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Aanwezig:  
John Huiden, Dick Opdam, Marco Landman, Vincent Lauret, Jeroen Lam, Jurrien Nieman, 
Guido Emanuels, Henry Rack, Alexander Staal, Dennis Vervloet 
 
Aanwezige bestuursleden: 
Remco Reiding, Mark van Wijk, Sam van Meegen, Hans Peters 
 
Er is een presentielijst getekend. 
 
1. Opening en welkom 
 
Remco opent de vergadering om 20.00 uur. Hij heet alle aanwezigen een warm welkom.  
 
2. Financiën 
 
Mark verantwoordt de cijfers van afgelopen seizoen aan de hand van enkele sheets. Het 
seizoen 2018 2019 is financieel redelijk goed afgesloten (resultaat: -2K). Zowel omzet als 
kosten zijn gestegen (resp. met 28K en 30K). Gevolg is dat het EV gedaald is met 2K. 
 
De ALV verleent unaniem decharge na deze verantwoording. 
 
Voor lopend seizoen ziet het financiële plaatje er anders uit. Als gevolg van het vernieuwen 
van veld 4 is ASCN genoodzaakt de actuele waarde (volgens de boekhouding) van dit veld 
in dit seizoen volledig af te schrijven. Daarnaast zijn de personeelskosten 7K hoger dan 
afgelopen seizoen. In totaal wordt een negatief resultaat verwacht van 55K. 
 
ASCN is met de gemeente en de SRO in gesprek hoe we het financiële probleem van veld 4 
gaan oplossen. Dan bespreken we ook de noodzaak tot 2 extra permanente kleedkamers 
(i.p.v. portacabins). In de concept planning van de gemeente komen extra kleedkamers voor 
ASCN niet voor. Om die reden gaan we via de politiek extra druk zetten. Met de SRO zijn we 
in gebruik over het beheer, onderhoud en kosten van de velden. 
 
De ALV is unaniem akkoord met deze voorgestelde begroting. 
 
Vraag: 
Mag iedereen gewoon gebruik maken van de velden? 
Antwoord: 
Ja, het terrein is beschikbaar voor de wijk. We zijn ons bewust van de risico’s van vernieling 
door vandalisme. We vinden ook dat de gemeente hierin meer verantwoordelijkheid moet 
nemen. Indien de velden voor commerciële doelen worden gebruikt, dan vraagt ASCN een 
vergoeding voor het gebruik (voorbeeld: scholen, kinderopvang). We gaan in gesprek met de 
Voetbalschool om te bepalen waar hierin de grens ligt (actie bestuur). 
Oproep aan allen: indien je ziet dat velden commercieel worden gebruik, dan graag melden 
bij het bestuur. 
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Benoeming kascommissie: voorgedragen worden Guido Emanuels, Jeroen Lam en Jan Fije 
Zwiers. De ALV stemt unaniem voor deze benoemingen. 
 
3. Vrijwilligersbeleid 

 
Naast het vertrek van Hans (secretaris) geeft ook Alexander (wedstrijdsecretaris) aan dat hij 
na dit seizoen zijn werkzaamheden stopt. Zo vallen er weer 2 vacatures open. 

Om meer vrijwilligers in beweging te krijgen is afgelopen seizoen een vrijwilligersavond 
georganiseerd. Opkomst was zeer matig; opbrengst was 5 nieuwe vrijwilligers die een taak 
hebben opgepakt.  

Er worden enkele opties besproken. (i) teams ‘zacht’ aanspreken om de noodzaak van 
vrijwilligers; een verenging valt en staat bij hun bijdrage, (ii) teams verplichten tot een aantal 
taken, per team zal de trainer/leider de spelers/ouders moeten bewegen een bijdrage voor 
de club te leveren (schoonmaak, bardienst, wedstrijdtafeldienst, ed), en (iii) we introduceren 
het ‘Hooglanderveen’ model, waarbij elk lid naast de contributie een vrijwilligersvergoeding 
betaalt, die vervolgens kan worden terugverdient. 

Afgesproken wordt om een combinatie van optie (i) en (iii) te starten. Onderdeel van de 
huisregels is dat we betrokkenheid hebben met de club, we moeten het samen doen. We 
starten met teams te bewegen na de wedstrijd boven in de kantine thee, koffie en limonade 
te schenken. Om mensen te binden en de mogelijkheid hebben de leden te vragen een taak 
te doen (actie bestuur). Ook willen we via een kick-off per team de huisregels doornemen. 
Daarnaast starten we een onderzoek naar het ‘Hooglanderveen’ model. Wat zou dit voor 
ASCN betekenen? We zullen nu de voorbereidingen moeten beginnen om eventueel met het 
seizoen 2021 2022 met het model te starten. (actie bestuur). 

NB: de huis- en tuchtregels stonden oorspronkelijk op de agenda van deze ALV. Echter deze 
documenten waren op dat moment nog niet gereed. Om die reden zijn deze niet 
geagendeerd. 

4. Rondvraag 
Vraag: 
Is het een goed idee om kleding via ASCN te ruilen 
Antwoord: 
We lopen dan het risico dat spelers met versleten kleding en/of oude logo rondlopen. En dat 
vinden we niet wenselijk. 
 
Vraag: 
Hoe komt het dat een foto met AH reclame op de website komt, terwijl Jumbo onze 
hoofsponsor is. 
Antwoord: 
Toen we dat zagen is dat direct verwijderd 
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Vraag: 
De oude portacabin kan eigenlijk niet meer worden gebruikt. Gaan we vernieuwen? 
Antwoord: 
Liefst wel, maar de bal ligt bij de gemeente. We hebben daar zelf geen financiële 
mogelijkheid voor. 2 jaar geleden hebben we de prioriteit bij Ledverlichting en veld 5 gelegd. 
 
Vraag: 
Wat kunnen verder doen aan ongewenst gedrag van ouders richting vrijwilligers? 
Antwoord: 
We willen met de huis- en tuchtregels helder maken waar we voor staan en hoe we 
verwachten dat we met elkaar omgaan. 
 
Vraag: 
Is er een jaarplanning van toernooien in combinatie met rustperiode velden 
Antwoord: 
Alexander heeft daartoe een opzet gemaakt; moet nog definitief en gepubliceerd worden 
 
Vraag: 
Hoe loopt de inning van contributiegelden? 
Antwoord: 
Die loopt bijzonder goed 
 
Vraag: 
Hoe zit dat met lief en leed richtlijnen? 
Antwoord: 
We willen een club zijn die warmte uitstraalt, de clubleden bedanken voor de hulp, maar er 
ook zijn als dat voor de leden net even nodig is. Daartoe hebben we richtlijnen opgesteld. 
Belangrijk is wel dat alle leiders/coördinatoren dit weten en signalen doorgeven aan het 
bestuur als een beroep moet worden gedaan op de ‘lief en leed pot’. 


