
 
NOTULEN ALGEMENE LEDENVERGADERING vv S.J.C. 27 NOVEMBER 2018 
 
Aanwezig: 35 leden inclusief het bestuur 
Afmeldingen: Peter Rolvers, John v.d. Zwet, Thom Geerlings 
 

1. OPENING 
De voorzitter opent de vergadering om 20:04 en verwelkomt alle leden; in het bijzonder de 
ereleden: Joop van Abswoude, Jeanette Wijnands, Sjaak Verkade en Gerhard Bouhuis. 
Daarna wordt stilgestaan bij leden die het afgelopen half jaar zijn overleden: Jaap Smit (27 juni), 
Cees Hermans (22 september) en Jeannette de Mooij (1 oktober).  
De agenda wordt vastgesteld. 
 
2. INGEKOMEN EN VERZONDEN STUKKEN 
Er is een brief ontvangen van Thom Geerlings met twee aanvullingen op het jeugdbeleidsplan dat 
tijdens de vorige ALV is vastgesteld: 
1. Opnemen in het beleidsplan dat een aangestelde selectiecoach niet langer dan twee jaar is 

verbonden aan een team tussen de 7-19 jaar 
2. Toevoegen aan het beleidsplan dat familieleden/betrokkenen niet langer dan een jaar aan een 

selectieteam verbonden mogen zijn 
 

Het bestuur geeft aan dat beide een mooi ambitie zijn. De ingebrachte punten willen we behalen op 
een natuurlijke manier. Door de punten op te nemen in het beleidsplan maak je het jezelf heel 
moeilijk als vereniging. Natuurlijk wil je als vereniging een objectieve trainer, maar negen 
hoofdtrainers die geen familie zijn staan niet in de rij. Je kunt de objectiviteit van de hoofdtrainers ook 
bewaken door een goede controlerende organisatie. Hans Bierman geeft aan dat twee jaar kort is als 
trainer. Het is goed om vreemde ogen naar de selectie te laten kijken. 
 
Verzoek Sportraad Noordwijk. 
De sportraad heeft besloten om sportverenigingen op een andere manier uit te dagen. 
Sportverenigingen kunnen een YouTube filmpje van maximaal 1 minuut maken over hun vereniging. 
Geluid is leuk maar niet verplicht. De twee beste filmpjes krijgen 1000 euro ieder om te besteden aan 
de vrijwilligers. De coördinatie van de filmpjes ligt bij Wouter Leydes. Filmpjes moeten uiterlijk 31 
december ingeleverd zijn bij de sportraad. 
 
3. MEDEDELINGEN 
Gelieve de presentielijst te tekenen. 
 
4. NOTULEN ALGEMENE LEDEN VERGADERING 26 JUNI 2018 
N.a.v. pagina twee Jeugdbeleidsplan vraagt Jan Mesker of er ook voldoende aandacht is voor de 
lagere elftallen. Bij de JO-11 zijn er twee moeders zonder voetbal ervaring die de trainingen 
verzorgen. Het bestuur geeft aan dat dit inderdaad beter kan en biedt deze trainers jeugdvoetbal 
trainer coach (JVCT) cursussen, loop- en techniektraining. Hierover wordt ook actief 
gecommuniceerd naar deze trainers. Echter de animo is beperkt. Daarnaast moet gekeken worden 
of er meer gedaan kan worden aan actieve coaching langs het veld. Richard Veenvliet geeft aan dat 
de loop- en coördinatie trainingen voor alle elftallen is en dat je altijd mag komen kijken. 
De notulen van de ALV van 26 juni worden zonder wijziging vastgesteld. 
 
5. JAARVERSLAG SECRETARIS 2017/2018 
Wordt zonder wijzigingen vastgesteld. 
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6. FINANCIEEL JAARVERSLAG PENNINGMEESTER 2017/2018 
Er is sprake van een succesvol gerealiseerd financieel resultaat van 25.000 euro terwijl er een 
bedrag van 5.600 euro was begroot. Dit komt omdat de inkomsten van de Konijnenveiling met 2500 
euro is gestegen. Er wordt regelmatig gepubliceerd dat de opbrengsten 95.000 euro zijn maar hier 
zijn de kosten van de veiling nog niet af. De stijging komt voornamelijk omdat steeds meer bedrijven 
participeren.  
De opbrengst uit entreegelden zijn in het afgelopen jaar verminderd doordat er minder wedstrijden 
waren en er minder opbrengst per wedstrijd was. Vv SJC heeft immers geen nacompetitie gespeeld. 
Het bedrag dat binnen is gehaald d.m.v. sponsoring is gestegen. En ook omdat we in het derde jaar 
van het kledingplan zitten en een vierde jaar toevoegen levert dit een positieve bijdrage aan het 
resultaat van 5000 euro.  
De inkomsten uit verhuur zijn gedaald omdat er minder vraag vanuit de kinderopvangorganisatie 
was.   
Ook de kantineopbrengsten zijn gedaald omdat de verkoopprijzen niet zijn verhoogd, maar de 
inkoopprijzen wel. Er wordt steeds meer gepind in de kantine, circa 40%. In Lisse kan er niet meer 
contant betaald worden, maar bij vv SJC houden we de mogelijkheid om contant te betalen. 
De exploitatiekosten zijn met 15.000 euro gestegen omdat er jassen en shirts voor drie selectieteams 
zijn aangeschaft. De kosten voor de jeugd zijn gedaald; niet door minder activiteiten maar doordat er 
meer vrijwilligers zijn. Deze krijgen ook een vrijwilligers vergoeding. Er is eveneens een stijging van 
de exploitatiekosten van 2000 euro door de introductie van de kantinepas voor jeugdleiders en voor 
het kwaliteit en performance plan.  
Het 4-tegen-4 toernooi heeft daarentegen weer iets opgeleverd.  
Ook zijn er kosten gemaakt door de aanschaf van wedstrijd- en trainingsballen. Er is geen 
voorziening oninbare vorderingen. Dit door veel energie van de organisatie van de Konijnenveiling en 
de sponsorcommissie. Slechts een reclamebord ter waarde van 200 euro is niet betaald. 
 
7. VERSLAG KASCOMMISSIE 
Op woensdag 21 november 2018 heeft de kascommissie, bestaande uit Jos Peschier en  
Jan Mesker, de controle uitgevoerd van de financiële administratie over het seizoen 2017/2018. 
Plaats van controle was op het sportpark. De administratie was overzichtelijk in diverse mappen 
gerangschikt, waardoor de op te zoeken documenten eenvoudig waren terug te vinden.  
Na zorgvuldig steekproefsgewijs de documenten te hebben bekeken en de saldi van de diverse 
bankrekeningen te hebben gecontroleerd zijn er geen onduidelijkheden of onvolkomenheden door de 
kascontrolecommissie geconstateerd. Ook op de door ons gestelde vragen wist de penningmeester 
direct antwoord te geven. De vereniging verleent decharge aan de penningmeester van vv SJC. 
Daarnaast is er door Ton v.d. Plas een accountantscontrole uitgevoerd n.a.v. de vernieuwde eisen 
vanuit de KNVB. 
 
8. VERKIEZING KASCOMMISSIE EN PLAATSVERVANGEND LID 
T.b.v. de controle van de financiële administratie seizoen 2018/2019 dient tijdens deze vergadering 
de kascommissie te worden benoemd. Jan Mesker geeft aan nog een jaar door te willen als lid van 
de kascommissie. Jan Mesker zal Lennert v.d. Wilk vragen of deze als plaatsvervangend lid van de 
kascommissie wil optreden. Het bestuur gaat op zoek naar een tweede lid van de kascommissie. 
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9. BESLUITVORMING JURIDISCHE OPZET NIEUWBOUW SJC 
In de zomer van 2018 had de nieuwbouw moeten starten en hoewel dit niet het geval is blijft de 
datum voor de oplevering van de nieuwbouw nog steeds 26 september 2020. De voorbereidingen 
zijn in het afgelopen jaar doorgegaan zoals de aanleg van veld 1 het toekomstig veld 4, nieuwe 
fietsenstalling, tijdelijke huisvesting, zijmuur gesloopt en de verhuizing naar de sportzaal. De 
nieuwbouwplannen zijn naar bestekniveau gebracht en overhandigd aan de wethouder. Er is een 
vergadering geweest van de gemeenteraad voor het starten van de aanbestedingsprocedure. De 
vertraging in het project heeft te maken met het beschikbare krediet dat niet genoeg was voor de 
nieuwbouwplannen. De verantwoordelijk wethouder heeft de nieuwbouwcommissie teruggestuurd, 
met als gevolg veel sessies en een meest economisch nieuwbouwplan voor alle functies van het 
gebouw. Echter dit heeft een prijs. 
De indexering van de bouwkosten is normaal zo’n 2-3% per jaar, de realiteit is dat we nu op circa 
10% zitten. Het krediet van 2015 is derhalve niet voldoende in combinatie met de 
duurzaamheidswensen. Er is zelfs een fors verschil. Externe partijen hebben ook meegerekend. Het 
voorstel is om niet op het gebouw te beknibbelen maar het krediet met 20% te verhogen.  
Het ontwerpteam en de wethouder zijn het erover eens dat het gebouw dit bedrag gaat kosten.  
De gemeenteraad heeft hiermee ingestemd. 
 
Planning 
Op 28 november worden de bestekstukken op Tendernet geplaatst, zodat alle aannemers in Europa 
kunnen inschrijven op het bouwwerk. Stichting Rijk ondersteunt de gemeente in de 
aanbestedingsprocedure om te voldoen aan alle regelgeving. Op 6 februari zal er een prijs moeten 
worden gegeven. Gevolgd door de voorlopige gunning en de definitieve gunning op 25 maart 2019. 
In de komende periode zal ook de inrichting van het interieur en de tijdelijke huisvesting en civiele 
werkzaamheden voor de aanpassing van het terrein en velden moeten worden aanbesteed. 
Uitgangspunt is dat er altijd drie velden beschikbaar zijn. Gestart wordt met de renovatie van veld 3 
en 4, het kleine veld 5 en toekomstig veld 1. In de komende zomerstop worden veld 4 en 5 
gerenoveerd. Spannend wordt het plaatsen van de damwanden, die zijn door Chade doorgerekend. 
Eind januari wordt de tijdelijke huisvesting geplaats, waarna er medio februari verhuisd kan worden 
en het oude gebouw gesloopt. De tijdelijke huisvesting wordt gerealiseerd tegen de wijk Boechorst 
aan. Humanitas wil graag investeren in de tijdelijke huisvesting voor ruimte voor de BSO. Als goede 
buren kan vv SJC dan tijdens thuiswedstrijden gebruik maken van de BSO-ruimte als 
bestuurskamer. 
In de komende maanden zal ook het ketenpark van de aannemer geplaats worden.  
De aanbesteding wordt niet alleen beoordeeld op prijs maar ook of de nieuwbouw binnen 70 weken 
gerealiseerd kan worden. Dit is een harde eis waaraan de aannemer zich moet conformeren.  
Verder zijn we in gesprek met VVE Company omdat er meerdere eigenaren zijn van de nieuwbouw 
en daarvoor een Vereniging van Eigenaren moet worden opgericht. 
 
Risico’s 
Het gaat goed, de nieuwbouwcommissie is blij met de aan besteding, ook in deze moeilijke markt. 
Omdat we afwijken van het bestemmingsplan zijn we in juli gestart met de ruimtelijke onderbouwing 
voor de Omgevingsdienst. Dat betekent dat er een onderbouwing moet komen welk effect de 
nieuwbouw heeft op het gebied van milieu, archeologie, verlichting, verkeer, parkeren, flora en fauna 
etc. Er zijn nu twee opmerkingen; over de brandveiligheid en de vleermuizen. Brandveiligheid is 
beantwoord maar voor de vleermuizen wordt vannacht onderzoek gedaan. Hierna wordt de 
onderbouwing ter visie gesteld, mensen kunnen dan een zienswijze en een bezwaar indienen.  
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Er zijn gesprekken geweest met omwonenden, maar we zijn van mening dat we een nieuw huis 
bouwen op een oude plek.  
Een ander risico is de verhoging van de bouwkosten met 21% en of er überhaupt wordt 
ingeschreven op het werk of dat er alleen met een te hoge prijs wordt ingeschreven. Maar op dit 
moment is er nog vertrouwen bij de nieuwbouwcommissie. Het is veel werk geweest en het bestuur 
spreekt zijn dank uit naar de nieuwbouwcommissie. 
Jan Mesker vraag hoe het staat met de klachten en bezwaren van de Schiestraat. Chris Hiep geeft 
aan dat de gemeente heeft gesproken met hen. Het probleem dat zij voorzien heeft niets met vv SJC 
te maken. De Schiestraat is gebouwd voor twee keer de huidige verkeersintensiteit. Omdat op 
piekmomenten 68% van de parkeerplekken bezet is wil de gemeente daar verder in investeren. De 
bewoners van de Schiestraat willen ontsluiting van het sportpark op de van Berkelweg. Er is wel een 
tweede opening gemaakt voor calamiteiten, er wordt gedacht om die te openen.  
De wethouder heeft echter aangegeven dat dit buiten het project ligt. De vraag is dan ook of er wel 
grond van bezwaar is. 
De ingang wordt sowieso verplaatst zodat er 10 extra parkeerplaatsen kunnen worden gerealiseerd. 
De bewoners van de Schiestraat willen dat parkeerplaatsen op het talud en de rotonde verplaatsen. 
Tevens hebben de bewoners een onderzoek geëist en dat is uitgevoerd. Vv SJC kan nu niets meer 
doen. 
Jan Mesker geeft aan dat er klachten zijn vanuit de wijk over het geluid van het terras. Chris Hiep 
geeft aan dat dit in de tijdelijke situatie de huisvesting dichter bij de wijk is dan de huidige bouw. 
Echter het terras zit niet aan de kant van de wijk. Als vv SJC moeten we op onze buren letten. De 
locatie voor de tijdelijke huisvesting is daarentegen de enige plaats. Het wordt anderhalf jaar 
kamperen terwijl de competitie draait. Er is in petit comité gesproken met de flatbewoners. 
Afgesproken is dat om tien uur de muziek uit gaat en bij overlast geven de flatbewoners dit direct 
door. 
Er is ook gesproken over het risico dat de funderingspalen niet tijdig geleverd worden. Dit wordt met 
een directielevering van de gemeente beheerst. Dit geldt ook voor de betonnen ligger van het dag 
van de sporthal. De gemeente doet de aanbesteding, dus geen remming op de planning. 
John Hoogeveen vraagt wat de hogere kosten beteken voor de vereniging. De penningmeester geeft 
aan dat de hogere kosten niets betekenen voor de vereniging omdat het bedrag per m2 vastligt in 
een appartementsrecht. 
Hans Bierman vraagt of er ondanks dat er een aanbesteding gedaan mag worden de gemeente nog 
bezuinigingen op het gebouw kan bepalen. Chris Hiep geeft aan dat de gemeente al akkoord is 
gegaan met een overschrijding van 21%. Als de overschrijding hoger is dan 21% dan is er in de 
aanbesteding gevraagd om een minder prijs aan te geven voor minderwerk. Dit hebben we gedaan 
om geen tijd te verliezen. 
Hans Bierman vraagt of de politiek nog kan vertragen. Chris Hiep geeft aan dat er nog definitieve 
instemming moet komen van de gemeenteraad. Maar we hopen in de volgende vergadering een 
aannemer te kunnen presenteren. 
 
Oprichting Stichting 
Het bestuur brengt het voorstel in stemming om een stichting op te richten die eigenaar wordt van 
het gebouw. 
De vereniging heeft dan geen zeggenschap over het gebouw maar is ook niet aansprakelijk voor het 
gebouw en draagt geen financieel risico voor het gebouw. De contributiegelden kunnen nooit voor 
het gebouw gebruikt worden. Daarnaast wordt het bestuur van de vereniging ontlast van de facilitaire 
zaken. De vereniging benoemt de leden van het bestuur en de leden blijven de baas over hun 
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vereniging. De stichting kent dan uit drie bestuursleden en is eigenaar van het gebouw. De stichting 
is verantwoordelijk voor de financiering. De stichtingskosten zijn. € 685.410 ex BTW.  
De stichting is ook verantwoordelijk voor de crowd funding, het appartementsrecht, facilitaire zaken, 
exploitatie van het gebouw. De stichting heeft geen directe inspraak van de leden van de vv SJC. 
Het bestuur van de vereniging richt een stichting in voor het verenigingsgebouw in er wordt 161.500 
wordt overgedragen aan de gemeente. De club van 100 en de Supportersclub doneren € 100.000, - 
voor de inrichting. De vereniging is dan huurder van de nieuwbouw en mag onderhuren. Het 
voordeel is een aftrek van 70% BTW. De vereniging betaald de notariële akte t.b.v. de oprichting van 
de stichting. De stichting kan de BTW voor 100% aftrekken. 
Hans Bierman merkt op dat de stichting heel veel lasten krijgt. Het bestuur geeft aan dat de 
vereniging met deze constructie huur betaald aan de stichting, terwijl deze d.m.v. crowd funding of 
een lening verantwoordelijk is voor de financiering van de nieuwbouw. De vereniging hoeft daarmee 
nooit de keuze te maken tussen het investeren in de selectie of de reparatie van een lek dak. Het 
verenigingsgebouw is hiermee voor 40 jaar gewaarborgd. En de bestuursleden van de stichting 
worden door de vereniging aangesteld. Het btw-voordeel is een voordeel voor de korte termijn. 
Wim Siemerink vraagt of er voorbeelden zijn hiervan in de omgeving. Het bestuur geeft aan dat ook 
Rijnsburg, Noordwijk en Katwijk voor de oprichting van een stichting hebben gekozen. 
Ben Zonneveld vraagt of er rekening is gehouden met een eventuele wijziging van de btw-
regelingen. Het bestuur verwacht wijzigingen in de btw-regelingen, maar kan daarop nog niet 
inhoudelijk reageren omdat daar nog geen inzicht in is. 
Marco van der Zee vraagt of er voorwaarden zijn voor de bestuursleden vanuit de vereniging. Het 
bestuur geeft aan dat die er niet zijn. Gedacht wordt aan twee leden vanuit de vereniging en een lid 
van buiten de vereniging het stichtingsbestuur te laten vormen. 
Wim Siemerink merkt op dat er bij het hockey veel ellende is gekomen van deze constructie en raad 
het bestuur aan daarmee contact op te nemen en adviseert de exploitatieovereenkomst en de 
statuten goed vast te leggen. 
Hans Bierman vraagt of het PopPodium gaat huren van de vereniging. PopPodium gaat huren van 
de gemeente, want die is eigenaar van de nieuwe sporthal. 
Jacques van der Sman geeft vertrouwen te hebben in de voorgestelde constructie. 
Hans Bierman vraagt of de leden iemand in het bestuur van de Stichting kunnen zetten. De leden 
van SJC hebben recht om in de ALV vragen te stellen en voorstellen te doen over dit onderwerp aan 
het bestuur. 
 
10. RONDVRAAG 
Johanna Wever: Er is dit jaar zaterdagvoetbal, gaat deze naar de zondag volgend jaar? 
SJC is een zondagvereniging zijn die het liefst om twee uur speelt. Dat we nu op zaterdag spelen is 
voor 1 jaar. 
 
Sjaak Verkade: willen de verantwoordelijke mensen er rekening houden met het conceptbeleidsplan? 
Met name het aantal mensen dat van buitenaf bij SJC speelt, we willen dat er eigen jongens spelen. 
We zullen de trainers hierop wijzen, dit is ook uitgesproken naar de huidige trainer en vormt mogelijk 
de reden dat hij er na dit seizoen mee stopt. Het beleidsplan stelt nu 50% van de spelers in de 
basisopstelling afkomstig moet zijn uit de eigen jeugdopleiding. De vraag is of er voldoende animo is 
voor een derde elftal. 
 
Hans Bierman: wat doen we als de KNVB opnieuw een verzoek doet om op zaterdag te gaan 
voetballen? 
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De voorkeur van SJC is niet meer voetballen op zaterdag. Het levert te veel onrust op en zorgt voor 
een grotere belasting van het bestuur, omdat zij aanwezig moeten zijn. 
 
Hans Bierman: hoe staan de huidige jongens erin? 
Ze hebben nu geproefd aan het voetballen op zaterdag maar hebben geen homogeen standpunt. Er 
zijn jongens die in gesprek zijn met vv Noordwijk en Lisse. 
 
John Hoogeveen: kan niet iedereen op zaterdag spelen? 
Dat zou kunnen als we in de vierde klasse beginnen. 
 
De voorzitter sluit de vergadering. 


