslid jeugd en Irene Okkerman bestuurslid P.R. en sponsorcommissie.
2. Verslag vorige vergadering
Verslag ongewijzigd vastgesteld.
3. Ingekomen stukken en mededelingen
Geen stukken voor de vergadering ontvangen.
4. Financiën
Ben Schouten licht de jaarcijfers van het boekjaar 2014 toe. Het positieve exploitatieresultaat bedraagt
€ 1.405,=. De penningmeester is positief gestemd over de cijfers van 2014. De “voetbal” heeft een neutraal
resultaat behaald en de “kantine” een positief resultaat. Onze vereniging verkeert nog steeds in een prima
financiële situatie. Het is echter van groot belang om dit ook zo te houden. Dit lukt alleen als we kosten
kunnen besparen en de inkomsten kunnen verhogen.
De penningmeester stelt een contributieverhoging van 10% voor met ingang van het seizoen 2016-2017. De
ALV gaat hiermee akkoord.
Tijdens de vergadering worden twee aanwezigen gevraagd een kascommissie te vormen en de cijfers te
controleren. Joshua van Emmerik en Hessel Appelhof bieden zich hiervoor aan.
De ALV keurt de jaarrekening goed.
5. Jaarverslagen
Peter v Wijngaarden doet zijn verslag over het afgelopen seizoen:
Het kan geen toeval zijn, FIFA-baas Blatter is vandaag voor misschien wel altijd FIFA-baas af……. We zitten
alweer ruim in seizoen 2015/2016. We kijken met ons bestuur terug op de vele onderdelen binnen onze
vereniging. Voordat ik vertrek naar de FIFA zit ik mijn laatste ledenvergadering voor. Zes jaar voorzitter van VV
Schalkwijk. De tijd is omgevlogen. Later deze vergadering draagt ons bestuur Ton Vernooij voor als nieuwe
voorzitter.
Maar eerst nog een terugblik op de afgelopen voetbaljaargang. De festiviteiten zoals buurtvoetbal,
zaalvoetbal, de derby en het medewerkersfeest zijn een jaarlijkse traditie geworden. Het bedrijvenvoetbal is
helaas niet door gegaan dit jaar. Volgend jaar gaan we dit toernooi weer goed oppakken.
De senioren. Hoogtepunt was het rondje op de platte kar met het vijfde elftal. De dames deden tot de laatste
wedstrijd mee om het kampioenschap, maar redden het helaas net niet. Onze herenselectie heeft een goed
jaar gedraaid onder trainer Ton Gruters en assistent Marco Tangelder. Gerard v Mourik is na een pittige ziekte
weer gezond aanwezig in het gehele technische team. Ben Schouten is met al zijn ervaring aanwezig bij het
tweede elftal. Wim Uijttewaal staat zijn mannetje, zowel langs de lijn als in de technische commissie en
uiteraard in ons bestuur.
Ons bestuur is uitgebreid met Pieter Verweij. Pieter vertelt vandaag kort wat zijn rol is binnen het bestuur. Hij
zorgt in ieder geval voor een frisse inbreng in ons team.
De jeugdelftallen draaiden weer een prachtig seizoen. Meerdere kampioenen, maar bovenal veel plezier!
Vanaf "Schalkwijk trapt af" tot de laatste wedstrijden: de inzet en beleving straalde er vanaf. Jeugdvoorzitter
Kees v Ramselaar heeft weer een mooi seizoen neergezet met het gehele jeugdbestuur. Complimenten naar
het jeugdbestuur.
Penningmeester Ben Schouten gaf zojuist een toelichting op de jaarcijfers. De contributie wordt met
instemming van de leden komend seizoen verhoogd. Ben heeft de financiën goed onder controle maar moet

anticiperen op hogere kosten. Gelukkig bleven veel sponsors ons trouw, de supportersvereniging steunt de
club, een perfect georganiseerde vleesdraaiavond en derby-dag zorgden voor de gewenste inkomsten.
Berry v Duijn zorgt als vanouds voor de vastlegging van notulen en verzorgt het secretariaat van onze
vereniging. Alle ingekomen stukken en de notulen krijgen telkens weer een plekje binnen onze adm inistratie.
Dank en complimenten aan Berry voor al zijn werkzaamheden.
Irene Okkerman met haar team voor het clubblad en de pr-sponsoring hebben iets moois neergezet. Een
‘’glossy’’ waar we trots op mogen zijn. En uiteraard dank aan de sponsors die ons ste unen! Nieuwe
adverteerders etc. etc. Top werk geleverd! Irene dankjewel!
Er is verder nog zoveel gedaan in zo'n jaar! Teveel om alles op te noemen en uiteraard met het risico om
mensen te vergeten, iets wat niet de bedoeling is. Als voorzitter spreek ik daarom in algemene zin mijn dank
uit aan u allemaal: uw bijdragen hebben een geslaagde voetbaljaargang opgeleverd. Hartelijk dank hiervoor!
Zes jaar voorzitter van VV Schalkwijk! Ik heb het als een mooie job ervaren. Veel mensen beter leren kennen.
Samen de leuke dingen opgepakt, maar ook op de mindere momenten goed met elkaar samen gewerkt. De
combinatie met mijn eigen bedrijf was soms niet eenvoudig. Drukte op kantoor viel nog wel eens samen met
de activiteiten bij de voetbal en andere bestuurstaken. En bovenal mijn gezin! Gelukkig zijn zij allen gek op
voetbal, waardoor ook zij vaak op de voetbalvelden te vinden waren.
Zaterdag gaan we een mooie derby-dag beleven met zijn allen. Een klein stukje aandacht naar de overdracht
van de voorzittershamer, nieuwe hoofdsponsors en nog veel meer leuke activiteiten. En ik reken op drie
punten!
Dankjewel VV Schalkwijk!
Ik geef nu graag het woord aan Pieter Verweij, bestuurslid.
Pieter Verweij is algemeen bestuurslid zonder specifieke taak. Pieter vertelt o.a. bezig geweest te zijn met de
handhaving van het alcoholbeleid. Een item dat door de nieuwe wetgeving en de handhaving vanuit de
gemeente Houten de nodige aandacht vereist. Hij probeert afstand te houden als er binnen het bestuur
specifieke selectiezaken aan de orde komen, maar wil zich wel gaan richten op een betere doorstroming van
jeugdleden naar de selectie en de jeugd enthousiasmeren voor de supportersvereniging.
Technische commissie
Wim Uijttewaal doet verslag namens de Technische commissie:
Dit jaar gestart met als nieuwe hoofdtrainer Ton Gruters. Schalkwijk begint voortvarend met twee
overwinningen. Het effect van een nieuwe trainer lijkt te werken. Een goede trainingsopkomst en goede
conditieopbouw resulteert in een goede start van de competitie. Lang geleden dat we in een relatief vroeg
stadium ons al veilig gespeeld hebben. Wel jammer dat de laatste zeven wedstrijden verloren worden.
Uiteindelijk is het eerste elftal achtste geworden.
Het contract met Ton wordt al in een vroeg stadium verlengt. In de techni sche staf verder geen
veranderingen. Met Marco als assistent, Edwin als verzorger en Gerard als leider staat er een sterk team.
Het tweede elftal is met een enthousiaste nieuwe begeleiding begonnen. Ben Schouten als leider met
ondersteuning van Jori Baas en Richard vd Berg. Het tweede eindigt dit jaar als zevende.
Het derde elftal eindigt dit jaar op de vijfde plaats en het vierde als derde.
Het vijfde elftal is eindelijk kampioen geworden en heeft dit met een leuk feest in de kantine afgesloten. Het
derde, vierde en vijfde gaan nu alle drie in de reserve 6e klasse spelen.
De dames gingen goed van start en lang zag het er naar uit dat ook zij kampioen zouden worden. Helaas
konden ze dit niet volhouden en moesten ze de vrouwen uit Houten voor laten gaan.
Dank gaat uit naar alle vrijwilligers die zich inzetten voor de teams.
Met name scheidsrechters, leiders, trainers, verzorger, mensen van de ontvangst in de bestuurskamer en de
maandag commissie voor het onderhoud van de velden en het trekken van de lijnen.
Jeugdafdeling
Door de afwezigheid van de voorzitter van het jeugdbestuur is er geen uitgebreid verslag. De voorzitter Kees v
Ramselaar meldt dat alles bij de jeugdafdeling naar tevredenheid verloopt. Binnen het jeugdbestuur is
afscheid genomen van Berlinda vd Kreeft en is Trudy v Rijswijk als nieuw bestuurslid aangetreden. Bij de

jeugdafdeling staat spelplezier voorop en worden de teams op leeftijd ingedeeld. De barbezetting wordt
inmiddels door de ouders van de jeugdleden ingevuld.
P.R. en sponsorcommissie
Bij de afwezigheid van Irene Okkerman doet de voorzitter verslag namens de P.R. commissie:
Het hernieuwde Magazine is er gekomen. Momenteel wordt de laatste hand gelegd aan het Presentatie
Magazine waarin alle 23 teams van de vereniging worden gepresenteerd.
Er is voor een periode van drie jaar een contract afgesloten met vier nieuwe hoofdsponsors, zijnde: DPD
Management & Advies, Hypotheek Plus, Bokkers en KOPAD. Het contract met de oude hoofdsponsors liep af
en wensten zij niet te verlengen.
De vereniging is een samenwerking aangegaan met kledingleverancier Koppers Sports. De samenwerking met
Adelaar Sport werd beëindigd.
Inmiddels hebben maar liefst 10 teams nieuwe tenues gesponsord gekregen. Dit zijn:
 Het eerste elftal met dank aan de nieuwe hoofdsponsors
 Het vierde elftal door Bokkers
 Dames1 door Zachtfruitbedrijf Anton v Garderen en DeDa Dakwerken
 C1 en D2 door Transportbedrijf Jan Rietveld
 D1 door Gerard Huiden
 E3 door Ironmaster (Ruud Groenen)
 F2 door de Bickels
 MD1 door Domcity (Raoul Endeveld)
 ME1 door Schildersbedrijf Buschgens & vd Worp
Als nieuwe bordsponsoren konden we verwelkomen:
 Cor v Rijswijk
 SPAR
 Dolphin Schoonmaak Houten
 Fysio Workshop
 Joost Vernooy
Een aantal partijen vernieuwden hun bord. Dit waren:
 Matrix
 Schildersbedrijf Copier
 Kool Transport
 Voetzorg
 Imabo is Bouwcenter Nieuwegein geworden
Een bijzonder woord van dank gaat uit naar Jan v Rooijen en consorten die voor bevestiging en vervanging van
al deze borden zorgden. Ook hebben zij alle borden opnieuw gerangschikt.
De 2 welkomstborden werden voorzien van het nieuwe logo en bevestigd door de Kantinecommissie. Deze
commissie verving ook het oude logo door het nieuwe logo in de kantine wat de nodige schilderuren in de
Kerstvakantie betekende.
Robbie Peek en Pieter Verweij zorgden voor een creatieve blauwe kerstkaart die aan alle leden, sponsors en
vrijwilligers werd gestuurd.
De website wordt zo goed mogelijk onderhouden. Robbie Peek gaat hier naast Tim Steenbrink een rol in
spelen en ook wordt er naar gestreefd meer berichten via Facebook te communiceren. Gewerkt wordt aan
een koppeling om die berichten ook gelijktijdig op de site te krijgen.
Het Sportfonds Houten verstrekte subsidie voor de aanschaf van trainingsmaterialen.
Ook met de pers wordt geprobeerd goed contact te houden. De berichten, zoals vooraankondigingen van
activiteiten, worden in de Schalkwijkse Berichten opgenomen. Indien van toepassing gaan berichten ook naar
’t Groentje, Trefpunt en het AD. Het AD zal in de persoon van Martin Veldhuizen in ieder geval ook zaterdag
bij de derby aanwezig zijn om daarna verslag te doen. Martin schrijft ook voor ons clubblad.

6. Bestuursverkiezing
Kees v Ramselaar is aftredend en voor de vijfde keer herkiesbaar als jeugdvoorzitter.
Kees wordt door de ALV herkozen.
Peter v Wijngaarden is aftredend als voorzitter en niet herkiesbaar. Het bestuur stelt Ton Vernooij kandidaat
als nieuwe voorzitter. De ledenvergadering stemt in met de benoeming.
7. Rondvraag
De aanwezigen zijn blijkbaar dusdanig onder de indruk van de nieuwe voorzitter dat niemand iets voor de
rondvraag heeft.
8. Sluiting
De nieuwe voorzitter sluit de vergadering, geeft aan dat de volgende algemene ledenvergadering op
donderdag 13 oktober 2016 is en biedt iedereen namens de vereniging een drankje aan.

