
Algemene ledenvergadering v.v. Trekvogels    dd. 24 november 2016 
 
 
Aanwezige bestuursleden: Jan Wijnia, Ben Klaassen, Henk Jans, Piet Geerts. 
 
Aanwezige leden:    24   

 

 

• 1 opening en welkom door de voorzitter, Jan Wijnia 

• 2 vaststellen van de agenda 

• 3 notulen ALV 26 mei 2016 

• 4 mededelingen/ingekomen stukken  

• 5 jaarverslag 2015-2016 

• 6 jaarrekening + kascontrolecommissie 

• 7 nieuwe opzet jeugdvoetbal: toelichting 

• 8 duurzaamheid: investering energie 

• 9 hoofdsponsor ING 

• 10 vacatures: bestuurslid senioren, penningmeester, wedstrijdsecretaris 

• 11 rondvraag 

• 12 sluiting 

 

 

1 opening en welkom door de voorzitter, Jan Wijnia 

Welkom! 

Fijn dat jullie aanwezig zijn op deze tweede 2016-ALV, die vooral gaat over de 

accommodatie. 

In mei is met jullie ook gesproken over kunstgras. Overduidelijk is dat er veel behoefte aan is. 

Er zijn vele contacten met de gemeente geweest, in hun begrotingsverhandelingen zijn extra 

gelden voor sportvoorzieningen vrijgemaakt,de gemeente is druk bezig met zijn buitensport-

accommodatienota. Waar wel/niet in geïnvesteerd wordt is daarmee nog zeker. We blijven in 

direct contact met de gemeente, waar onze problematiek goed in beeld is. 

Kleedkamers zijn eveneens een fiks aandachtspunt. Voor dit seizoen hebben we een regeling 

met de tafeltennis-buren, wat aan het eind van het seizoen geëvalueerd wordt. 

Ontwikkeling van nieuwe spelvormen bij de jeugd staat op de agenda. We hebben de KNVB 

laten weten dat een door hen ingevoerde snelle doorvoering niet slim is.  

We kunnen alleen functioneren met vrijwilligers, waar een aantal cruciale functies vacant 

zijn. Graag aandacht voor de invulling hiervan! 

Jubilarissen: na een tweetal pogingen een datum vast te stellen voor een speciale 

uitreikingsavond aan de jubilarissen is de opdracht teruggegeven. Uitreiking over de jaren 

2015 en 2016 volgt nu op de nieuwjaarsreceptie op1 januari 2017. 

 

2 vaststellen van de agenda 

De agenda wordt ongewijzigd vastgesteld. 

 

3 notulen ALV 26 mei 2016 

De notulen van de ALV van 26 mei 2016 worden ongewijzigd vastgesteld. 

 

4 mededelingen/ingekomen stukken 

Erik van Aalzum treedt vanwege persoonlijke omstandigheden af als penningmeester. Het 

berstuur is naarstig op zoek naar een opvolger met gevoel voor financiën. Joost Gerrits en 



René Duyshart nemen voorlopig het financieel beheer op zich, wat, zoals in de afgelopen 

jaren gebleken is, bij hen in uitstekende handen is. 

 

5 jaarverslag 2015-2016 

Wordt met complimenten voor de complete en zeer uitvoerige verslaglegging ontvangen. 

 

6 jaarrekening + kascontrolecommissie 

Na zeer kritische en uitvoerige beschouwing door de kascommissie: complimenten voor de 

jaarrekeningen! 

Toch enkele opmerkingen: 

- De personeelskosten kunnen we niet te buitensporig op laten lopen 

- Er wordt bijna € 13000 aan muntenverstrekking besteed → aandachtspunt deze kosten te 

beperken 

Reactie van het bestuur: beide opmerkingen worden serieus genomen.  

Er zal scherp op de kosten van personeel worden gelet. 

Het bestuur gaat in kaart brengen hoe de muntenuitgifte verloopt en of het wel zo moet 

blijven. We omarmen de opmerkingen van de commissie. 

Er zijn geen vragen of opmerkingen bij de jaarrekeningen. 

Grotere investeringen aan met name de verwarmings- en warmwaterinstallaties zijn nodig 

gebleken, waarvoor instemming verkregen is. Werkzaamheden worden momenteel 

uitgevoerd. 

De vergadering stemt in met de jaarrekeningen. 

 

7 nieuwe opzet jeugdvoetbal: toelichting 

De KNVB heeft een vernieuwend voorstel voor de inrichting van het jeugdvoetbal 

gepresenteerd. Met gaat voor een snelle invoering na raadpleging van alle amateurclubs in 

Nederland, te beginnen met de Jo9 en Jo11 per volgend seizoen. 

Nog niet alles is bekend, maar teamgrootte, veldafmetingen, de afmeting van de doelen per 

leeftijdscategorie zullen zeker gaan veranderen. Tijdsduur van de wedstrijden, al dan niet een 

scheidsrechter etc. is nog onduidelijk. 

Zeker is dat invoering grote logistieke, financiële en organisatorische gevolgen heeft.  

Er is sterk verzet van de clubs, ook van de clubs uit Nijmegen en van onszelf. Tot nu toe is 

verder niets bekend, in januari volgt verdere informatie. Het bestuur bereidt zich nu reeds 

voor op verdere invoering.  

Extra voor Trekvogels zal zijn dat er grotere organisatiedruk op de zaterdag zal komen rusten. 

De intentie is de seniorenteams op zaterdag te behouden, incl. wedstrijden om 5 uur. Indien er 

tóch konsekwenties te verwachten zijn voor deze teams zal direct overleg met de leden 

volgen. 

Vragen: 

Stelt de KNVB hier een tegemoetkoming in de kosten tegenover? 

→ tot nu toe is hier niets over vernomen. Dit thema is al wel door de verenigingen 

aangegeven. 

 

8 duurzaamheid: investering energie 

In samenwerking met Bureau Sportief Opgewekt is de mogelijkheid van LED-verlichting 

(binnen en buiten) in combinatie met duurzaam opgewekte energie middels  

zonnepanelen bij Trekvogels onderzocht.  

De voordelen zijn evident: 

- minder stroomkosten 



- meer licht op het veld, dat tevens op verschillende manieren hoger/lager gebruikt kan 

worden, 

- met name op het hoofdveld. 

- voor de verlichting binnen geldt hetzelfde 

- er kan gebruik gemaakt worden van een aantrekkelijke subsidie-mogelijkheid 

- een overzichtsscherm in het clubhuis geeft inzicht in kosten en opbrengsten van de 

installatie, maakt tevens mensen bewust van kosten en baten 

Wat nodig is zijn gelden om de noodzakelijke investeringen (vervangen lichtpunten, 

vervangen veldverlichting hoofdveld, plaatsing zonnepanelen) te kunnen doen. 

Het financieel rendement over een periode van 25 jaar bedraagt, afhankelijk van de 

verschillende scenario’s, tussen 16 en 21 %.  

Het bestuur is voornemens deze investering te doen. 

Vragen uit de vergadering: 

* Wat gebeurt er als de zonnepanelen door bv. ballen beschadigd worden? 

→ In principe zijn de panelen sterk genoeg. 

Schade wordt desalniettemin door de verplichte en ingecalculeerde verzekering en 

service gedekt. 

* kan windenergie ook een bijdrage leveren? 

→ Windenergie is niet te vergelijken met zonnepanelen. Het rendement is veel lager, 

de kosten veel hoger. 

* De constructie op het dak kan voor de schoonmaak van het dak problemen opleveren. Het 

dak begint al te slijten.  

→ In de voorbereiding hoort ook keuring van de technische staat van de installatie. 

Onderhoud wordt op realiteitsgehalte bekeken. Dakbelasting is een van de 

ontbindende voorwaarden. 

* De aflossing loopt over 20 jaar, garantie 15 jaar. Wat gebeurt er na die periodes? 

→ Verzekering blijft gehandhaafd, zit in servicekosten voor de hele periode van 30 

jaar. 

* De leverancier moet minimaal businessclublid worden en borden plaatsen!  

→ Trekvogels kan de leverancier hiertoe niet dwingen, het bedrijf gaat niet sponsoren 

en verwerkt het financiële voordeel in zijn prijs. Eventueel kunnen door Trekvogels 

onderaannemers aangeleverd worden die wel afspraken kunnen maken.  

* Hoe te financieren? 

→ Naast de subsidie wordt de lening betaald door beperking van het energieverbruik 

en de energie-opbrengsten middels teruglevering.  

Er is goed naar de risico’s gekeken. Investeringen worden betaald vanuit de opbrengst. 

De vergadering stemt in om door te gaan met dit proces. De subsidieaanvraag gaat 2 januari 

2017 de deur uit. 

 

9 hoofdsponsor ING 

Na 3 jaar sponsorschap loopt het hoofdsponsorschap van de ING eind dit seizoen af. 

Begin oktober 2016 maakte ING bekend zijn sponsorschap van Trekvogels te willen 

verlengen. Er is daartoe een door de ING verlangde nieuwe pitch ingediend, met expliciete 

tegenprestaties door Trekvogels.  

Het sponsorbedrag wordt eind november bekend gemaakt. 

 

10 vacatures: bestuurslid senioren, penningmeester, wedstrijdsecretaris 

Naast de ontstane vacature penningmeester staan ook de functies van bestuurslid senioren en 

wedstrijdsecretaris open. Tot nu toe heeft het zittend bestuur het aanwezige netwerk 



aangesproken om deze te vervullen, echter nog zonder resultaat. Bij deze de oproep aan 

geïnteresseerden hun belangstelling kenbaar te maken aan het bestuur. 

 

 

 

11 rondvraag 

Is de bouw van een elfde en twaalfde kleedkamer helemaal van de baan door het 

duurzaamheidsproject?  

→ de duurzaamheidsinvestering investering gaat niet ten koste van andere 

voornemens, gaat dus de inspanningen voor extra kleedkamers gaan gewoon door. 

 

12 sluiting  

De vergadering wordt om 21.30 uur gesloten, met dank aan alle aanwezigen. 

 

 

 

 

Volgende Algemene Leden Vergadering 

 

8 juni 2017 

 

Clubhuis Trekvogels 

 

Aanvang 20.30 uur 

 


