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1. Welkom
Bestuurslid Sam van Meegen fungeert tijdens deze volledig online ALV als voorzitter van de
vergadering en heet in die hoedanigheid alle deelnemers van harte welkom. Er hebben zich
vooraf 89 deelnemers aangemeld die tezamen 121 stemmen vertegenwoordigen. Tijdens de
vergadering blijken er uiteindelijk 23 deelnemers daadwerkelijk ingelogd, die tezamen 32 stemmen vertegenwoordigen. Sam verzoekt alle deelnemers om alleen vragen te stellen tijdens de
daarvoor bestemde tijdsblokken en de vragen relevant en met betrekking tot het onderwerp te
houden.
2. Afscheid en welkom (nieuwe) bestuursleden
Als eerste wordt stil gestaan bij het aanstaande afscheid van penningmeester Mark van Wijk,
per 1 januari 2022.
Mark heeft bijna zijn volle termijn van 3 jaar als penningmeester er op zitten en door het vertrek
van zijn zoon naar Hoogland, verschuift Mark zijn vrijwilligerswerkzaamheden naar de buren.
Het bestuur is Mark zeer erkentelijk voor zijn inzet als penningmeester en dankt hem voor een
heel prettige en vruchtbare samenwerking.
Tegenover het vertrek van Mark staat het aantreden van twee nieuwe, enthousiaste bestuursleden: Tarkan Gökalp en Sander Wesdorp. Tarkan is als kind van de club en als oud-speler
en -aanvoerder van Nieuwland 1 een grote bekende van de club, die binnen het bestuur sinds
augustus 2021 primair verantwoordelijk is voor Voetbalzaken, en als back-up fungeert voor de
portefeuille Sponsoring & Communicatie. Ook Sander Wesdorp is al jaren een bekend gezicht
bij ASC en hij wordt per 1 januari 2022 primair verantwoordelijk voor Vrijwilligerszaken, en gaat
als back-up fungeren voor de portefeuille Facilitaire Zaken.
3. Stemming nieuwe bestuursleden
Het voorstel tot formele benoeming door de ALV van Tarkan Gökalp als bestuurslid Voetbalzaken en Sander Wesdorp als bestuurslid Vrijwilligerszaken wordt in stemming gebracht:
Tarkan Gökalp
Sander Wesdorp

Voor
31
31

Blanco
0
0

Tegen
0
0

Beide bestuursleden zijn daarmee met een ruime meerderheid benoemd (applaus).
4. Financieel jaarverslag 2020-2021 en begroting 2021-2022
Penningmeester Mark van Wijk licht aan de hand van een presentatie (zie bijlage) het jaarverslag van afgelopen seizoen toe. Vorig seizoen is een resultaat van ca. € 5.000 gerealiseerd,
hetgeen in de onvoorspelbare Corona-tijden een grote meevaller was. De jaarrekening is gecontroleerd en goedgekeurd door de kascommissie, die concludeerde dat de adviezen van
vorig jaar goed opgevolgd zijn, dat de administratie correct gevoerd is en dat de jaarrekening
een getrouw beeld geeft van het vermogen en het resultaat. De kascommissie geeft tevens de
volgende aanbevelingen mee:
•
•
•
•

Analyse van de marges in de kantine;
Verbeteren volledigheid verantwoording verkoop gesponsorde kleding;
Overdracht werkzaamheden penningmeester;
Effect WBTR (Wet Bestuur en Toezicht Rechtspersonen).

Ondanks de onzekerheid die de Coronacrisis met zich meebrengt en de daar mee gepaard
gaande financiële risico’s, wordt voor het nieuwe seizoen een omzet verwacht die in de orde
grootte van een ‘normaal’ seizoen ligt (ca. € 290.000). Daar staat tegenover dat ca. € 288.000
aan kosten wordt ingeschat, waarmee het verwachte resultaat op € 2.000 uit komt.
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Online vragen
• Horen de kosten van de nieuwe Portakabin al bij dit seizoen? Nee, de Portakabin is in
augustus 2021 geplaatst en de kosten daarvan worden dus pas vanaf seizoen 2021-2022
geboekt.
• Hoe realistisch is het om de sponsorinkomsten voor 2021-2022 op 25% meer te begroten
dan het seizoen daarvoor? Dat is heel realistisch, gezien de concrete leads die de sponsorcommissie nog in de pijplijn heeft zitten én de overduidelijke (nieuwe) interesse van
sponsoren.
• Gas is veel duurder geworden, maar toch staat de verwarming nog steeds aan terwijl dat
niet nodig is? Er blijkt een defect aan de CV-ketels (thermostaat) te zijn geweest. Dat is
inmiddels verholpen.
5. Stemming goedkeuring en decharge jaarverslag & goedkeuring begroting
Jaarverslag goedgekeurd en bestuur wordt decharge verleend
De begroting voor seizoen 2021-2022 is goedgekeurd

Voor
31
31

Blanco
1
0

Tegen
0
0

De voorstellen zijn met een ruime meerderheid aangenomen.
6. Voorstel nieuw bestuursmodel
Aan de hand van een door het bestuur opgestelde presentatie licht Sam de plannen toe voor
een nieuw bestuursmodel. Verwezen wordt naar de sheets die tijdens de presentatie voor alle
deelnemers online beschikbaar was en die als bijlage bij deze notulen is gesloten.
Online vragen
• Hoeveel bestuursleden zijn er nodig voor dit nieuwe model? De statuten schrijven voor dat
het bestuur uit minimaal 3 leden bestaat. Het huidige bestuur streeft naar een bezetting
van 5 bestuursleden en wel voor de volgende portefeuilles:
o Voetbalzaken;
o Vrijwilligerszaken;
o Facilitaire Zaken;
o Sponsoring & communicatie;
o Financiële & secretariële zaken.
• Hoe reageerde de KNVB op dit nieuwe model? De KNVB reageerde positief en heeft ook
formeel haar goedkeuring gegeven.
7. Stemming statutenwijziging
Om het nieuwe bestuursmodel in te voeren, is een wijziging van de statuten noodzakelijk. De
voorgenomen statutenwijziging wordt als voorstel aan de ALV ter stemming voorgelegd.
Ik ga akkoord met de voorgenomen statutenwijziging

Voor
28

Blanco
1

Tegen
1

Het voorstel is met een ruime meerderheid aangenomen. Echter, een statutenwijziging vereist
dat 2/3 van alle leden bij de ALV aanwezig moet zijn en een stem uit moet kunnen brengen op
het voorstel tot statutenwijziging. Met 23 ingelogde leden die tezamen 32 stemmen vertegenwoordigen, wordt de vereiste 2/3 niet gehaald. Conform artikel 19.4 van de statuten, zal
daarom binnen 4 weken na deze ALV een nieuwe, bijzondere ALV worden uitgeschreven,
waarin het voorstel tot statutenwijziging alsnog in stemming gebracht wordt.
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8. Rondvraag
Online vragen
• Geen vragen.
Afsluiting
Met de toezegging dat er binnen 4 weken een nieuwe, bijzondere ALV zal worden georganiseerd voor de statutenwijziging en onder dankzegging aan alle deelnemers voor hun online
aanwezigheid en bijdragen, sluit Sam de vergadering om 21.00 uur.
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Agenda
1.Opening
2.Vertrekkende bestuurders en benoeming nieuwe bestuursleden
3.Financiële verantwoording seizoen 2020-2021
4.Begroting seizoen 2021-2022
5.Nieuw bestuursmodel en statutenwijziging
6.Rondvraag.
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Bestuurders
Vertrek en nieuwe benoemingen
o Vertrekkend per 1-1-2022: Mark van Wijk, penningmeester
Mark stopt een half jaartje vóór zijn termijn van 3 jaar verloopt, mede omdat hij
elders ook vrijwilligerstaken vervult, hetgeen niet te combineren is. Het bestuur
dankt Mark voor zijn enorme inzet in de afgelopen 2½ jaar en zal later in het
seizoen op gepaste wijze afscheid nemen.
o Benoeming: Tarkan Gökalp, per 1-12-2021
Oud Nieuwland 1 speler Tarkan draait sinds juni dit jaar mee als bestuurslid en
begint zijn weg in het bestuur te vinden. Tarkan wordt binnen het bestuur primair
verantwoordelijk voor Voetbalzaken en fungeert als back-up voor Sponsoring &
Communicatie.
o Benoeming: Sander Wesdorp, per 1-1-2022
Sander is net aangehaakt bij het bestuur en begint lekker mee te draaien. Zijn
intentie is om vanaf januari 2022 vol mee te gaan doen, met Vrijwilligerszaken als
primaire focus. Voor Facilitaire Zaken zal Sander als back-up gaan fungeren.
Formeel besluit door ALV: benoeming bestuursleden
2021/11/29
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Financiële verantwoording
Jaarverslag seizoen 2020-2021
o Sheets Mark van Wijk

Formeel besluit door ALV: goedkeuring jaarverslag seizoen 2020-2021
Formeel besluit door ALV: bestuur wordt decharge verleend
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Agenda
• Financiën
- terugblik seizoen 2020/’21
- vooruitblik huidige seizoen
• Rondvraag

Terugblik seizoen 2020/’21, algemeen
(1/2)
Wijziging in team financiën:
bezetting ledenadministratie
Irene Hehenkamp en Jeroen de Groot
per 01-01-2021

Verder stabiele bezetting

Terugblik seizoen 2020/’21, algemeen
(2/2)
Bijzonder seizoen:
• sportief gezien dramatisch
• financieel goed doorstaan
Resultaat
Begroting
-/- € 10.000,-

Realisatie
+ € 5.000,-

Terugblik seizoen 2020/’21, omzet
Opbouw omzet
2019/’20

2020/’21

€ 118.000

€ 121.000

€ 3.000

Kantine

€ 61.000

€ 26.000

-/- € 35.000

Sponsoring

€ 19.000

€ 20.000

€ 1.000

Shop

€ 20.000

€ 10.000

-/- € 10.000

Subsidies

€ 31.000

€ 6.000

-/- € 25.000

Overig

€ 10.000

€ 15.000

€ 5.000

Totaal

€ 259.000

€ 198.000

-/- € 61.000

Contributie

Δ

Terugblik seizoen 2020/’21, kosten
Onderbouwing kosten
2019/’20

2020/’21

Δ

Huisvestingskosten

€ 58.000

€ 47.000

-/- € 11.000

Overige personeelskosten

€ 31.000

€ 31.000

€0

Algemene kosten

€ 36.000

€ 28.000

-/- € 8.000

Inkoopwaarde omzet

€ 54.000

€ 26.000

-/- € 28.000

Afschrijvingen

€ 66.000

€ 19.000

-/- € 47.000

Overig

€ 37.000

* € 42.000

€ 5.000

Totaal

€ 282.000

€ 193.000

-/- € 89.000

* Inclusief bijzondere last van € 10k

Terugblik seizoen 2020/’21,
kascommissie (1/2)
Conclusies:
• goede opvolging adviezen vorig jaar
• juiste administratie
• jaarrekening getrouw beeld vermogen + resultaat
voorstel verlenen decharge bestuur

Terugblik seizoen 2020/’21,
kascommissie (2/2)
Aanbevelingen:
• analyse marge kantine
• verbeteren volledigheid verantwoording verkoop
gesponsorde kleding
• overdracht werkzaamheden penningmeester
• effect WBTR (Wet Bestuur en Toezicht
Rechtspersonen) op ASCN

Financiële verantwoording
Begroting seizoen 2021-2022
o Sheets Mark

Formeel besluit door ALV: goedkeuring begroting seizoen 2021-2022
2021/11/29
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Vooruitblik huidige seizoen, algemeen
Omzet
Kosten
Resultaat

€ 290.000
€ 288.000
€ 2.000

Begroting € 2k positief

Vooruitblik huidige seizoen, omzet
Onderbouwing omzet
2020/’21

2021/’22

€ 121.000

€ 121.000

-

Kantine

€ 26.000

€ 85.000

€ 59.000

Sponsoring

€ 20.000

€ 25.000

€ 5.000

Shop

€ 10.000

€ 14.000

€ 4.000

€ 6.000

€ 19.000

€ 13.000

Overig

€ 15.000

€ 26.000

€ 11.000

Totaal

€ 198.000

€ 290.000

€ 92.000

Contributie

Subsidies

Δ

Vooruitblik huidige seizoen, kosten
Onderbouwing kosten
2020/’21

2021/’22

Δ

Huisvestingskosten

€ 47.000

€ 73.000

€ 26.000

Inkoopwaarde omzet

€ 26.000

€ 60.000

€ 34.000

Algemene kosten

€ 28.000

€ 55.000

€ 27.000

Overige personeelskosten

€ 31.000

€ 39.000

€ 8.000

Bruto lonen

€ 20.000

€ 27.000

€ 7.000

Overig

€ 41.000

€ 34.000

-/- € 7.000

Totaal

€ 193.000

€ 288.000

€ 95.000

Vooruitblik huidige seizoen, risico

Vooruitblik volgend seizoen

Rondvraag?

Een nieuw bestuursmodel
Achtergrond
o Bestuur heeft afgelopen 1½ jaar noodgedwongen anders moeten opereren:
o Veel te kleine samenstelling;
o Vaste rollen (voorzitter, secretaris) niet ingevuld;
o Corona vereiste veel flexibiliteit en daadkracht;
o E.e.a. leidde ongepland tot een informele, ad-hoc wijze van besturen.
o Andere wijze van opereren heeft het bestuur aan het denken gezet: zou dit niet
een permanente wijze van besturen kunnen zijn?
o Uitgangspunten nieuw bestuursmodel:
o Veel flexibiliteit door bestuurders minder vast aan commissies te koppelen;
o Sneller en daadkrachtiger handelen door veel ad-hoc te besturen en achteraf
te formaliseren;
o Kleiner bestuur (max. 5 bestuursleden);
o Vaste rollen passen niet meer bij modern bestuur;
o Veel meer verantwoordelijkheden (én bevoegdheden) in de commissies
beleggen.
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Een nieuw bestuursmodel
Invoering in de praktijk
o Vaste rollen van voorzitter, secretaris en penningmeester komen te vervallen:
o Vereist goedkeuring KNVB (inmiddels binnen);
o Vereist statutenwijziging.
o Vrijwilligersorganisatie ingedeeld in 5 commissies: Financiën & secretariaat,
Voetbalzaken, Facilitaire Zaken, Vrijwilligerszaken en Sponsoring &
Communicatie
o Elk bestuurslid primair verantwoordelijk voor 1 commissie en fungeert als backup voor een 2de commissie.
o Dagelijks bestuur veel informeel en ad-hoc (Whatsapp, mail, Teams) waardoor
altijd wel een bestuurslid voorhanden is om een acute kwestie op te pakken.
o Formaliseren dagelijks bestuur via periodieke bestuursvergadering en borging via
uitgebreide elektronische tooling.
o Verder vormgeven vrijwilligersorganisatie essentieel.
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Statutenwijzing
o Nieuw bestuursmodel vereist aanpassing statuten:
o Vaste rollen (voorzitter, secretaris, penningmeester) moeten optioneel
gemaakt worden, anders mag het bestuur niet meer besturen;
o Bevoegdheden bestuur en bestuursleden moeten anders geformuleerd
worden (hangt nu nog vast op 1 of meer vaste rollen);
o Nieuwe wettelijke bepalingen rond de WBTR (Wet Bestuur en Toezicht
Rechtspersonen) moeten verwerkt worden.
o Statutenwijziging vereist dat 2/3 van alle leden aanwezig is om te kunnen
stemmen en dat is vanavond niet zo.
o Daarom zal na vanavond een nieuwe, bijzondere ALV worden uitgeschreven om
dan nogmaals te stemmen over de statutenwijziging. Dat moet binnen 4 weken
na vanavond.

Formeel besluit door ALV: goedkeuring statutenwijzing
2021/11/29
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Rondvraag
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