
Verslag ledenvergadering ASC Nieuwland 23 oktober 2017 
 
 
1. Opening en Welkom 
Rob ter Mors opent de vergadering om 20.00 uur en heet alle aanwezige leden welkom. Hij 
is per 1 oktober geen voorzitter meer en is als bestuurslid a.i. gekoppeld aan de commerciële 
portefeuille. 
 
Aanwezigen: Jeroen, Matthijs, Martin, Raymond, Dick, Dennis, Simon, Judith, Vincent, 
Marco, John, RobvB, Chantal, Gabrielle, Guido, Frank, Remco, RobtM en Hans 
 
2. Aftrap, terugblik afgelopen seizoen 
RobtM licht het beleid rond de selectie kort toe. Het eerste elftal is gedegradeerd en 2de en 
de andere senioren elftallen hebben redelijk gedraaid. De club heeft focus op de jeugd, met 
name de selectieteams. O19-1 is gepromoveerd en de andere teams hebben alle goed 
gepresteerd in een hoge klasse met goede tegenstanders. We willen met dit beleid de 
jongens op termijn laten doorstromen naar de senioren selectieteams. 
 
De organisatie maakt goede stappen in de jeugdopleiding met de komst van Vincent. 
Afgelopen seizoen zijn bestuursleden Dignus en Guus gestopt. Johan en Frank zijn de 
opvolgers. Er wordt gezocht naar opvolgers voor RobtM en Guido. 
Facilitair loopt heel goed. We zijn blij met de keukenploeg en met een onderhoud en beheer 
ploeg die allerlei klussen oppakt. Voorbeeld hiervan is de fietsenstalling. Ook is een 
eventcommissie gestart. 
 
Afgelopen seizoen is de indeling van enkele teams in de breedteteams niet goed gegaan. 
Het bestuur licht de situatie toe en betreurt de gang van zaken. Die situatie bracht slechts 
verliezers en dat willen we sowieso niet meer. 
 
Om in het vervolg onduidelijkheden te voorkomen worden de uitgangspunten om te komen 
tot indeling van de teams nogmaals opgesomd. De coördinatoren zullen beter worden 
geïnformeerd hierover. Dit komt op papier en wordt expliciet gecommuniceerd voordat we 
gaan indelen. De teamindelingen worden formeel en in één keer goed gecommuniceerd 
volgend jaar. Informele toezeggingen gaan we voorkomen. 
 
 
3. Toelichting jaarrekening seizoen 16-17 
 
Guido geeft een toelichting op de jaarrekening 

• Resultaat minder negatief dan vooraf verwacht 
• Omzet toegenomen ten opzichte van vorig jaar door hogere kantine-omzet, de shop 

en subsidies 
• Shop heeft mooie positieve bijdrage geleverd na vorig jaar een verlies na sluiting 
• Marge kantine mooi gestegen, mede door betere beheersing en minder eenmalige 

kosten  



• Lonen en salarissen zijn een stuk hoger dan vorig jaar. Maar de bedrijfskosten zijn in 
absolute zin gelijk gebleven door onderlinge verschuivingen 

• Hand op de knip blijft nodig, zeker gezien verwachting volgend jaar 
 
Opmerkingen begroting lopend seizoen: lagere sponsorinkomsten, meer contributie-
inkomsten, meer opbrengsten uit events, lagere kosten voetbalzaken 
 
Vraag: is alle contributie van vorig seizoen geïnd? Nee, er lopen nog een paar zaken; dat 
betreft ongeveer 1500 euro. Betreft geen onwil om te betalen; er worden afspraken gemaakt. 
 
Vraag: Is het een idee om vrijwilligerswerk verplicht te stellen? Is eerder in de discussie aan 
de orde geweest. Wij weten dat sommige verenigingen dit werk verplichten; en dat afkoop 
mogelijk is. Het idee wordt opgepakt door het bestuur om nader bestudeerd te worden. 
 
De ALV keurt de Jaarrekening 2016/2017 goed en verleent het bestuur decharge voor het 
gevoerde beleid over afgelopen jaar. 
 
4. Uitbreidingsplannen 

 

De volgende plannen zijn besproken: 

• Kunstgras veld 5 
Offerte ontvangen van Edelgrass. De afmetingen zijn vergroot ten opzichte van eerdere 
inzichten (45*45m). Dit is op verzoek van de TC. Edelgrass heeft in de offerte het 
kunstgras, de bestrating en het herplaatsen hekwerken. De ALV vraagt de hekwerken zo 
ruim mogelijk om het veld te plaatsen 
 
Vraag: Welke korrels gebruiken we voor veld 5. Alle onafhankelijke onderzoeken in 
opdracht van de KNVB tonen aan dat het risico van het spelen op deze velden minimaal 
en verantwoord is. Kiezen voor andere ondergrond kost de vereniging 20 tot 25.000 euro. 
Dat is financieel niet verantwoord. We houden vast aan de KNVB lijn. En zorgen voor 
goede communicatie hierover. 

• LED verlichting velden 1, 4 en 5 
Offertes van een tweetal leveranciers zijn vergeleken. Er zit verschil in aantal armaturen, 
garantie, lichtsterkte en prijs. De ervaring bij CJVV en Wormenveer worden nagegaan. 
Keuze nog niet definitief. Terugverdientijd wordt geschat op ongeveer 8 jaar; en dat vindt 
de ALV acceptabel. 

• CV-ketel 
De eerste offerte voor een nieuwe CV zijn binnen. 

• Vloer voetbalkantine 
Al laatste in de rij van investeringen is het vernieuwen van de vloer van de kantine. Hier 
is nog weinig actie op. Veld 5 heeft prioriteit. 

• Portacabin 
De tijdelijke vergunning is verlengd tot mei 2020. 



• Financiering 
We zijn met enkele banken in gesprek over de financiering van deze investeringen. De 
ALV wordt bijgepraat over de mogelijkheden en keuzes. 

 
 
5. Samenstelling bestuur 
Dignus en Guus zijn gestopt met hun bestuurswerkzaamheden per 1/7/17. Deze taken zijn 
resp. door Johan Gelderblom en Frank de Roo overgenomen. 
 
Rob ter Mors is per 1/10/2017 gestopt met het voorzitterschap. Als ad interim neemt hij 
Commerciële Zaken op zich. Er is nog geen opvolger voor Rob. Het bestuur gaat vooralsnog 
verder zonder voorzitter. 
 
De termijn van Guido loopt eind dit jaar ten einde. Ook voor hem zijn we op zoek naar een 
opvolger. 
 
Remco Reiding wordt voorgedragen als nieuw bestuurslid. Hij zal de interne en externe 
communicatie zaken op zich nemen. De ALV gaat hiermee akkoord. 
 
Voor de portefeuille ‘Vrijwilligerswerk’ zoeken we nog een kandidaat. Maatschappelijke 
projecten zal door Hans worden gedaan. 
 
7. Sluiting 
In september 2017 zal de ALV gericht zijn op de financiële verantwoording seizoen 
2016/2017 en zal de ALV worden bijgepraat over de uitvoering van de investeringsplannen. 


