Verslag Algemene ledenvergadering 12 oktober 2017
1. Opening voorzitter
Ton Vernooij opent de vergadering en heet alle aanwezigen welkom. Tijdens deze vergadering wordt verslag
gedaan van het boekjaar 2016 en het voetbalseizoen 2016-2017. Kees van Ramselaar (jeugdvoorzitter) is
afwezig en wordt vervangen door Vincent Kuik (Penningmeester Jeugd). Ton bedankt alle bestuursleden,
diverse commissies en alle vrijwilligers voor hun bijdrage het afgelopen seizoen.
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 2016 toe. Het positieve exploitatieresultaat van de
vereniging bedraagt € 2.964,=. De penningmeester is positief gestemd over de cijfers van 2016, alleen maakt
zich wel zorgen om de situatie in 2017. De afdeling “voetbal” heeft nog steeds een negatief
exploitatieresultaat van € 415 ondanks de verhoging van de contributie. Dit kan echter verklaard worden door
de grote uitgave aan nieuwe ballen en materialen. De “kantine” heeft een goed positief resultaat, welke wel
wat lager is dan in 2015. De inkomsten zijn hoger door het 70 jarig jubileum in 2016. Maar er is ook in 2016
geïnvesteerd in een nieuw koffieapparaat en zijn tijdens het jubileum ook veel consumpties weggegeven.
Onze vereniging verkeert nog steeds in een prima financiële situatie. Alleen moeten we in 2017 rekening
houden met het wegvallen van de sponsoring van de Rabobank en de Ecotax. Daarnaast zullen de uitgaven
stijgen voor de verzekering door de inbraken die in de kantine zijn geweest. Des te meer reden om ook te
proberen de inkomsten kant van de voetbal te stimuleren en wordt ook het belang van een vleesdraaiavond
nog benadrukt.
Tijdens de vergadering worden twee aanwezigen gevraagd een kascommissie te vormen en de cijfers te
controleren. Joshua v Emmerik en Rik vd Ven bieden zich hiervoor aan.
De ALV keurt de jaarrekening goed.
5. Jaarverslagen
Ton Vernooij doet verslag over het afgelopen seizoen. Net als afgelopen jaren draait onze vereniging prima
mede door de inzet van vele vrijwilligers. Het valt ons op dat ondanks de vele drukke agenda’s van eenieder
tegenwoordig er nog veel mensen zijn die zich in willen zetten voor onze mooie vereniging. Om alles voor
elkaar te blijven krijgen willen we de mensen, die tijd over hebben, vragen of dat ze zich op de een of andere
manier ook in willen zetten om onze vereniging mooi te houden. Dit hoeft niet perse in een bestuursfunctie
maar dat kan ook door middel van je aan te melden voor een kort project of activiteit. Dit in het kader van
“vele handen maken licht werk”. Bovendien maakt het je als persoon sterker door deel te nemen aan de
organisatie van zo’n project en/of activiteit door de sociale contacten en het delen van inzichten over de
materie. Natuurlijk is het ook gezellig.
Bij deze speciale dank aan de bestuursleden en hun commissieleden waar zij door ondersteund worden.
Robin Koppers, onze secretaris die daarnaast ook allerlei werkzaamheden met groot enthousiasme oppakt
zoals het herzien van de statuten en het project LED verlichting. Daarnaast heeft ie contacten gelegd met de
Jonge Ontdekker om autistische kinderen van onze accommodatie gebruik te laten maken.
Ben Schouten, de penningmeester die de financiën al vele jaren bewaakt en inzichtelijk maakt. Daarnaast is ie

ook de man met de meeste ervaring in het bestuur en is ie leider van het 2e.
Kees van Ramselaar de jeugdvoorzitter, is vanavond verhinderd maar wordt waargenomen door Vincent Kuik.
Er is het afgelopen jaar nogal wat veranderd in de jeugd. Ik denk dan aan de Voetbalzaken app en de nieuwe
spelvormen voor de JO8 en JO9.
Irene Okkerman, is verantwoordelijk voor de PR, Sponsoring en het Clubmagazine. Er is ook dit jaar weer hard
gewerkt met haar team om elke keer weer een schitterend magazine te presenteren. Het sponsorcontract
met de 4 hoofdsponsoren (DPD Management & Advies(Dirk Dekker), Hypotheekplus(Peter van Wijngaarden),
Kopad (Ton Koppers) en Bokkers Ambachtelijke Koekwaren(Bernard Bokkers), van de afgelopen 3 jaren loopt
af en gekeken gaat worden of dit verlengd kan gaan worden. Andere sponsoren zijn natuurlijk altijd welkom in
welke vorm dan ook.
Pieter Verweij, is verantwoordelijk voor de Technische Commissie en heeft een druk jaar achter de rug met de
trainerswissel bij de selectie waar Max en Laurenzo Wimmers zijn vertrokken. Hiervoor in de plaats zijn
Thierry Meeuwsen en André Koer aangetrokken. De eerste trainingen en wedstrijden verlopen onder de
nieuwe leiding prima. Daarnaast houd Pieter zich bezig met de tribune, is ie speler van de selectie en traint
zelf ook een jeugdteam op de maandagavond.
Daarnaast ook dank aan de mensen van de Maandagochtendploeg, waarbij Jos van Dijk bereid is gevonden
om de lijnen te gaan trekken samen met Willem Kolsteeg omdat Jan van Rooijen gaat afbouwen,
Bestuurskamer diensten op zaterdag en zondag, de schoonmakers Ria & Wim Kolfschoten en Jan
Hommelberg voor de kleedkamers, de Barcommissie en de vele medewerkers op de zaterdagen en zondagen,
Kaartcommissie en commissie Buurttoernooi. De commissie Vleesdraaiavond (waar ook nog helpende handen
welkom zijn!). de supportersvereniging die is overgegaan naar de Vrienden van de VV Schalkwijk. De
leiders/trainers en scheidsrechters van alle teams(waarbij Niek de scheidsrechters voor de Jeugd regelt en
Yannic het wedstrijdsecretariaat voor de Jeugd verzorgd). Alle mensen die de magazines mogen rondbrengen.
Last but not Least FH v/d Berg in zijn nieuwe functie als materiaalman.
Wij hopen het komende jaar ook weer op al jullie inzet/steun te mogen rekenen!!!
We hebben ook nog nieuws van wethouder Kees van Dalen. Hij is in onze bestuursvergadering geweest en
heeft gemeld dat er het komende jaar nog geen geld gereserveerd staat op de Perspectiefnota van de
Gemeente Houten inzake Kunstgras voor de VV Schalkwijk. Dit omdat het Mulier onderzoek heeft uitgewezen
dat er voorlopig geen noodzaak is tot uitbreiding van de veldcapaciteit voor onze mooie vereniging.
Technische commissie
Pieter Verweij doet verslag namens de Technische commissie:
Ja, zoals jullie weten ben ik verantwoordelijk voor de Technische zaken bij VV Schalkwijk. Ik doe dit niet alleen.
Samen met Wim, Gerard en Peter vormen wij de technische commissie. Dus met zijn vieren vullen wij
vacatures in, delen wij de senioren elftallen in, JO23, wedstrijdzaken rondom de wedstrijden van de selectie,
overleggen met seniorenelftallen etc. Hiervoor wil ik deze heren in ieder geval bedanken voor de
samenwerking afgelopen jaar!
Dan kijk ik even terug op het seizoen 2016/2017;
Het eerste elftal komt weer uit in de vierde klasse. Het was wel even spannend hoe de trainerskeuze ging
uitpakken. Max Wimmers had immers geen ervaring bij 1e elftallen. Het jaar hiervoor, onder Ton Gruters, was
goed verlopen met een 7e plek en net geen periodetitel. Grote vraag dus hoe Max dit zou gaan evenaren of
zelfs verbeteren.
Nou dat is gebleken. Zonder Danny Kolfschoten, Oscar Windhorst, Tom Spierings en de langdurig
geblesseerde Thomas Schoot hebben de overgebleven jongens het echt heel goed gedaan. De eerste vier
wedstrijden werden gewonnen van Brederodes, DWSV, Aurora en VSC. Dit gevolgd door een gelijkspel uit bij
Amsvorde. Een super start. Daarna werd het wat minder tot aan de winterstop met 5x verlies en 2x winst.
Maar vooral na de winterstop ging het echt lopen. Met 8 winstpartijen, 2 keer gelijk en twee verliespotten

tegen de kampioen en Rivierwijkers werd er een periodetitel binnengehaald. Schalkwijk 1 eindigt derde in de
competitie met 45 punten. Dit succes is behaald met de gehele selectie. Er zijn veel spelers die zowel bij 1 als
2 hebben gespeeld. Het tweede is zelf ook 3e geëindigd in een lastige poule. Een erg knappe prestatie voor
een elftal dat continu te maken heeft met wisselingen en praktisch nooit met dezelfde 11 kan starten.
De promotiewedstrijden waren een duidelijke les dat we nog zeker niet klaar zijn voor een derde klasse en we
gewoon blij moeten zijn met de huidige 4e klasse. Jammer genoeg vorig jaar de derby tegen ‘t Goy gemist en
ook de wedstrijden tegen SVF. Gelukkig is de derby dit jaar weer terug.
Max heeft halverwege het seizoen al aangegeven in te gaan op een mooi aanbod van JSV om daar fulltime aan
de slag te gaan als technisch coördinator. Een schitterend aanbod waar maar weinig mensen nee tegen
zeggen. Ook Laurenzo geeft, na wat langere denkperiode, aan dat hij niet doorgaat als assistent trainer in
verband met extra werkzaamheden bij JSV en een stage bij FC Utrecht. Wij willen beiden natuurlijk bedanken
voor het fantastische seizoen en vinden het jammer dat de heren zo snel weer weg gaan. Schalkwijk heeft
toch de ambitie om langer samen te werken met de hoofd- en assistent-trainer.
Gelukkig hebben we een prima vervanger kunnen vinden in Thierry Meeuwisen als hoofdtrainer en na een
wat langere zoektocht ook André alias ARIE Koer kunnen toevoegen aan onze staf als assistent. We hebben nu
de voorbereiding gehad en een prima seizoenstart gemaakt met een gelijkspel thuis tegen UVV, uit bij HDS
een punt en thuis gewonnen van DWSV. We zien daarom het komende seizoen met vertrouwen tegemoet om
wederom bovenin mee te draaien en uiteraard 6 punten tegen ‘t Goy te pakken.
Het 3e elftal heeft een moeilijk seizoen doorgemaakt. Door meerdere afwezigen en een lastige poule met
overwegend jongere elftallen is ons derde niet al te hoog geëindigd. Mede daarom is er voor dit seizoen
besloten om 3 en 5 om te draaien. Een logischere volgorde en daarbij dus ook de kans voor het 3e om het een
klasse lager te proberen. We hebben inmiddels 4 nieuwe versterkingen kunnen toevoegen aan het 3e als
kwaliteitsinjectie.
Het 4e elftal heeft helaas niet het kampioenschap kunnen prolongeren maar zij zijn toch keurig bovenin het
linker rijtje uitgekomen. Gelukkig hebben de mannen voldoende spelers om het seizoen zelf prima door te
komen.
Het 5e elftal, en dus het nieuwe 3e, is ook in het linkerrijtje geëindigd afgelopen jaar. Op zich een prima
seizoen maar een nieuwe uitdaging was welkom volgens mij. Inmiddels 6 nieuwe spelers vanuit de selectie
dus voor komend seizoen erg hoge verwachtingen.
De dames hebben vorig jaar zelf gekozen om een niveautje hoger te spelen zodat de wedstrijden in de regio
konden worden gespeeld in plaats van wekelijks richting Amsterdam te reizen. Qua resultaten niet de beste
keuze, maar ze hebben er zelf in ieder geval plezier in. Jammer genoeg gedurende het seizoen en ook einde
seizoen een aantal speelster die stopten waardoor het deze zomer spannend ging worden of er wel
voldoende speelsters zouden zijn voor het nieuwe seizoen. Door een blijvende speelster, een nieuwe en
goede hulp van de MO19 is dit in ieder geval opgelost.
Al met al een sportief prima jaar zonder noemenswaardige incidenten en vooral veel voetbalplezier. Laat dat
vooral het belangrijkste blijven bij VV Schalkwijk! Ik wil alle leiders, scheidsrechters, Edwin (verzorger),
bestuurskamerdiensten, barmedewerkers, de maandagochtendploeg, Ria, Janus en de rest van de vrijwilligers
bedanken op de zondagen voor het seizoen en op naar een mooi seizoen 2017/2018.
Naar aanleiding van Pieter zijn verhaal stelt André Koppers, leider 4e elftal, de vraag/opmerking het jammer te
vinden hoe het seizoen nu is begonnen en de communicatie richting de elftallen. Volgens hem was het niet
duidelijk hoe de leiders om moesten gaan met de nieuwe wedstrijdzakenapp en was volgens hem de
teamindeling niet duidelijk. Daarnaast gaf hij aan behoefte te hebben, net als vroeger het geval was, aan een
leidersoverleg aan het begin van het seizoen waarin deze zaken naar voren komen.
Pieter geeft aan de opmerkingen van André te begrijpen. Dit seizoen is er bewust niet voor gekozen om een
leidersoverleg te doen aan het begin van het seizoen, maar juist eind vorig seizoen. Daarin zijn met de leiders
diverse afspraken gemaakt over de teamindeling. De veranderingen die daarna zijn gekomen heeft Pieter
overlegt met André Hommelberg (andere leider 4e elftal). De wedstrijdzakenapp is uiteindelijk opgelost
doordat veel leiders en betrokkenen bij de elftallen ook bij de jeugd daar al mee te maken hadden. Ook gaf
Pieter aan, mochten er dit soort vragen en opmerkingen zijn van de leiders, het open staat om even te bellen
zodat een gewenste oplossing kan worden gezocht.

Jeugdafdeling
De penningmeester van de jeugd Vincent Kuik doet verslag:
We zijn het seizoen gestart met 15 jeugdteams en natuurlijk onze kabouters, die elke zaterdagochtend een
uurtje lekker bezig zijn met het voetbal te ontdekken. Gelukkig hebben (bijna) alle teams 2 leiders en zijn ook
alle teams voorzien van enthousiaste trainers. Alle teams kunnen gebruik maken van gesponsorde shirts en
sommige teams hebben het geluk dat ze een compleet tenue gesponsord krijgen, soms zelfs nog met
trainingspak en tas. We hebben de kampioenschappen gevierd van de MO11, de JO15 en de JO13.
Bij de jeugd van V.V. Schalkwijk staat nog steeds het speelplezier bovenaan het lijstje. We vinden het dan ook
belangrijk dat als er iets vervelends gebeurt tijdens een wedstrijd, dat die zaken bij het jeugdbestuur gemeld
worden. Helaas hebben we dit seizoen 3 keer een andere club benaderd over zulke incidenten, die overigens
keurig een reactie hebben gegeven. We moeten er namelijk met zijn allen voor zorgen dat de sfeer goed is en
blijft. Binnen, maar ook buiten de velden.
De scheidsrechters worden dit jaar wederom gecoördineerd door Niek Kuijer. Ook bij het begin van dit
seizoen hebben we gemerkt, dat we soms overvolle zaterdagen hebben, dan is de invulling soms lastig. Het
wedstrijdsecretariaat werd verzorgd door Frans van den Berg. Yannic Hoonhoud heeft deze taak
overgenomen voor dit seizoen (2017-2018).
We hebben een aantal leuke activiteiten gehad dit seizoen, denk daarbij aan “Schalkwijk trapt af” onder
andere met de penalty-bokaal en de laatste keer ook nog met trainingen verzorgd door de selectie. Het
jaarlijkse zaalvoetbaltoernooi gesponsord door Kool Transport, de Sinterklaasavond voor de allerkleinsten en
natuurlijk het afsluitende FH vd Berg 4x4 toernooi. Voorraadbakken natuurlijk weer verzorgd door Kees Diks
en de vloerplaten van JL De Kruijf. Transporthulp hebben we wederom gehad van Hans van Rijn en Eric van
Wijngaarden. Ook hebben we dit jaar weer een heel leuk kamp gehad. We proberen ervoor te zorgen dat elk
jeugdlid een keer een kamp heeft meegemaakt. Gelukkig hebben we tijdens dit kamp een grote groep jonge
mannen die het heel leuk vind om dit te organiseren, met name de spooktocht.
Het Jeugdbestuur startte met Camiel en Ronald voor de technische zaken, Trudy als vertrouwenspersoon en
secretaris, Vincent voor de ledenadministratie en financiële zaken en Kees als voorzitter en verantwoordelijke
voor de sponsoring. Camiel heeft aan het einde van het seizoen bedankt voor zijn taken binnen het
jeugdbestuur en we zijn verheugd met Marco v/d Heiligenberg als zijn opvolger.
De KNVB kwam met de introductie van nieuwe spelvormen. Deze instructies en aanpassingen hebben we
zoveel als mogelijk gevolgd. Voor onze club betekent dit dat nu alleen de JO8 en JO9 bij aanvang van seizoen
2017-2018 een nieuwe wedstrijdvorm spelen. 6 tegen 6 op een kwart veld met een spelbegeleider in plaats
van een scheidsrechter. Seizoen 2018-2019 zullen de nog jongere jeugd ook een aangepaste wedstrijdvorm
krijgen. Tevens werden we door de KNVB geïnformeerd over de invoering van de digitale wedstrijdpassen en
het digitaal wedstrijdformulier. Inmiddels hebben we dat goed onder controle. Je zal elkaar daarmee moeten
helpen. De discussie over de risico’s van kunstgrasvelden hebben we natuurlijk nauwlettend gevolgd.
Aangezien we zelf geen kunstgras hebben, hebben we de richtlijnen van de KNVB en het RIVM gevolgd.
Tot slot willen we iedereen in het bijzonder bedanken die op welke manier dan ook meehelpt aan de
jeugdafdeling van de V.V. Schalkwijk.
P.R. en sponsorcommissie
Irene Okkerman doet verslag namens de P.R.- en Sponsorcommissie:
Het aantal reclameborden en advertenties blijft stabiel. Er komt er zo nu en dan één bij en er valt er zo nu en
dan één af.
Nieuwe sponsors zijn uiteraard altijd welkom. Zij roept de aanwezigen op bedrijven hiervoor warm te maken.
Daarnaast is de club nog op zoek naar een sponsor voor het Zaalvoetbaltoernooi.
Actueel is het vervallen van de ‘vaste’ sponsorbijdrage van de Rabobank door een gewijzigd sponsorbeleid.
Hiervoor in de plaats is de Clubkascampagne van de Rabobank gekomen. De VVS gaat hier vol op inzetten
door leden en andere betrokkenen te mobiliseren op de club te stemmen. Geprobeerd wordt een
substantieel sponsorbedrag in de wacht te slepen. Irene licht toe hoe e.e.a. in zijn werk gaat en kondigt

nadere communicatie hierover aan.
Vorig jaar oktober hebben Voetzorg Houten en Fysio Workshop een informatiebijeenkomst in de kantine
georganiseerd over het voorkomen van blessures. Over dit onderwerp vullen zij ook een rubriek in het
clubblad. Het eerstvolgende clubblad komt half november uit en is alweer de tiende editie in de nieuwe vorm.
Aan het begin van 2017 is er vanuit de VVS promotie gemaakt voor het – tegen gereduceerd tarief – bijwonen
door de leden van de theatervoorstelling over FIFA-baas Blatter. Tijdens het aansluitende debat met Tom
Egbers was de VVS eveneens vertegenwoordigd.
6. Presentatie Tribune
Dirk Dekker geeft een presentatie om de leden inzicht te geven in de gelopen procedure en vervolgstappen
over de geplande tribune bij V.V. Schalkwijk.
Een commissie, bestaande uit Dirk Dekker, Ton Koppers, Ronald Vernooij en Pieter Verweij, af en toe
aangevuld met een afvaardiging vanuit het bestuur, is afgelopen jaar bezig geweest met een onderzoek naar
de mogelijkheden van een tribune bij V.V. Schalkwijk. De vereniging heeft €8300, incl. BTW van de Rabobank
gekregen om te investeren in een tribune. Dirk neemt de ALV mee in het doorlopen proces. Het eerste idee
was om de tribune zelf te bouwen, die voldeed aan de gestelde eisen. Ronald Vernooij, Job de Wit en Daan de
Bruin hebben aan dit ontwerp meegewerkt. Echter deze tribune bleek alles bij elkaar tussen de € 60.000 en €
80.000 te kosten omdat er geheid moest worden. Dit is onmogelijk om op te hoesten voor een vereniging als
Schalkwijk. Daarnaast is er verder gezocht en diverse opties worden kort weergegeven, ook wat ander opties
zoals een vernieuwd materialenhok, overkapping langs het veld, overkapping van terras en LED
veldverlichting passeren. De meest logische tribune die als tweede optie werd gepresenteerd, een
zeecontainer die is omgebouwd naar tribune en plaats biedt voor 66 personen, werd het meest enthousiast
ontvangen door de ALV. De investering hiervoor is ongeveer € 17.000. Deze tribune is goedkoper doordat
deze niet geheid hoeft te worden. De ALV reageert positief op deze tribune en daarom is er besloten om het
plan voor deze container/tribune verder uit te gaan werken, met name hoe het concrete financiële plaatje er
uit komt te zien.
Positieve punten die worden genoemd:
- Geen gigantisch bedrag;
- Er mist nu zeker een overkapping;
- Tribune geeft uitstraling;
- Ouderen kunnen zitten.
Wel worden door de ALV de volgende punten nog meegegeven:
- Bepaal goed aan welke kant je de tribune neerzet, hou rekening met waar de wind vandaan komt.
- Sla de richtlijnen van de KNVB er nog eens goed op na ivm de dug outs. Er schijnen richtlijnen te zijn dat
we wellicht de dug-outs moeten verplaatsen. Dit kan misschien mooi in een plan worden meegenomen
als de tribune aan de kant van de dug-outs wordt geplaatst.
- Zorg dat het niet teveel eigen vermogen van de vereniging kost.
De commissie gaat met deze input het plan voor de container-tribune verder uitwerken. Als het plan concreet
is, zal dit weer aan de ledenvergadering worden voorgelegd voor een definitieve beslissing.
7. Bestuursverkiezing
Ben Schouten is aftredend en herkiesbaar als Penningmeester.
Ben wordt door de ALV herkozen.
Pieter Verweij is aftredend en herkiesbaar als bestuurslid Technische Commissie.
Pieter wordt door de ALV herkozen.
8. Rondvraag
Geen.

9. Sluiting
De voorzitter sluit de vergadering en biedt iedereen namens de vereniging een drankje aan.

