
 

 

Verslag halfjaarlijkse algemene ledenvergadering 24 april 2019 
 

Aanwezig : Mat de Tombe (vz), Hans Hoogeveen (penn), Pascal van Es (secr), Fransine Boeff (notulist), 
15 leden (ingetekend). 

Afwezig : Jan Hodes (met kennisgeving). 

Opening  

De voorzitter heet alle aanwezigen van harte welkom op deze halfjaarlijkse algemene 

ledenvergadering en opent de vergadering.  

Vaststelling van de agenda 

De agenda staat achter de voorzitter op een scherm geprojecteerd. Deze wordt goedgekeurd door de 

vergadering. 

Ingekomen stukken en mededelingen 

Het voorstel voor een leuning op de tribune is afgekeurd. Doordat de traptreden waar de leuning op 
bevestigd wordt rondlopen zou de situatie gevaarlijker worden in plaats van veiliger. Er ligt nu een 
nieuw (duurder) voorstel om langs de zijkant extra treden tussen de treden te maken zodat er steun 
gevonden kan worden aan de wand. UVS heeft nog geen reactie gekregen van de gemeente. 

De aanvraag voor een ondergrondse vuilcontainer is wel goedgekeurd. Deze wordt op 9 mei 
geplaatst. De container is goedkoper en veel beter voor het gezicht. 

De finale van de LAV cup is definitief bij UVS op 15 juni aanstaande. De hele dag wordt leuk met een 
vol programma zoals een jeugdtoernooi, toernooi voor de G-afdeling, een wedstrijd van de dames, 
lekkere hapjes en drankjes en ’s avonds muziek (binnen of buiten).  

In de zomermaanden wordt de businessruimte verhuurd aan Smallsteps. Daar is ruimte voor en 
betekent extra inkomsten voor de vereniging. Smallsteps is zelf verantwoordelijk om de ruimte 
‘kindproef’ te maken.  

André de Boer is lid geworden van de normen en waarden commissie en er wordt uitvraag gedaan 
naar nog iemand voor in deze commissie. Bij voorvallen zal de commissie zich erover buigen en een 
zwaarwegend advies afgeven aan het bestuur. Er is ook inmiddels al een onafhankelijk 
vertrouwenspersoon aangesteld. 

Vaststellen notulen algemene ledenvergadering van 21 november 2018 

De vergadering merkt op over pagina 2 dat de spelers die van het opgeheven zaterdag 2 over zijn 
gegaan naar een team onder 23 niet meer dan 5 wedstrijden hebben gevoetbald en wil graag weten 
waarom dat zo weinig is. De voorzitter legt uit dat het niet eenvoudig is om voor die groep een 
competitie te vinden. De aanvraag daarvan ligt nog wel bij de KNVB.  

UVS is bezig met het vormen van een nieuw 2de elftal voor volgend seizoen en de vergadering wil 
weten wat je deze spelers gaat zeggen als het weer mis gaat met het 2de elftal. Bert Kort merkt op dat 
UVS zich nu aan het concentreren is om dit 2de elftal van de grond te krijgen en dat er ook een trainer 
voor is aangesteld maar dat er nu niet naar oplossingen moet worden gezocht die zich misschien in 
de toekomst voor kunnen doen. 



 

 

De vergadering merkt op dat op pagina 5 een opmerking ontbreekt namelijk dat de voorzitter heeft 
toegezegd dat, als er extra dingen voor de G-afdeling moeten worden geregeld en worden betaald 
dat dat ook zal gebeuren. Bij deze geeft de voorzitter nogmaals zijn toezegging daarvoor. Ook nu legt 
Hans Hoogeveen uit dat al het sponsorgeld wat binnen komt voor de vereniging is en er geen aparte 
afdelingen zijn. 

De vergadering wil weten van de op pagina 6 gestelde vraag of er contact opgenomen wordt met 
Hans van Leeuwen of dit inmiddels is gebeurd. De voorzitter zegt van niet.  

Verder zijn er geen vragen of opmerkingen over de notulen en worden de notulen goedgekeurd en 
vastgelegd. 

Halfjaarcijfers  

Baten 

De penningmeester vertelt dat er nog steeds moeilijkheden zijn met het innen van de contributie. Er 
worden nu ook brieven gestuurd met waarschuwingen.Het gaat om een bedrag van 8 á 9 duizend 
euro en daar zijn de volgende maatregelen voor genomen : eerst ontvangt men een brief, daarna 
wordt een incassobureau ingeschakeld en krijgt men bericht dat de desbetreffende speler volgend 
seizoen niet meer in een team wordt ingedeeld. Er is wel een spelverbod voor het lopende seizoen 
overwogen maar niet uitgevoerd.  

Verder wordt er gezocht naar mensen die willen toetreden tot de sponsorcommissie om nieuwe 
sponsoren te werven. Er is een nieuwe gids gemaakt waarin aangeven wordt welke 
sponsormogelijkheden er zijn, wat het kost en wat UVS hen daarvoor te bieden heeft. Deze brochure 
wil UVS ook naar bedrijven gaan mailen “directmailing”. Vanuit de vergadering is waardering voor dit 
plan maar wordt ook opgemerkt dat het misschien ook al een begin is om voor de wedstrijd de 
sponsors door de speaker te laten omroepen.  

Lasten 

De lasten liggen over het algemeen goed in lijn met de begroting en met de lasten over het 1e deel 
van het voorgaande seizoen. Er is geïnvesteerd in kleding voor de A-selectie en voor de 
jeugdselectieteams. Voor de jeugdselectieteams is een sponsorbijdrage van de Rabobank ontvangen. 
Ook hebben de trainers en begeleiders van alle jeugdteams trainingskleding ontvangen.  

Verslag kascommissie 

Wederom heeft de kascommissie vastgesteld dat de administratie op een zeer overzichtelijke en 
tevens inzichtelijke wijze wordt gevoerd.  

Evenals het eerste half jaar van het vorige seizoen presenteert de penningmeester een negatief 
resultaat. De kascommissie heeft samen met de penningmeester de cijfers weer kritisch 
doorgenomen. Er wordt veel aandacht besteed aan de post contributies door aangekondigde 
maatregelen maar er valt niet te ontkomen dat een deel van de contributies niet wordt voldaan. 

Er is een stijging in de kosten van materialen en verzorging, met name het onderdeel kleding is 
gestegen maar daar staan weer sponsorbijdragen tegenover en de vrijwilligers zijn nu voorzien van 
trainingskleding. 

Apart verantwoord zijn de kantineopbrengsten. De verantwoorde brutomarge is niet definitief daar 
er geen voorraden zijn opgenomen zodat deze marge onder voorbehoud is. Wel loopt de omzet iets 



 

 

achter op de begroting maar met de toernooien en de LAV cup finale is de verwachting dat dit goed 
komt. 

Uit de voorlopige jaarcijfers blijkt dat de schuldenlast van de vereniging fors is teruggebracht tot een 
acceptabel niveau en dat de afwikkeling van de nog lopende schulden uit het verleden volgens de 
gemaakte afspraken plaatsvindt.  

Dit is een zeer verheugende maar ook bemoedigende ontwikkeling. Uiteraard blijft de kascommissie 
kritisch op de uitgaven en geeft het bestuur ter overweging een liquiditeitsbegroting voor de 
komende jaren op te stellen waarin wordt meegenomen hoe de laatste schulden kunnen worden 
afgelost.    

Vaststelling contributie 

Er is een wens geuit van niet selectie teams voor een trainer voor de teams van 11 jaar en hoger. UVS 
wil twee circuittrainers aantrekken die samen met de ouders deze teams gaan trainen. Dit plan is ook 
bij de hoofdleiders positief ontvangen. Ouders die nu een team trainen hebben ondersteuning nodig. 
Daarom wil UVS de contributie verhogen voor alle jeugdleden met € 5. Daarnaast een algemene 
indexering van de contributie voor alle spelende leden van € 3 en voor niet spelende leden van € 
1,50. Het voorstel wordt aangenomen door de vergadering. 

Verkiezing bestuurslid 

Jan Hodes heeft zichzelf aangemeld om de functie van nieuwe jeugdvoorzitter op zich te nemen. Jan 
heeft zelf kinderen voetballen bij UVS. Helaas kon Jan vanwege vakantie niet zelf aanwezig zijn. De 
vergadering neemt het voorstel aan en benoemt Jan Hodes als de nieuwe jeugdvoorzitter. 

Rondvraag 

- Vergadering wil weten wat het allemaal kost als een club als Ajax een clinic komt geven bij 
UVS. De voorzitter legt uit dat het een goede promotie is voor de club en dat het de club zelf 
geen geld kost. Materiaal nemen ze zelf mee.  

- Dhr. Aad van Meijgaarden wil weten waarom er op een gestuurd mailtje met daarin een 
advies voor een specieke kandidaat voor het hoofdtrainerschap geen antwoord is gekomen? 
De secretaris legt uit dat het mailtje meteen is doorgestuurd naar de technische commissie 
die over de sollicatieprocedure gaat. Hij geeft toe dat er best even op geantwoord had 
kunnen worden en biedt excuus aan. 

- Dhr. Aad van Meijgaarden staat op uit de vergadering en toont zijn respect voor het bestuur 
en de vrijwilligers voor wat zij allemaal voor werk verzetten in hun vrije tijd. Hij biedt het 
bestuur en de notulist een klein presentje aan. Het bestuur en de notulist bedanken dhr. Van 
Meijgaarden hiervoor. 

- De vergadering wil weten hoever UVS is met het aantrekken van een nieuwe trainer en 
assistent trainer? De voorzitter geeft aan dat er op dit moment gesprekken worden gevoerd. 

- Alle prioriteit ligt op dit moment bij het vormen van een 2e elftal maar gaat dat ook echt 
lukken en is er een deadline wil de vergadering weten. De voorzitter vertelt dat er op dit 
moment druk aan gewerkt wordt om spelers te krijgen voor een 2e elftal. Maar over twee 
weken kan het wel weer anders zijn. In principe is de deadline op 15 juni en tot die tijd is er 
nog niks zeker. 

- De vergadering wil weten of alle jeugd elftallen een betaalde trainer krijgen? De voorzitter 
legt uit dat voor de niet selectie teams vanaf 12 jaar twee circuittrainers worden 
aangenomen die samen met de ouders twee keer in de week gaan trainen. 

Sluiting: 



 

 

Nadat er geen vragen en opmerkingen zijn vanuit de vergadering bedankt de voorzitter alle 
aanwezigen voor hun aanwezigheid en sluit de vergadering. 

 

 

 

 


