
Algemene ledenvergadering v.v. Trekvogels    dd. 15 december 2015 
 
 
Aanwezige bestuursleden: Jan Wijnia, Axel Roes, Ben Klaassen, Isaäc Soeter, Erik van 

Aalzum, Henk Jans, Piet Geerts. 
 
Aanwezige leden:    27   
 
Agenda: 
 

1. Opening en welkom door de voorzitter 

2. Vaststellen agenda 

3. Ingekomen stukken/mededelingen  

4. Notulen ALV juni 2015 

5. Vertrouwenscommissie 

6. Jaarverslag 2014-2015 

7. Kascontrole 

8. Jaarrekening/financieel jaarverslag 

9. Aftreedschema bestuur 

10. Rondvraag  

11. Sluiting 
 
 
 

1. Opening en welkom door de voorzitter 
Welkom aan alle aanwezige leden. 
Het jaarverslag en de jaarrekening zijn de belangrijkste onderwerpen van deze vergadering. 
Afwezig met afzegging: de heren Noordermeer, De Haan, Fliervoet. 
 

2. Vaststellen agenda  
De agenda wordt ongewijzigd vastgesteld. 
 

3. Ingekomen stukken/mededelingen 
* 
Een vraag tav de kwaliteit van veld 3:  
Er is continue overleg met de gemeente. Centrale vraag daarbij is: “kan veld 3 verbeteren?”  
De stand van zaken: als eerder gemeld is vervanging van het gras door kunstgras niet haalbaar, 
andere mogelijkheden worden onder de loep genomen. In de volgende ALV, mei/juni 2016, volgt 
verdere  informatie. 
* 
Nieuw aan te leggen toplaag hoofdveld: komende  juni/juli 2016 gaat de toplaag van veld 1 
vervangen worden. 
Na de zomervakantie is daarmee veld 1 vernieuwd. De bedoeling is dat ook de dug-outs vernieuwd 
en vergroot gaan worden. Kosten ca. 5500-6000 ten laste van de vereniging. 
* 
Overleden Trekvogel-leden in de afgelopen periode: 
Paul Bons, Wim Nieman. 
* 
De jubilaris-decoraties gaan verplaatst worden naar een speciale jubilaris-avond in april 2016. 
 

4. Notulen ALV juni 2015 
 
De notulen worden vastgesteld. 
 

5. Vertrouwenscommissie 
Er zijn dit jaar geen meldingen gedaan bij de vertrouwenscommissie. 
Opmerking van de commissieleden zelf: is de mogelijkheid de vertrouwenscommissie te benaderen  
wel bekend genoeg bij de leden? 
Er komt een aanvullende melding op de site. 



6. Jaarverslag 2014-2015 
Er zijn nauwelijks incidenten geweest, er is prettig en sportief voetbal gespeeld. Sportiviteit staat 
bij Trekvogels hoog in het vaandel. 
Er zijn geen opmerkingen over het jaarverslag. 
 

7. Kascontrole 
Veel lof voor het correcte en overzichtelijke financiële gebeuren! 
 

8. Jaarrekening/financieel jaarverslag 
Van inzage in de stukken is geen gebruik van gemaakt. 
De resultaten worden toegelicht. 
Op de vraag uitgaven voor verschillende geledingen zichtbaar te maken: deze kunnen nu niet 
worden verstrekt. 
Wel wordt vanaf januari 2016 in een nieuwe opzet gepoogd meer inzicht te geven in de uitgaven van 
de diverse geledingen van de club. 
Er wordt ingestemd met het jaarverslag en de jaarrekening. 
 

9. Aftreedschema bestuur 
3 jaar geleden is het huidig bestuur benoemd, in de tussentijd zijn enkele leden af- en aangetreden. 
Voorstel: in de volgende ALV, mei/juni 2016, wordt het aftreedschema gepresenteerd. 
 

10. Rondvraag 
* 
Voetbalacademie: 
Deze is zelfbedruipend. Er is geen aparte rekening, de boekhouding van de Voetbalacademie zit in 
die van de vereniging. De vraag om meer inzicht is terecht; de komende begroting zal hierin 
voorzien.  
* 
Wat doet de Voetbalacademie met de gelden? 
Gelden gaan rechtstreeks naar bepaalde teams, naast een grote post voor trainingspakken en polo’s 
voor selectie-elftallen. De A-1 jeugd valt onder de technische commissie. Ouders wordt om een 
kledingbijdrage gevraagd, komt niet uit de vereniging. Vervanging kan daarmee gerealiseerd 
worden. Gelden worden ook binnengehaald op de Univé-dagen. Ca. € 1000 is overgehouden voor de 
jaarrekening van Trekvogels. Volgend jaar wordt een en ander meer inzichtelijk gemaakt. 
Alle baten en lasten lopen via de rekening van de club. 
* 
- Kan besteding van sponsorgelden inzichtelijk gemaakt worden?  
- Is er geld apart gelegd als er sponsorcontracten aflopen? 
Sponsorinkomsten zijn algemene middelen van de club, we houden niet bij waar dat ingezet wordt, 
net zoals dat met contributie gebeurt. Voorbereiding voor afname sponsoropbrengsten is 
beleidsaandachtspunt voor de komende periode. Er is nu nog geen geld apart gezet.  
We zijn blij met sponsorgelden, maar moeten de balans uitgaven/inkomsten in de gaten houden. 
Het afgegeven signaal naar meer inzicht in de besteding van de sponsorgelden wordt door het 
bestuur gehoord. Met ING gaat spoedig over vervolg-sponsorship gesproken worden. 
Opm.: 
We leven boven onze stand als we in aanmerking nemen dat ING gaat verdwijnen.  
Opm.:  
Hoe begrotingstechnisch quitte te spelen zonder sponsors. 
Beide opmerkingen worden door de penningmeester gedeeld, en krijgen vorm in komend beleid. 
* 
Scheidsrechters, munten en kleding zijn potentiële bezuinigingsposten. 
Terugkoppeling naar de leden vindt jaarlijks gedetailleerd plaats. 
* 
Kleding 
Herstelkosten lopen boven verwachting op: moet geregeld worden. 
Voorstel: totale kleding laten kopen door de jeugdleden. Met het huidig systeem is het onmogelijk 
om betalingen binnen te krijgen. 
Kleding is al aangepakt: alleen via Leo kunnen na goedkeuring door de  penningmeester bestellingen 
geplaatst worden. 



Opm.: de huidige 12,50 euro jaarlijkse kosten hogen we op tot 15 euro met het oog op toekomstige 
vervanging en als buffer voor de toekomst. 
* 
Post scheidsrechters: wat valt daarop te bezuinigen? 
 is onderwerp van discussie om voor volgend seizoen te kunnen besluiten. Na inventarisatie bij 
andere clubs blijkt dat Trekvogels goed betaalt, wat naar beneden bijgesteld kan worden.  
Opm.: vorig jaar is de contributie verhoogd. Wordt dat teruggedraaid?  nee. We willen de 
uitgaven goed tegen het licht houden. Overigens is de contributie niet om reden “betaling 
scheidsrechters” verhoogd. 
* 
Kascontrolecommissie:  
Wordt op de volgende ALV opnieuw vastgesteld. Tevens wordt dan de concept-begroting besproken. 
* 
Er zijn niet veel mensen op de ALV. Hoe komt dit? 
Alle leden zijn uitgenodigd. 
* 
Maakt Trekvogels gebruik van subsidiemogelijkheden die de overheid biedt?  
Ja. Is goed bij het bestuur in beeld.  
Zonnepanelen is niet zinvol bv.. 
* 
Trainers: de Technische Commissie is verantwoordelijk voor de trainers van heren 1-2-3, vrouwen 1 
en 2. Met de  trainers wordt momenteel geëvalueerd, wat veelal rond de winterstop gebeurt. 
*  
Cursus clubscheidsrechters: wie betaalt de onkosten?  
Kosten van de opleiding worden door de club betaald. We doen ons best om de geslaagden te 
houden, hebben een nieuw aanbod gedaan aan een tweetal beloftevolle scheidsrechters. De KNVB 
echter wil ze ook verder op gaan leiden, wat betekent dat ze geen clubscheidsrechter meer kunnen 
zijn. 
 

11. Sluiting 
 
 
 


