
 
NOTULEN ALGEMENE LEDENVERGADERING vv S.J.C. 26 november 2019 
 
Aanwezig: 34 leden inclusief het bestuur 
Afmeldingen: Sjaak Verkade, Chris Hiep, John v.d. Zwet 
 

1. Opening 
De vergadering wordt om 20.00 uur geopend. 

 

De ereleden (Jeannet Wijnands, Jos Peschier en Joop van Abswoude) worden welkom geheten 

door de voorzitter. 

Iedereen wordt verzocht om de presentielijst te tekenen. 

  

2. Ingekomen en verzonden stukken 
Er is een brief ontvangen van Thom Geerlings deze wordt behandeld bij punt 9. Nieuw beleid 

werving vrijwilligers. 

Tevens een mail ontvangen van John v.d. Zwet (afmelding) met vragen over seniorenselectie. 

Deze wordt behandeld in de rondvraag. 

  

3. Mededelingen 
- Op 15 juli is Rinus Caspers overleden en op 17 november Piet Groenewoud; door de 

vergadering wordt stil gestaan bij hun overlijden. 
- Aan de agenda wordt de financiering van de nieuwbouw toegevoegd.  
- Vanaf 1 januari 2020 is het niet meer mogelijk om contant te betalen in de kantine. 
  

4. Notulen Algemene Ledenvergadering 25 juni 2019 
De notulen worden ongewijzigd vastgesteld. 

  

5. Jaarverslag Secretaris 2018/2019 
Er wordt door een van de aanwezigen 1 opmerking gemaakt over het genoemde aantal leden op 

pagina 7. Dit moet zijn 1030 leden. De secretaris geeft aan dit te zullen aanpassen. Het 

jaarverslag wordt verder ongewijzigd vastgesteld. 

  

6. Financieel jaarverslag 
Na een sportief wat minder seizoen met de degradatie uit de derde divisie, is op financieel gebied 

een uitstekend positief exploitatieresultaat (inclusief afschrijvingen en overige baten en lasten) 

gerealiseerd van € 30.255. 

Voor het seizoen 2018-2019 was een positief resultaat begroot van € 10.000. 
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Inkomsten 

De totale inkomsten (na aftrek directe kosten) zijn het afgelopen seizoen met € 19.083 gestegen. 

De Konijnenveiling van het afgelopen seizoen had een lagere opbrengst van bijna € 10.000 ten 

opzichte van de editie seizoen 2017-2018. Hierbij was duidelijk zichtbaar dat dit voornamelijk 

werd veroorzaakt door de dalende aankoop van bedrijven en de opbrengst van de loterij. De 

aankoop van particulieren liet juist een stijging zien. 

De entreegelden zijn fors gestegen met ruim € 16.600 wat met name werd veroorzaakt door de 

regionale wedstrijden tegen Lisse, Noordwijk en Quick Boys. 

De opbrengst van contributies en donateurs zijn het afgelopen seizoen met ruim € 4.500 

gestegen als gevolg van een lichte stijging van het aantal leden. 

De inkomsten uit reclameborden zijn licht gedaald. De sponsorinkomsten zijn gedaald met bijna € 

6.000 wat met name wordt veroorzaakt door opzegging van een shirtsponsor bij de dames en 

incidentele sponsoring vorig seizoen. 

Het vierde jaar van het kledingplan heeft een positieve bijdrage van ruim € 10.000 opgeleverd, dit 

wordt met name veroorzaakt door het feit dat de kosten van de kleding in de vorige drie 

seizoenen zijn afgeschreven. 

De verhuur van de zaal is volledig komen te vervallen afgelopen seizoen door de sloop van de 

opstallen. 

De totale kantineopbrengsten zijn ten opzichte van het vorig seizoen gestegen met bijna  

€ 14.000 met name veroorzaakt door de noodzakelijke verhoging van de verkoopprijzen als 

gevolg van de prijsstijgingen van leveranciers en daarnaast door een hogere omzetbonus van 

een belangrijke leverancier. 

De PIN-opbrengsten zijn afgelopen seizoen met 35% gestegen. 

  

Exploitatiekosten 

De totale exploitatiekosten zijn het afgelopen seizoen met € 6.074 gestegen ten opzichte van het 

vorige seizoen.  

De kosten van de opstallen en terreinen zijn met bijna € 12.500 gedaald door afname van 

energiekosten, WOZ-lasten en assurantiekosten als gevolg van de sloop van de opstallen en het 

vervallen van twee velden. 

Hier tegenover stonden de kosten van de tijdelijke huisvesting van bijna € 15.000. 

De stijging van de kosten van de selectie wordt met name veroorzaakt door extra kosten voor 

selectie en sponsoren, door het spelen van avondwedstrijden op de zaterdag. Deze kosten 

worden echter ruimschoots gedekt door de extra inkomsten van de entreegelden. 

De daling van de kosten bij de vrouwenafdeling is het gevolg van een afname van de 

reiskostenvergoeding ten opzichte van het voorgaande seizoen. 

De afname van de kosten voor de jeugd wordt voornamelijk veroorzaakt door een afname van de 

bruto trainersvergoedingen en het efficiënter inzetten van trainers voor een 

vrijwilligersvergoeding. Dit leverde een besparing op van circa € 4.000. 

De toename van de kosten van evenementen wordt veroorzaakt door een lagere netto-opbrengst 

van het 4-tegen-4 toernooi. Daarnaast is er een toename van het eigen gebruik. 
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De stijging van de KNVB bijdragen worden met name veroorzaakt door kosten van cursussen 

voor jeugdtrainers. 

De daling van de materialen-kleding wordt voornamelijk veroorzaakt door het minder aanschaffen 

van wedstrijd en trainingsballen voor zowel de jeugd als de seniorenelftallen. 

Onder de diverse baten en lasten is een voorziening van € 600 opgenomen voor oninbare 

vorderingen van sponsoren. 

Daarnaast is er een bedrag van € 1.400 betaald als schadevergoeding voor de vernielde 

feestwand in de tijdelijke sponsorruimte. 

 

7. Verslag kascommissie 
De jaarrekening en onderliggende stukken geven een getrouw beeld. 

Kascommissie verleent de penningmeester decharge. 

  

8. Verkiezing kascommissie en plaatsvervangend lid 

Patrick van de Berg wordt verkozen tot lid van de kascommissie 

Hans Bierman wordt verkozen tot plaatsvervangend lid van de kascommissie. 

  

9. Nieuw beleid werving vrijwilligers 
Er is sprake van een vergrijzing van de vrijwilligers. SJC is o.a. op zoek naar een nieuwe 

penningmeester voor het bestuur en naar wedstrijdsecretarissen voor de senioren, junioren en 

dames. Vanuit het bestuur is er een mailing gestart om meer vrijwilligers te scouten. Er hebben 

zich 90 leden gemeld, deze zijn in een bestand gezet en worden individueel benaderd o.b.v. de 

opgegeven talenten en interesses. De verwachting is dat dit beter werkt dan een verplichting 

zoals op hockeyclubs wordt gehanteerd. In de communicatie naar leden moet het echter 

duidelijker worden dat vrijwilligerswerk ook bij het lidmaatschap hoort.  

Daarnaast wordt gedacht om teams te verplichten om de kantinedienst te draaien. Maar er zijn 

niet alleen vrijwilligers nodig voor de kantinedienst; ook trainers, leiders en wedstrijdsecretarissen 

zijn nodig. Vanuit vv SJC zal er meer aandacht moeten komen voor het inwerken van de 

vrijwilligers.   

10. Update nieuwbouw 
We hebben een roerig half jaar achter de rug. Het begon met de financiering van de extra  

€ 2,5 miljoen op de begroting van de gemeente. De gemeenteraad heeft aangegeven dat we 

mochten bouwen. We verwachten met het budget de nieuwbouw te kunnen voltooien. Ondanks 

dat er geen bezwaren waren tegen de vergunning, was er wel een uitspraak van de Raad van 

State m.b.t. het stikstofprobleem. Hierdoor mocht er niet gestart worden met de nieuwbouw. In 

overleg met de wethouder en ambtenaren van de gemeente Noordwijk is gezocht naar een 

oplossing. Er is na de IWBS (Inwerkingtredingsbesluit Programma Aanpak Stikstof) een nieuwe 

berekening gemaakt van de nieuwbouw, zonder gas en waarbij het autoverkeer van bezoekers 

niet via de Lageweg maar de van Berckelweg naar de vereniging komt.   
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Daarnaast moet de aannemer investeren in zijn rollend materieel waardoor er minder stikstof 

tijdens de nieuwbouw vrijkomt. Op 12 november is de vergunning ontvangen.  

  

Het oude gebouw moest eerder gesloopt worden omdat we een sloopvergunning hadden tot 29 

mei 2019. De verwachting was dat de nieuwbouw op 1 augustus uiterlijk 1 september zou 

starten, hetgeen dus door de IWBS vertraagd is. De gemeente betaald de vervangende kantine, 

maar dat helpt niet voor het aanzien van de vereniging. Aan de bouwer is gevraagd om een 

bouwdoek te plaatsen met de toekomstige situatie. Eind februari zal gestart worden met de 

graafwerkzaamheden voor de sporthal.  

  

Hoewel de voetbalvereniging geen bouwheer is, zijn zij wel partij voor € 750.000 (€ 765 per m2). 

Eind seizoen 2021 is er weer een nieuwe kantine en een nieuw hybride veld.  

De gemeente wil overal hetzelfde veld, echter bij VVSB is nu een kunstveld neergelegd.  

Maar in het kader van sport city dient een hybride veld te worden neergelegd.  

Vanuit het bestuur wordt nog aandacht besteed aan de afwerking zoals de stoelen en de 

aankleding van de kleedkamers. Vanuit de vergadering komt het verzoek om de bollingen van de 

reclameborden op te lossen door bijvoorbeeld stickers te gebruiken. Het is nog niet bekend wat 

aan huur moet worden betaald voor het gebruik van de sportzaal in de nieuwbouw. 

  

11. Financiering nieuwbouw  
Hoewel we een eigen vermogen hebben van € 570.00 is er extra financiering van de nieuwbouw 

nodig in de vorm van een bouwdepot van € 350.000. Dit hoeft niet uitgeput te worden.  

De Rabobank heeft een voorstel gedaan waarbij deel 1 tegen 2% rente wordt geleend en deel 2 

tegen 2,3%, waarbij 0,5% korting wordt verleend als een groenvoorziening kan worden overlegd. 

Eerder is gesproken over crowd funding, maar omdat de rentekosten zeer laag zijn wordt hiervan 

afgezien. Er wordt nog wel mogelijk om te schenken, dit zal vlak voor de opening van de 

nieuwbouw gestart worden. Vanuit de Sponsorcommissie wordt aangegeven dat het niet nuttig is 

mensen nu te benaderen voor bordsponsering. Ook dat kan rondom de opening van de 

nieuwbouw opgestart worden.  

De leden gaan akkoord met de aanvraag van de externe financiering voor de nieuwbouw. 

  

12. Actuele stand van zaken vacatures bestuur 
Per 31 december stopt de penningmeester, vervanging is lastig gebleken. Dat geldt ook voor het 

bestuurslid Technische Zaken die eind vorig seizoen al is gestopt. Besloten wordt vanuit de 90 

mensen die zich hebben opgegeven als vrijwilliger, zeven mensen persoonlijk te benaderen.  

 

13. Rondvraag 
Fred Bergman: als de gemeente ons zo goed gezind is, kunnen ze dan het onkruid weghalen, 

zand storten en tegels leggen zodat het paadje richting de kleedkamers wat breder is? 

Het bestuur neemt de aanbeveling over en neemt dit mee in het contact met de gemeente. 

  



 
 

 
Jaarverslag vv SJC 2016-2017                 pagina  4 

Bram Halters: ik heb tijdens de vergadering helemaal niets gehoord over voetbal en meer 

spelers afleveren bij het 1e elftal? 

Het bestuur geeft aan dat er een presentatie is gegeven door Wichard Verlaan, hij is technisch 

coördinator en zorgt voor de aansluiting naar het 1e elftal. Daarnaast is hij in contact met Play to 

Improve. De structuur moet hiervoor nog geformaliseerd worden.  

Bram geeft aan dat dit echter gericht is op de breedtesport en niet op de selectie en geeft aan 

met het bestuur in gesprek te gaan om meer samen te gaan doen. 

  

Joep Derksen: Ik sluit me aan bij het voornemen van het bestuur om mensen direct aan te 

spreken om vrijwilligers taken uit te voeren. 

  

Patrick van de Berg: Er wordt weinig huur betaald voor de kleedkamers, maar de selectie en 

scheidsrechter zitten in het donker omdat er water in een stopcontact is gelopen. Kan de 

gemeente dit oplossen? 

Het bestuur geeft aan dat we zo snel als mogelijk actie hebben ondernomen en dat het probleem 

is verholpen maar dat dit de aandacht heeft van het bestuur evenals de kwaliteit van de douches. 

Er is geen noodaggregaat beschikbaar. 

  

Ernst de Bes: Het is in de toekomst alleen nog mogelijk om pinbetalingen te doen in de kantine. 

Hoe zit dit met de jongste jeugd? 

Het bestuur geeft aan dat deze vaak een ouder bij zich hebben. De ervaringen bij andere clubs 

wijst uit dat overgaan op alleen pin geen problemen geeft. Daarnaast bestaat er een mogelijkheid 

een clubcard aan te schaffen. 

  

John van de Zwet (via mail): Wat is de mening van het bestuur over de seniorenselectie, de 

communicatie en het technisch beleidsplan? 

Het bestuur geeft aan dat de selectie is samengesteld door de technische commissie en door het 

bestuur is geaccordeerd, maar dat deze nog niet voldoet aan de ambities zoals in het beleidsplan 

zijn vastgesteld. Over de communicatie is gesproken met de hoofdtrainer en hierop wordt begin 

februari teruggekomen. Ook wordt gewerkt aan een technisch beleidsplan. 

  

14. Sluiting 
De vergadering wordt om 21:40 gesloten. 


