
 
 
 
 
 
 

VOETBALVERENIGING S.J.C. 

 
 

Gemeentelijk sportpark V.V. S.J.C., Lageweg 6, 2201 TV Noordwijk | Postbus 270, 2200 AG Noordwijk | www.vvsjc.nl 

Notulen ALV 28 juni 2022 
 
Opening 
De vergadering wordt om 20.10 uur geopend door de voorzitter.  
De leden worden welkom geheten. Met name de aanwezige ereleden: Jeannet Wijnands, 
Jos Peschier, Gerhard Bouhuis, Joop van Abswoude en Sjaak Verkade.  
De agenda van de ALV van 28 juni omvat de begroting 2022-2023 en andere zaken. 
  
Er zijn twee SJC-ers overleden;  

- Daan van der Poel - jeugdtrainer van de JO 12-2 en vader van Ruben van der 
Poel 

- Nelly van Dijk - jarenlang barmedewerkster.  
De vergadering neemt 1 minuut stilte in acht.  
  
De voorzitter verzoekt om de aanwezigheidslijst te tekenen. 
De agenda wordt zonder wijziging vastgesteld.  
  
Ingekomen en verzonden stukken 
Er zijn geen verzonden stukken.  
De KNVB heeft een mail gestuurd dat de hoofdklasse komend seizoen vierde divisie gaat 
heten en een jaar later zal starten met weekend voetbal. Het verzoek is van de KNVB of 
vv S.J.C. een aantal wedstrijden op zaterdag willen spelen. Het bestuur heeft hier positief 
op geantwoord. 
  
Mededelingen 
Afmelding van Willem Braun vanwege een vakantie. 
Bestuurswijzigingen zijn normaliter op de voorjaars-ALV gepland, echter vanwege de 
ontwikkelingen worden verplaatst naar de komende winter-ALV 
Op die ALV zullen de volgende bestuursleden stoppen: 
Herman Meijvogel – voorzitter 
Michel Zwagerman – secretaris 
Rob Hogervorst – vrijwilligerszaken 
Dammy Heemskerk – verenigingszaken 
Chris Hiep – nieuwbouw 
  
Notulen ALV 18 januari 2022 
Vraag van Jan Mesker 
N.a.v. Punt 10: Wichard Verlaan is in de technische commissie begonnen en zou zich in 
deze vergadering voorstellen. Er is enige tijd geleden aan hem gevraagd of hij voor de 
technisch commissie bestuurslid zou willen worden. Wichard heeft aangegeven dat hij 
mee wilde kijken naar de organisatie op het voetbal. Hij heeft een notitie voor het bestuur 
opgeleverd. Hij heeft echter besloten geen bestuurslid te worden, omdat hij niet klaar is 
bij de jeugd en ook zijn dochter graag wil zien sporten. Dit betekent dat er een vacature 
blijft bestaan voor een TC-bestuurslid. 
  
Gaat op 2 juli het 50-jarig bestaan van het vrouwenvoetbal gevierd worden? Nee dat 
wordt later gevierd in september. 
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Notulen worden vastgesteld zonder wijziging. 
  
Actuele zaken rondom de jeugd van SJC - Harry Dons 
In het seizoen 20/21 is er nauwelijks een competitie geweest bij vv SJC. Dit is opgelost 
door een interne competitie en andere activiteiten voor de jeugd. Dit heeft veel nieuwe 
leden opgeleverd. Zo bestond het aantal jeugdleden onder 15 in 2015 op 300 en in 2021 
op 370 leden.  
Gedurende het seizoen 21/22 kon de competitie doorgaan voor de jeugd tot en met onder 
13, maar helaas zonder publiek en er was controle. Dat heeft hoofdpijn gekost om daar 
vrijwilligers voor te vinden. Laatste deel van het seizoen is succesvol verlopen met veel 
kampioenen en de sportavond voor de meisjes. Alle weekendjes weg met slapen in de 
kantine konden ook weer doorgang vinden en dat geeft goede sfeer. Helaas geen 4-
tegen-4 toernooi omdat het gebouw nog niet volledig opgeleverd en veilig genoeg was. 
Volgend jaar wordt dit met hernieuwde energie opgepakt. Dank aan Carola Vogelaar, die 
in de organisatie van events dit jaar veel tijd heeft gestoken. 
  
Vraag door John Hoogeveen: Is het een idee om het 4-tegen-4 eerder in het seizoen 
(najaar) te doen, als stimulans voor de kinderen in de gemeente Noordwijk. Michel 
Zwagerman antwoordt namens het bestuur dat het geen optie is voor de basisscholen in 
Noordwijk. De scholen zitten al vol met activiteiten en het kost de scholen veel tijd. 
Daarnaast had onze eigen organisatie ook al lang en breed opgestart moeten zijn om het 
najaar nog te halen. 
  
Wichard Verlaan coördineert de jeugdopleiding bij SJC; doel is om een opleidingslijn te 
organiseren voor alle kinderen, niet alleen de selectie. Vv SJC is trots dat we drie jaar 
geleden begonnen zijn met het Kwaliteit Performance Programma. Je moet 
gediplomeerde trainers hebben en een duidelijk beleid. Hoe wil je de kinderen beter laten 
worden? Je moet als club kunnen bewijzen, dat je dat goed voor elkaar hebt. De her 
certificering zijn we in oktober begonnen en sinds een maand hebben we het certificaat 
voor de jeugdopleiding ontvangen. Het zegt iets over het kader en de coördinatie. We zijn 
niet alleen bezig voor de selectieteams. Echter, wij zijn trots op het behalen van het 
certificaat! 
  
Vv SJC huurt Play2Improve in voor 5 tot 7 trainingen voor niet selectieteams. Ze worden 
gebriefd. De trainer komt dan op het circuit waar een heel plan voor dat team is gemaakt. 
Bijvoorbeeld de nadruk op aanval i.p.v. op de verdediging gevolgd door omschakeling. Je 
ziet de kwaliteit van de teams stijgen. Deze niet selectieteams hebben geen 
gediplomeerd trainer, maar de trainers die er zijn worden gefaciliteerd om goede 
trainingen te geven. 
  
Op de vrijdag is de techniektraining onder leiding Raymond Salman, Luuk Turk en Max 
Mulder en ook de jeugd O-15 doet mee. Het mooie van vv SJC is dat we een vereniging 
zijn voor iedereen. De vraag is nu of we de opleidingslijn kunnen doortrekken naar de 
senioren.  
Daar zijn we nu mee in overleg met de technische commissie. Ook moeten we naar de 
lagere seniorenteams kijken. Daar brengen we nu coördinatie in aan. 
  
Joep Derksen: Geldt dit voor zowel jongens als meisjes? 
Het bestuur geeft aan dat dit voor zowel jongens als meisjes geldt. 
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John Hoogeveen: hoe gaan we als SJC de zaterdag en de zondag tak vorm gaan geven? 
Wichard Verlaan: de vergadering loopt nog hierover. Groot punt van aandacht. SJC 2 
moet op de zondag voetballen en SJC 1 krijgt te maken met weekendvoetbal. Uit de tijd 
van Polak weten we dat de O-23 op deze manier inrichten een mogelijkheid is, maar dat 
moeten we afwegen en met zaterdag 1 in gesprek. De uitkomst hiervan is nog niet 
duidelijk. 
  
Ernst de Bes: Kunnen we ook een toernooi organiseren, volgend jaar heb ik meer ruimte 
Wichard: ja dat is mogelijk. Vanuit de jeugd worden activiteiten georganiseerd.  
Raymond Salmon wil een groot toernooi organiseren maar de oplevering van het gebouw 
was daar een voorwaarde voor. In de jeugdcommissie wordt dit verder opgepakt.  
  
Max Mulder: Er zijn redelijk veel vacatures voor trainers.  
Wichard Verlaan geeft aan dat er nu nog steeds een vacature voor een trainer-coach  
onder-19. Er zijn meerdere verenigingen die hier moeite mee hebben. 
 
  
Ernst de Bes geeft aan dat er ook een tekort is aan scheidsrechters. 
Harry Dons: er zijn meer problemen met vrijwilligers werk. Dat is trekken en sleuren. Bij 
de Corona controle hebben we daar ook veel moeite mee gehad. 
  
John Hoogeveen en Jeroen Wijnands zijn betrokken bij het maken van een 
vrijwilligersplan met als doel om de vrijwilligersbase te laten groeien en daar moeten we 
ook de trainers en scheidsrechters bij betrekken. De methode is persoonlijk aanspreken 
en binnen het team als team coördinator mensen aan te spreken voor bijvoorbeeld de 
Coronacheck. Dat lukt ook bij andere teams. Als we bij elk team een team coördinator 
hebben voor de organisator dan is dat de mogelijkheid om de vrijwilligersbase te laten 
groeien. Dat willen we in een beleidsstuk opnemen en dat het vrijwillige karakter minder 
wordt incl. het mobiliseren van scheidsrechters. 
Events en weekenden organiseren en bardienst lopen goed. Scheidsrechters is wat 
lastiger. We hebben de oudere jeugd de jongere jeugd laten fluiten onder begeleiding 
door Jan Mesker. Dat willen we meer oppakken. Tijdens Corona was het makkelijker 
omdat de jeugd niets ander te doen hadden. We gaan kijken hoe we hier vervolg aan 
kunnen geven.  
  
Francis Wijnands: Is er inzicht welke jeugdspelers scheidsrechter kunnen zijn? 
Hans Bierman: we hebben namen van jeugd die het wil en kan en dat is gedeeld met Jan 
Mesker. We willen deze jongens opnieuw benaderen. In het verleden succes hebben we 
succes gehad met een aantal leden die vanuit de jeugd zijn gaan scheidsrechteren en 
inmiddels gediplomeerd zijn.  
Er is een meisje bij de JO-19 die wil maar nog niet in beeld is. 
Hans Bierman geeft aan dat er moet een inventarisatie moet komen. 
  
John Hoogeveen: dat is een mooie rol van de team coördinator om uiteindelijk de spelers 
te koppelen aan Jan Mesker. En als er meer mensen zijn in de kantine waar we ook 
kunnen mobiliseren. We wilden eerst dwingen d.m.v. kantinedienst. Harry Dons heeft 
aangegeven dat dit vanzelf wordt aangewakkerd. We gaan meer in contact.  
Voor Snurkfestijn zijn altijd veel vrijwilligers en ouders om de boel aan elkaar te draaien.  
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Ik ben het eens met de persoonlijke benadering, dan krijg je een snellere reactie. Als we 
met jeugdspelers een praatje houden voor een wedstrijd of training om vrijwilligers te 
vragen voor het fluiten. Als je dat aan het begin van ieder jaar doet. Op die avond moet 
duidelijk zijn waar behoefte voor is. Er is niets gedaan met een eerdere inventarisatie via 
de site.  
  
Harry Dons geeft aan dat je hem en John Hoogeveen altijd mag benaderen. 
  
De accommodatie van SJC - Chris Hiep 
In de afgelopen jaren begonnen we met veel tekst en toen plaatjes, maar nu kunnen jullie 
het zelf zien en beleven. Op 23/24 april is het clubgebouw opengegaan. We zijn nu 9 
weken onderweg en er is al heel veel gebeurd. Snurkfestijn is geweest, Konijnenveiling, 
Sportverkiezing en thuiswedstrijden. Allemaal evenementen waar deze accommodatie 
geschikt voor is.  
Er zijn nog tal van zaken die afgemaakt moeten worden: 

• Entreegebied is aangepakt 
• Het laatste veld moet nog aangelegd worden 
• De planten zijn geleverd 
• De trap en tribune moet nog opgeleverd worden. 
• De opleverpunten moeten nog opgeleverd worden; helaas niet de focus van de 

BAM, maar de lijst wordt korter maar niet heel snel. 
• Pupillenveld afronden deze week 
• Verlichting, hekwerk 2e week van juni 
• Tribune waar nu nog zand ligt met zwarte witte stoeltjes 
• Vlaggen rondom hoofdveld en banieren en scorebord moeten nog geplaatst 

worden  
• Sleutelplan afstemming met Jan Mesker 
• Bestrating in juli 
• Hoofdveld en hekwerk en definitieve positie en ballenvanger moet vervangen 

worden vanwege stormschade 
• Begroeiing van het Talud moet beter, nu nog onkruid. 
• Raambekleding in bestuurskamer, sponsorruimte etc. 
• Er zijn nog wat kinderziektes zoals de geluidsinstallatie. 
• Als we klaar zijn, dan worden de puntjes nog op de i gezet. Het kan altijd beter. 

Einddatum is 24-25 september met een openingsweekend. Er zijn veel positieve reacties, 
het voelt al een beetje als thuis. We hopen iedereen 24-25 september te zien. 
  
Hans Bierman: Komt er een opruim weekend? 
Chris Hiep: We spreken de aannemers op aan, de civiel aannemer is moeilijk te sturen. 
Geldt ook voor de SJC-spullen die her en der liggen. De mensen in de bouwcommissie 
hebben al veel werk verricht en hebben nog werk te doen. Laten we het met zijn allen 
netjes houden. 
  
John Hoogeveen: Complimenten voor de tijd en energie. Het ziet er fantastisch uit. Is het 
handig om de puntjes op de i bij iemand te melden.  
Chris Hiep: de aandachtspunten kunnen aan de bouwcommissie worden doorgegeven; 
dan kunnen die opgepakt worden. Het is fijn om zo veel mogelijk ervaringen te horen. Het 
gebouw is met aannames ontworpen, maar in de praktijk kan het anders werken.  
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Daar staan we open voor. 
  
John Hoogeveen: Het hekwerk rondom het complex, het maakt het niet makkelijk om 
doeltjes weg te zetten, zoals bij veld 2. Of een klein doeltje naar veld 1 te verplaatsen. 
  
Jos Peschier: Komt er rondom het terras plexiglas? 
Chris Hiep: waar het moet vanwege het bouwbesluit plaatsen we het. We zijn in gesprek 
met de gemeente over sommige stukken bij het talud waar onveilige situaties kunnen 
ontstaan. Maar we willen het niet helemaal vol zetten met hekken. Tussen de gemeente 
en de BAM lopen moeizame processen over verantwoordelijkheden en claims. Dat vraagt 
veel aandacht, hoewel wij met klem hebben aangegeven hiernaar te willen kijken om 
ongelukken te voorkomen. Bij de randen van de taluds zijn nu nog geen hekken voorzien. 
  
Jos Peschier: Hebben jullie dit wel bij de gemeente neergelegd? Het ziet er prachtig uit 
tot de hoek van het gebouw. Het gaat om de fysieke veiligheid. 
Chris Hiep: Nu wordt getoetst of het aan wet en regelgeving voldoet, dat is zo. Maar er is 
ook een praktijk, wellicht is er een toetsende instantie.  
  
Jos Peschier: nu kun je geen kind van 3-4 laten lopen, dat moet toch duidelijk zijn? 
Voorzitter: vorige week zijn er 10 gemeenteraadsleden geweest. We hebben ze langs het 
talud geleid. Alleen de ambtenaar niet. De gemeenteraadsleden zijn om. Ik zal ook 
gebruik maken van mijn spreekrecht.  
  
Jos Peschier: Er moet een veiligheidsinspecties komen. 
Voorzitter: dat gaan we zonder meer proberen, dat heeft Chris Hiep ook aangegeven. 
  
Francis Wijnands: het voldoet dus aan het bouwbesluit? 
Voorzitter: ja maar niet aan het gevoel van veiligheid. Dat hebben we ook aan de 
gemeenteraad gemeld. 
  
Jos Peschier: Is er via de rookmelders een doormelding naar de brandweer? 
Chris Hiep: jazeker, er is gedurende het proces van ontwerp en realisatie nauw contact 
geweest met de brandweer. 
  
De vergadering applaudisseert voor Chris Hiep. 
  
De oude tribune: hierover is zaterdag overleg geweest over het behoud hiervan. Er zijn 
inmiddels plannen voor, maar die hebben een prijskaartje. De plannen zien er goed uit.  
Als we het gaan doen, mag dat niet ten laste gaan van de contributie. In de 
najaarsvergadering wordt teruggekomen op dit onderwerp. Er is een tekening en een 
bedrag. 
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De begroting - Kees Wassenaar, penningmeester 
Het is lastig om voor het nieuwe seizoen een begroting op te stellen.  

• Sommige lasten zijn nog heel onduidelijk. De VVE is nog niet opgericht er is nog veel 
onduidelijkheid over de hele exploitatie, zoals energiekosten, bijdrage aan onderhoud, 
beveiliging, etc. Dat zal het komende seizoen steeds duidelijker worden. 

• Ook is duidelijk dat SJC in haar begroting de kosten van afschrijvingen/aflossing van 
de lening en rentelasten weer moeten worden opgenomen. Vanaf het seizoen 2013-
2014 heeft SJC niet meer afgeschreven op haar gebouwen. Dit slaat een groot gat in 
de begroting. 

• Bij de baten is nog veel onduidelijkheid over de opbrengsten uit reclameborden en 
verhuur van de ruimten in het clubgebouw, maar ook wat de kantine-opbrengsten 
gaan doen het nieuwe seizoen. 

• Daarnaast wil SJC de investeringen in het voetbal verder uitbreiden en betekent dit 
dat SJC deze dit ook in de begroting heeft verwerkt. 

  
Per post een toelichting op de begroting: 
Baten: 
➢ Konijnenveiling: we willen weer naar het niveau van eerdere seizoenen brengen. Dus 

een goedlopende loterij en een prima veilingresultaat. 
➢ Contributie-inkomsten: flink hoger door contributieverhoging van 15 tot 10 euro per lid. 

Dat is de eerste verhoging sinds vijf jaar. 
➢ Reclameborden: flink hoger, het is een prognose dat 75% van de reclamecapaciteit 

verkocht wordt. Het gaat om borden langs nieuwe en oude hoofdveld, reclame langs 
nieuwe pupillenveldje, LED-reclameborden en vlaggenmasten. 

➢ Kledingplan gaat het laatste seizoen in. Er is rekening gehouden dat de voorraad 
kleding toch ook volgend seizoen op orde moet blijven. 

➢ We hopen dat het nieuwe complex leidt tot meer Businessclub leden en dat lijkt 
haalbaar. 

➢ Corona uitkeringen zijn er voor het laatst in de huidige begroting, daarna een gat van 
22.500 euro dat gevuld moet worden. 

➢ Verhuur van zaal en velden is lastig in te schatten. Omdat zeker door de late 
oplevering een bedrijf voor huiswerkbegeleiding is weggevallen. Op dit moment is 
80% gedekt. Er is veel belangstelling van maatschappelijke organisaties om ons pand 
overdag te gebruiken. 

➢ Kantine opbrengsten: we gaan ervan uit dat deze flink gaat stijgen. Uitgangspunt is 
een brutomarge van 50%.  

 
Lasten: 
➢ Kosten opstallen stijgen door hogere WOZ-aanslag en hogere verzekeringspremie 
➢ Kosten terreinen. Dit zijn de kosten voor de huur van 4,5 veld en 18 kleedkamers. 
➢ Totale kosten selectie stijgen licht met 4% 
➢ Jeugdopleiding kent een stijgende lijnen, onder meer doordat SJC wil investeren in 

haar jeugdtrainers en omdat voor elke groep een trainer met diploma komt te staan. 
Daarnaast zijn er nu meer leeftijdsgroepen. 

➢ Evenementen stijgt flink. Enerzijds door de stijgende kosten van het eigen verbruik, 
daarnaast zijn het de kosten van familiedag, nachttoernooi senioren, kaderfeest. 

➢ Rentekosten is de rente van de lening van bijna 400.000 euro die de SVS heeft 
afgesloten 
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➢ Afschrijving/aflossing: de lening wordt in 10 jaar afgelost en de aflossing is gelijk aan 
de afschrijving voor het deel van de SVS. Daarnaast heeft SJC zelf ook nog flink 
geïnvesteerd in o.a. vlaggenmasten, LED-reclameborden en LED-scorebord. 

  
Dat geeft een begroting met een klein negatief resultaat. Als de eenmalige post van de 
Corona niet zou zijn meegenomen, is het een verlies van 20.000 euro. In de loop van het 
seizoen wordt meer duidelijk of de inschattingen juist geweest zijn. 
Ernst de Bes: Hoe ligt de contributie t.o.v. de regio? 
Kees Wassenaar: we zitten soms eronder soms erboven. We lopen over het algemeen in 
de pas. Maar we weten nog niet wat de contributie voor volgend seizoen wordt. We 
blijven onder vv Noordwijk. Bij ons zit ook de kleding ook in de contributie. 
  
Joep Derksen: er zit veel verschil tussen de damesselectie, zie ik in de begroting. De 
vrouwen lopen uit de pas, daar moet meer aandacht voor komen. 
Kees Wassenaar: als de vrouwenafdeling een verhoging nodig heeft, dan zullen we daar 
ruimte voor maken in de toekomst. Voor nu is het voldoende. 
Als er plannen zijn, dan kunnen we kijken hoe we de financiën rond kunnen krijgen.  
  
Francis Wijnands: de hele MO-19 stapt over. Volgens hebben we 20 plus 5 
trainingsleden. De mannen hebben meer selectieteams dan de vrouwen. De vergelijking 
is niet helemaal goed, maar het niveau is ook anders. Nu is er €1.750 beschikbaar is. Als 
die gebruikt is maar we willen een toernooi organiseren dan is daar geld voor uit een 
ander budget. 
  
Joep Derksen: Als we de vrouwen willen uitbreiden dan moet daar geld voor beschikbaar 
komen. Bv voor andere trainingsmethoden en andere trainingen.  
Francis Wijnands: t/m JO 19 van het vorig seizoen is incl. de meisjes. De € 1.750 in de 
begroting is alleen voor dames 1.  
  
Ernst de Bes: Je moet beginnen met je doelstelling voor het damesvoetbalelftal, daar een 
plan op zetten en dan werken naar een toekomst. 
Francis Wijnands: dit seizoen hebben we geen MO-20; die gaan naar de senioren. We 
moeten zorgen dat de meiden van MO-17 kunnen behouden, zodat we aanwas blijven 
houden.   
Ernst de Bes: geld is altijd een factor.  
Francis Wijnands: dat klopt, we hebben veel toernooien kunnen organiseren en andere 
dingen voor de dames. Maar het is een kromme vergelijking tussen selectie van de heren 
en dames.  
Ernst de Bes: bij de heren heb je ook een jeugdbudget. De meisjes vallen onder het 
jeugdbudget. Als je € 31.000 ziet t.o.v. € 1.750 is een groot verschil. De tendens is bij het 
damesvoetbal dat de verdienste gelijk is.  
Nicolette Lakerveld: daar wordt aan gewerkt. 
Kees Wassenaar: als de dames groeien en er zijn ideeën, dan wordt gekeken of de 
ideeën gehonoreerd kunnen worden. 
  
John Hoogeveen: dit is het laatste jaar van het kledingplan.  
Kees Wassenaar: begin van het nieuwe seizoen wordt dat opnieuw bekeken, hoe we dat 
gaan doen en de sponsoring.   
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John Hoogeveen: bij de jeugd lopen er veel in verschillende kleuren, het zou mooi zijn als 
iedereen in hetzelfde loopt.  
Harry Dons geeft aan dat hij ook de trainingskleding wil meenemen. 
John Hoogeveen: als club moeten we niet accepteren dat er in andere tenues wordt 
gespeeld 
  
Francis Wijnands: bij de dames hebben we allemaal hetzelfde aan, Krijn van de Bent voor 
de meiden en dames 1. Echter een sponsor voor de inloopshirtjes, dat mag niet. Daar 
moet je dicht op zitten.  
Hans Bierman: dat nemen we mee in het kledingplan. We zijn met alle sponsoren in 
gesprek. 
  
John Hoogeveen: we hebben ook andere seniorenteams, die staan niet in het lijstje. 
Krijgen die geen ballen van de vereniging? 
Kees Wassenaar: Dat is opgenomen onder materiaal. 
  
Hans Bierman: Er staat voor € 81.000 aan kosten kantine en inkoop kantine op de 
begroting, waar is dat op gebaseerd? 
Kees Wassenaar: € 41.000 zijn de kosten van de kantine. Teruggave BTW, de rest zijn 
kantinekosten zoals energie en schoonmaakkosten. 
  
De begroting wordt door de ALV vastgesteld. 
 
Contributieverhoging 
Het is nodig om de contributie met € 15 te verhogen voor alle spelende leden en € 10 
voor de overige leden. Donateurs gaan € 5 omhoog. Een flink bedrag, maar we hebben 
vijf jaar niet verhoogd. 
De vergadering gaat hiermee akkoord. 
  
Ernst de Bes: wat zijn de inkomsten van de toegang? Kunnen we dit om nul zetten en 
verdienen via de kantine? 
Kees Wassenaar: het zijn de bezoekende clubs uit bijvoorbeeld Katwijk, Noordwijkerhout 
en de regio die de entree betalen. De opbrengsten zijn rond € 1.500. 
  
Rondvraag 
Jan Mesker: ik ga komend seizoen 2-3 jongens begeleiden. Ik zoek ouders die onder de 
O18 en O19 kunnen fluiten. Bij deze doe ik een oproep aan de leden. Als er 
koudwatervrees is om te beginnen, dan kan ik ze begeleiden de eerste wedstrijden.   
  
Hans Bierman: n.a.v. de oude tribune. Het bestuur heeft eerder aangegeven de oude 
tribune te willen slopen. Als vv SJC zelf sloopt zijn daar veel kosten voor de club aan 
verbonden. Er wordt nu bekeken hoe we de tribune kunnen behouden, wat de kosten 
ervan zijn. Het behoud van de oude tribune kan de kers op de taart worden. Het gebruik 
van de oude tribune wordt gemonitord. Het gesprek hierover met het bestuur was goed. 
  
John Hoogeveen: 7x7 voetbal is erg in trek, kan vv SJC dit ook gaan doen? 
De voorzitter antwoord dat dit met Thomas van Rijn en lagere senioren is besproken. Er 
zijn twee mogelijkheden onder de KNVB.  
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Thomas van Rijn: De KNVB is 7x7 actief aan het promoten. Er zijn 12 clubs in de regio, 
maar ook verder weg die geïnteresseerd zijn. De KNVB onderzoekt of dit op vrijdag, 
zaterdag, zondag of in toernooivorm georganiseerd kan worden. Zelf onderzoeken we of 
het mogelijk is om eens in de drie weken met 5-6 teams samen te brengen.  
Francis Wijnands: bij de vrouwen hebben we al 7x7 voetbal. De vrouwen zaten met 
regionale teams in de competitie met eens in de 3 weken een wedstrijd.  
De voorzitter stelt voor dat Francis Wijnands aansluit bij dit onderwerp. 
  
John Hoogeveen: is er een planning tool mogelijk voor het reserveren van ruimtes? 
De voorzitter geeft aan dat die er zeker komt. 
  
Joep Derksen: complimenten aan het bestuur voor alle inzet. Er zijn in de ALV van 2018 
twee toezegging gedaan: 

1. Realisatie van een cappuccino apparaat 
2. Rookvrij terrein 

De voorzitter antwoordt dat er wordt gewerkt aan het rookvrije terrein. In samenwerking 
met het jeugdbestuur wordt een campagne gestart. Over drie jaar is een rookvrij terrein 
ook verplicht vanuit de overheid. Het cappuccino apparaat doet het en wacht op de 
paslezer. Op 24 september bij de opening van het gebouw doet hij het zeker. 
  
Dandy Steenvoorden: afgelopen zondag was er om 11 uur 1 wedstrijd. Is het mogelijk om 
een automaat beneden te plaatsen zodat er wat genuttigd kan worden als de kantine niet 
open kan. Dan hoeft de kantine ook niet open als er niemand is. De voorzitter neemt dit in 
overweging, bespreekt dit en komt hierop terug. We willen ook kijken of we alle 
seniorenteams tegelijkertijd thuis kunnen laten spelen.  
Dandy Steenvoorden: de automaten moeten wel stevig zijn. De voorzitter geeft aan dit 
mee te nemen in het onderzoek maar ook dat de automaten gedurende de week wellicht 
extra inkomsten kunnen genereren. 
  
Sluiting 
De vergadering wordt om 22:05 uur gesloten. 


