
 

 

 
 

     Notulen Algemene Ledenvergadering 18 maart 2022 
 
Gehouden in de kantine van s.v. Veensche Boys aan de Nieuwe Kerkstraat 16 E te Nijkerkerveen, 
aanvang 20.00 uur. Aansluitend heeft de nieuwjaarsreceptie plaats gevonden. 
 
 
Aanwezig:  14 leden, zie presentielijst 

 
 
1. Welkom en opening 
 De voorzitter heet alle aanwezigen hartelijk welkom en een speciaal welkom is er voor Jaap 
 Kuyt en Jan Landman, ereleden van s.v. Veensche Boys. 
 
2.  Vaststellen notulen algemene ledenvergadering d.d. 04-01-2020 
 Notulen worden zonder opmerkingen vastgesteld.  
 
3.  Financieel jaarverslag afgelopen boekjaar 2020/2021 

De penningmeester, Peter Buitenhuis, geeft een toelichting op de jaarcijfers. 
 
In het seizoen 2020/2021 hebben de volgende zaken er toe geleidt dat er een positief 
resultaat is behaald: 
 
- Hogere contributie bijdrage 
- Overige opbrengsten zoals: TVO en TASO regelingen vanuit de overheid 
- Minder huurlasten 
 
Uiteraard zijn de overige inkomsten en uitgaven naar rato geweest. Dit zijn voornamelijk de 
kantine inkomsten en uitgaven. 
 

4.  Verslag kascontrolecommissie  
De commissie bestaande uit de heer Sam Schouten en Rik Houtveen hebben op maandag 14 
maart 2022 de kascontrole en de daarbij behorende administratie uitgevoerd bij de 
penningmeester dhr. P. Buitenhuis. De brief van de kascommissie wordt door de Vz. 
voorgelezen en de penningmeester wordt decharge verleend over het afgelopen boekjaar. 

 
5. Vaststellen contributies 

Het bestuur deelt mee dat er geen contributieverhoging zal plaatsvinden.  
 

6. Vaststellen begroting 
 De penningmeester, Peter Buitenhuis, geeft een toelichting op de begroting. 
 
7.  Verkiezing leden kascommissie 

Sam Schouten heeft zijn termijn als kascommissielid er op zitten terwijl Rik Houtveen nog aan 
blijft. De Vz. vraagt aan de vergadering of er iemand is die zich beschikbaar wil stellen. Ivo 
Loch stelt zich beschikbaar om samen met Rik Houtveen de kascontrole uit te voeren. 

 

s.v. Veensche Boys 

Nieuwe Kerkstraat 16e - 3864 ED Nijkerkerveen 
Postadres: Postbus 181 - 3860 AD Nijkerk 
T  033 - 257 12 57 - veenscheboys@gmail.com  

Kvk Harderwijk 40094062 - Rabobank NL10RABO03478.32.563 

 



 

 

 
8. Vastlegging huishoudelijk reglement 

De Vz. geeft een toelichting op het aangepaste huishoudelijk reglement. Leden die het 
huishoudelijk reglement willen inzien kunnen deze per mail opvragen bij de secretaris of 
bekijken op onze website. 
 

9. Vastlegging beleidsplan 
De Vz. geeft een toelichting op ons nieuwe beleidsplan. Leden die het beleidsplan willen 
inzien kunnen deze per mail opvragen bij de secretaris of bekijken op onze website. 
Sam Schouten geeft aan dat hij wel wat zaken mist op het gebied van afspraken ed. Iedere 
commissie zou deze zelf kunnen maken en deze kunnen dan toegevoegd worden. 

 
10.  Bestuursverkiezing 
 De vergadering stemt unaniem in met de herverkiezing van: 

- Jan van Leuveren in de functie van voorzitter 
- Walter van Bloemendaal in de functie van secretaris 
- Peter Buitenhuis in de functie van penningmeester 
- Jos Bouw in de functie van technisch zaken 
- Richard Buitink in de functie van algemene zaken  
 
De vergadering stemt unaniem in met de verkiezing van: 
- Gerrit Walet in de functie van accomodatiezaken 
 

10A. Mededelingen 
- Jeugdcommissie Vz. Roelfke Buitink. Jim van den Bosch zal Roelfke hierin ondersteunen 

 - Seniorencommissie Vz. vacant 
- Wisseling kantinebeheer. Bert en Teunie stoppen en Bertus Hartog zal deze 
werkzaamheden over gaan nemen per 1 juli. 

 - Schoonmaak aanbesteed 
- Toelichting 4e veld. Gemeente moet eerst een bestemmingsplanwijzigingen doorvoeren en 
het in eigendom krijgen. 
 

11.  Rondvraag 
 

Jaap Kuyt:  
V: Website staan niet altijd de afgelastingen op? 
A: Klopt, dit komt omdat het niet altijd mogelijk is om dit tijdig op de website te plaatsen. 
Wel kan hiervoor prima de voetbal.nl app gebruikt worden. 
 
V: Lijkt erop dat GEBI niet het aantal jaren sponsoring op narrowcasting heeft gehad als 
afgesproken. 
A: Dit zal opgelost worden. 
 
V: Komt er een lidmaatschapkaart van de vereniging? 
A: Nee voorlopig niet. Heeft op dit moment geen toegevoegde waarde. 
 
 



 

 

 
Henk de Boer: 
V: Is er al eens aan gedacht om de plastic petflessen in te zamelen? 
A: Plan is er, en heeft de aandacht. 
 
V: Hoe gaat het met het rookvrije beleid? 
A: Op dit moment alleen niet toegestaan op plekken grenzend aan de kantine. Verder is er 
nog geen beleid uitgezet. 
 
V: Waarom wordt de ruimte onder de tribune niet gebruikt als kleedkamer? 
A: Die wordt op dit moment als opslagruimte gebruikt. Daarnaast kost dit een enorm bedrag 
om hier kleedkamers van te maken. 
 
Bert Veer: 
V: De meubelen op het terras zijn niet meer de mooiste. Wellicht idee om dit eens te 
vervangen.  
A: Wordt meegenomen. 
 
Saskia Berculo: 
V: Is er al voldoende geld voor een speeltuintje? Want vaak kunnen hier ook 
instanties/subsidies voor aangeschreven worden. 
A: Is onder de aandacht. 
 
V: Destijds werd heel veel door Kees gedaan op de website. Was hij de webmaster? 
A: Ja. 
 
Henk Berculo: 
V: Commissiekamer is op zaterdagmiddag vaak leeg? Mocht er een verbouwing plaatsvinden 
aan het terras dan wellicht idee om daar commissiekamer te maken? 
A: Is op dit moment niet aan de orde. 
 
V: Waarom plaatsen we geen zonnepanelen? 
A: Hierover is informatie ingewonnen. Tot 2029 is dit niet verstandig aan te doen. 
 
Ivo Loch: 
V: Bertus is materiaalman maar op dit moment is bij niet altijd aanwezig. Bepaalde 
seniorenteams missen nu veel ballen. 
A: Bertus komt binnenkort weer terug. 

 
12.  Sluiting  

De Vz. dankt een ieder voor de aandacht en inbreng en sluit deze ALV. 
 

 


