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Besprekingsverslag algemene ledenvergadering 21 november 2018  
 

Aanwezig : Mat de Tombe (vz), Hans Hoogeveen, Pascal van Es (bestuur), Fransine Boeff (notulist), 20 

leden (ingetekend).  

Afwezig : Fred de Wit, André de Boer, Frans Heemskerk, Edwin Laman (met kgv).  

Opening 

De voorzitter heet alle aanwezigen van harte welkom op deze 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 

Allereerste vraagt voorzitter Mat de Tombe een minuut stilte voor de UVS leden die ons zijn 

ontvallen namelijk Ton de Romijn, Bas Prins, Ed van Duijl en Sjors de Wit.  

Dan begint voorzitter de mededelingen met het heugelijke nieuws dat de leuning op de tribune er 

gaat komen. De leuning zal voor de winterstop of anders tijdens de winterstop geplaatst worden 

door de gemeente.    

Er zijn wederom gesprekken geweest over Voetbal Vitaal waarbij er ook weer veel verhalen in de 

pers zijn verschenen. Onder andere de suggestie dat UVS gaat fuseren met Lugdunum. Hier is echter 

geen sprake van. Feit is wel dat Lugdunum één van de clubs is die niet voldoet aan de criteria van 

Voetbal Vitaal. Dit geldt ook voor Leidsche Boys, Roodenburg en FC Boshuizen. Vanuit de vergadering 

wordt gevraagd dat als een club financieel gezien wel goed is maar verder niet aan de eisen van 

Voetbal Vitaal doen of zij dan wel bestaansrecht hebben? Het antwoord is nee, want ook al is een 

club financieel oké, het zal ook aan de overige criteria van de gemeente moeten voldoen. 

De renovatie van het complex gaat gestaag door. Inmiddels is het wedstrijdsecretariaat onder 

handen genomen. Er ligt een nieuwe vloer in, de ruimte is geschilderd en er is een nieuw aanrecht 

gemaakt. Nieuwe meubels zijn besteld en komen binnenkort. In de winterstop worden de toiletten 

opgeknapt en het toilet bij de businessruimte. Oorspronkelijk doel was om de gehele entree dan op 

te knappen maar omdat de winterstop vrij kort is wordt dat te krap om te realiseren. De toiletten 

krijgen daarom prioriteit en de entree wordt aansluitend in etappes op een ander moment 

opgeknapt.  

Er is een trainershome gecreëerd waardoor de communicatie tussen trainers beter en makkelijker 

moet gaan. Het trainershome moet de ontmoetingsplek worden van alle trainers. De vergadering wil 

weten waarom er zo weinig gekwalificeerde trainers zijn en of er binnen de club gekeken wordt of 

mensen trainer willen worden? Hierop wordt geantwoord dat er voor het 1e elftal en verschillende 

jeugdteams wel degelijk gediplomeerde trainers zijn en dat er door UVS ook in jonge trainers wordt 

geïnvesteerd, waarvan er 2 aanwezig zijn op deze vergadering. Een reden dat er weinig trainers zijn is 

mogelijk gelegen in het feit is dat trainer zijn vaak een hele ondankbare taak is.  
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Onlangs is UVS zaterdag 2 uit de competitie gehaald. De reden daarvoor was dat er een aantal 

spelers om verschillende redenen is gestopt. Ook de trainer is er om, voor hem moverende redenen 

onverwachts mee gestopt. Er is geprobeerd, om in samenwerking met, de trainer van de J019-1 en 

de spelers van zaterdag 3 (voorheen het tweede) het huidige tweede elftal in stand te houden. Dit 

bleek echter geen haalbare optie meer waarna is besloten zaterdag 2 uit de competitie te halen. Om 

toch een aantal getalenteerde spelers te behouden is gekozen voor een J023 team (talententeam) 

dat een aantal keer per maand zal spelen aangevuld met spelers van de J019 en het eerste elftal. Uit 

de vergadering komt de vraag in welke klasse een nieuw tweede elftal volgend seizoen zal starten? 

De voorzitter antwoordt dat een nieuw 2e elftal 1 klasse lager zal starten dan in dit seizoen..  

Vaststellen notulen algemene ledenvergadering van 16 mei 2018 
De vergadering wil weten of de nieuwe gasleiding urgent was en wat de kosten daarvan waren? UVS 
zat met meerdere aansluitingen op een meter en dat gaf in het overzicht van het verbruik geen goed 
beeld. Ook wat betreft de rekeningen waren hier en daar dingen die niet klopte wat betreft het 
werkelijke verbruik van UVS. Bovendien was de gasleiding sterk verouderd en nodig aan vervanging 
toe. Uit de eerste gegevens lijkt het dat het verbruik is verminderd. 
 
De vergadering vraagt of de verzekering wel of niet heeft uitbetaald na de inbraak in de voormalige 
kledingshop? De verzekering heeft wel uitgekeerd maar dit volstond niet om de geleden schade 
volledig te dekken.  
 
In de vergadering van 25 oktober 2017 is het voorstel gedaan om Mat Overdijk te benoemen tot 
erelid van de club maar in de notulen van 16 mei 2018 wordt hier niet over gesproken? De voorzitter 
legt uit dat daar in de vorige vergadering inderdaad niet over gesproken is. Bij deze mag de 
vergadering beslissen of zij akkoord gaat met het voorstel. De vergadering keurt het voorstel goed.  
 
De notulen worden goedgekeurd en vastgesteld.  

Jaarverslagen commissies 

Secretaris Pascal van Es neemt het woord en begint met het bedanken van al die vrijwilligers die UVS 

draaiend houden. In het bijzonder Han, Sonja en Nico die altijd voor de club klaar staan maar ook de 

werkgroep vrijwilligers die het rooster met de verplichte vrijwilligers maken. Pascal presenteert het 

complete jaarverslag van wat alle commissies het afgelopen jaar hebben bewerkstelligd en geeft nog 

een korte impressie over hoeveel werk de nieuwe AVG wet geweest is. Voor iedereen die met de 

jeugd werkt is een Verklaring Omtrent Gedrag (VOG) ontvangen op 3 na. Dit omdat de aanvraag VOG 

nu ongeveer 3 maanden duurt. De vergadering wil weten hoe het zit met de statuten en het sterk 

verouderd huishoudelijk reglement? Moet er niet een commissie in het leven geroepen worden om 

het huishoudelijk reglement aan te passen? Pascal legt uit dat dit punt nog steeds hoog op de lijst 

staat maar dat de AVG wet hier tussen door kwam en prioriteit had. Ook deze AVG wet moet in het 

huishoudelijk reglement komen. Zodra het mogelijk is wordt aan het aanpassen van het huishoudelijk 

reglement en de statuten begonnen. 

De jaarverslagen van de commissie staan –gebundeld in één jaarverslag op de website van UVS.  
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Financieel jaarverslag UVS 2017-2018 

Penningmeester Hans Hoogeveen neemt het woord en geeft uitleg over het financieel jaarverslag.  

In het seizoen 2017-2018 is de financiële situatie van UVS opnieuw iets verbeterd. UVS is in staat 

geweest om de schulden verder terug te brengen en af te sluiten met een positief resultaat. 

De cijfers over de periode juli 2017 t/m juni 2018 zijn door de penningmeester opgesteld en 

gepresenteerd aan de kascommissie. Tevens heeft een gesprek met de kascommissie 

plaatsgevonden. De kascommissie doet in deze vergadering verslag. 

De penningmeester geeft een toelichting op de belangrijkste financiële ontwikkelingen in het seizoen 

2017-2018. 

Baten 

De baten liggen met € 239.000 ruim € 13.000 boven de begroting maar zijn t.o.v. het vorige seizoen 

2016-2017 gedaald met ruim € 11.000. Deze daling t.o.v. het vorig seizoen wordt veroorzaakt door 

lagere sponsorbaten en lagere contributieopbrengsten en wordt deels gecompenseerd door de in 

2017-2018 georganiseerde Grote Club Actie met een opbrengst van € 5.000. 

De lagere contributieopbrengsten worden veroorzaakt door een iets lager ledenaantal, een iets 

groter deel oninbaar en het terugtrekken uit de competitie van een aantal teams bij zowel de 

junioren als de senioren.  

Lasten 

De lasten liggen met € 266.000 € 4.000 onder de begroting van € 270.000 maar zijn t.o.v. het vorige 

seizoen gestegen met € 14.000. 

Belangrijkste oorzaken van de stijgende kosten zijn de kosten van trainers en betaalde vrijwilligers 

die € 5.000 boven de begroting liggen en t.o.v. vorig seizoen met€ 9.000 zijn gestegen. Betalingen 

vinden plaats in de technische lijn.  

De kosten van terreinen en gebouwen waaronder huurlasten voor velden en gebouwen, het 

onderhoud aan de gebouwen, de energielasten, de schoonmaak en overige lasten zoals belastingen 

liggen € 8.000 onder het begrote niveau van € 105.000 maar stijgen t.o.v. vorig seizoen licht. 

Belangrijkste oorzaken zijn hogere kosten van onderhoud en reparatie (schilderwerk, gasaansluiting, 

reparaties in kleedkamers etc. en licht gestegen energielasten. De schoonmaakkosten zijn in 2017-

2018 gedaald. 

Kantine 

De omzet van de kantine is achtergebleven bij de begroting van € 112.000 en is ook gedaald t.o.v. 

vorig seizoen. In de begroting voor 2017-2018 was al uitgegaan van een lagere omzet dan in 2016-

2017 wat een goed jaar was. UVS is in belangrijke mate afhankelijk van de kantineopbrengsten. In 

het nu lopende seizoen is door UVS geïnvesteerd in de kantine. Er is gekozen voor moderne 

koffiemachines waarmee de keuzemogelijkheden en de kwaliteit zijn verbeterd. Ook zijn in het nu 

lopende seizoen de prijzen aangepast. Belangrijkste is natuurlijk dat de kantine bezocht wordt door 

de leden, ouders, supporters en bezoekers.  
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Kledingshop 

Zoals aangekondigd is in het seizoen 2017-2018 gestopt met de eigen kledingshop. Door een dalende 

verkoopopbrengst, een inbraak in het afgelopen seizoen en de hoge inzet van vrijwilligers is in het 

bestuur besloten de kledingshop in eigen beheer te stoppen en met Voetbalshop.nl een 

overeenkomst aan te gaan waarbij kleding online door UVS zelf en door leden van UVS kan worden 

besteld. Aan de overeenkomst is een sponsordeal in natura gekoppeld. Door boekverliezen op de 

voorraden en de inbraak is de opbrengst achtergebleven bij de begroting. 

Buitengewone baten 

Buitengewone baten zijn afkomstig van vrijgevallen schulden die niet hoeven te worden 

terugbetaald. 

Conclusie 

Het resultaat over het seizoen 2017-2018 is weliswaar nog positief maar de baten lopen terug en de 

lasten stijgen. De leden van UVS kunnen samen met sponsors en leden van de Club van 100 ervoor 

zorgen dat de baten weer kunnen stijgen en de lasten kunnen dalen.  

Balanspositie 

De balanspositie van UVS is in dit seizoen licht verbeterd. Door het positieve resultaat is de algemene 

reserve toegenomen. Er kon opnieuw een dotatie worden gedaan aan de voorziening onderhoud. 

Ook de langlopende schulden konden weer iets worden teruggebracht. De kortlopende schulden 

namen toe door omzetting van langlopend in kortlopend en omdat de nota voor de huur van de 

gemeente Leiden pas in het nu lopende seizoen werd ontvangen. In het nu lopende seizoen zijn 

kortlopende schulden op een bedrag van € 14.000 na allemaal betaald. 

Tegenover de schulden en de opgebouwde voorziening onderhoud staan de liquide middelen en de 

vorderingen. Hoewel de liquide middelen zijn gestegen zijn ze nog ontoereikend om beide posten af 

te dekken.  

Wel staan de financiële kengetallen er beter voor dan in de afgelopen jaren. 

Tot slot 

De financiën van een voetbalvereniging staan niet op zich. Een vereniging is namelijk meer dan een 

jaarrekening en een begroting. Nu het financieel beter gaat doemen er nieuwe uitdagingen op. Het 

behouden en verkrijgen van vrijwilligers, het behouden en betrekken van leden bij de vereniging en 

een aantrekkelijke voetbalvereniging zijn vormen de uitdagingen die financieel ondersteund moeten 

worden. 

 Benader mensen om lid te worden van UVS, maak reclame en praat in positieve 

bewoordingen over de vereniging. 

 Wordt vrijwilliger en draag bij aan de bezetting van verschillende functies, verricht 

onderhoudswerkzaamheden en schoonmaakwerkzaamheden. 

 Benader kennissen of vrienden om lid te worden van de Club van 100 of sponsor te worden. 

 Betaal als lid je contributie op tijd. 

 Loop eens wat vaker de kantine binnen en drink of eet wat. 
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Vragen 
Vanuit de vergadering komt de vraag of het sponsorgeld van de G-afdeling ook specifiek voor de G-

afdeling gebruikt wordt. In maart 2020 loopt het contract met de kledingsponsor af en de G-afdeling 

heeft dan wel nieuwe kleding en spullen nodig. Is er de garantie dat UVS hiervoor betaald? Hans legt 

uit dat de sponsoring van de G-afdeling niet verschilt van de sponsoring van andere afdelingen. Het is 

geen probleem om geld te besteden aan de activiteiten van de G-afdeling want deze worden altijd 

bekostigd. Echter kan hij op dit moment nog geen garantie geven voor 2020.   

De vergadering wil weten of de financiële afwikkeling met de vorige trainer ook in de kosten zit? 

Hans vertelt dat dit al was meegenomen in de realisatie van 2016-2017.  

De vergadering wil weten of het nog steeds zo is dat als een speler van de selectie moedwillig iemand 

neerhaalt en een kaart krijgt of de speler die dan zelf moet betalen. Antwoord: de kaarten van de 

selectie worden door de club betaald maar als een speler moedwillig een kaart haalt dan betaalt de 

speler die zelf.  

De vergadering vraagt of UVS ook weer contant betalen als optie heeft? De Nederlandse Bank geeft 

namelijk aan dat iedereen de kans moet hebben om contant te betalen maar bij UVS is nu alleen nog 

pinbetaling mogelijk. Hans legt uit dat als de regering de optie tot contant betalen verplicht, UVS 

daarin uiteraard in meegaat. Maar dat daar nu nog geen sprake van is. Pin betaling blijft gehandhaafd 

omdat de kasverschillen minder zijn, het voor alle nieuwe vrijwilligers makkelijker werkt en er minder 

risico wordt gelopen. Alle omzet gaat via het kassa systeem wat overzichtelijker is.  

De vergadering wil weten of de liquiditeit geen gevaar loopt? Hans legt uit dat daar op dit moment 

geen sprake van is. 

Vanuit de vergadering komt het compliment voor het goed regelen van de financiën in de afgelopen 

jaren.  

De vergadering wil weten waarom de gasleiding nergens apart genoemd wordt? Antwoord: Deze is 

niet specifiek geactiveerd en zit gedeeltelijk ook in het vorige boekjaar.    

Verslag kascommissie 
Fred Sieval, voorzitter van de kascommissie doet verslag van de bevindingen en geeft daarbij uitleg. 
Zij heeft een gedetailleerde vragenlijst voorgelegd en met de penningmeester besproken en naar 
aanleiding daarvan geen vragen meer. De administratie wordt op zeer correcte en inzichtelijke wijze 
verwerkt.  
De financiële positie van de club is aan het verbeteren maar de gewenste uitvoering van het 

hoognodige onderhoud blijft nog achter.  

De penningmeester heeft op verzoek van de kascommissie een bijgestelde begroting voor de jaren 

2018-2019 t/m 2021-2022 opgesteld waarbij het bestuur heeft uitgelegd in een informatief 

gesprek wat haar toekomstvisie is en hoe zij met tomeloze inzet haar plannen bezig is uit te voeren.  

Verkiezing leden kascommissie 
De leden van de kascommissie stellen zich allemaal opnieuw beschikbaar en worden door de 
vergadering aangenomen.  
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Huldiging jubilarissen 
Er zijn 7 jubilarissen waarvan er 4 aanwezig zijn en deze worden door het bestuur in het zonnetje 
gezet. Mike de Boer en Marc Rexen zijn 25 jaar lid, Bart van Leeuwen en Edwin Laman zijn 40 jaar lid, 
John Boom is 50 jaar lid en Koos Veefkind en Frans Heemskerk zijn zelfs 70 jaar lid. Hans Hoogeveen 
houdt een klein betoog over de jubilarissen die er zijn en overhandigt hen de traditionele pen en 
bloemen.  

Verkiezing bestuurslid 

André de Boer is wegens privé omstandigheden afgetreden als jeugdvoorzitter en ook niet 

herkiesbaar. Het bestuur is wel in gesprek met mensen om deze plek op te vangen. Mocht er uit de 

gesprekken niets komen dan wordt de vacature op de site gezet.  

Hans Hoogeveen is herkiesbaar voor nog een nieuwe periode als penningmeester en de vergadering 

neemt Hans Hoogeveen opnieuw aan als penningmeester.  

Rondvraag :  

* UVS is twee keer in het nieuws geweest wat betreft de rechtszaak met Hans van Leeuwen. Nu de 

rechtszaak achter de rug is, is de vraag of het geen optie is een gesprek aan te gaan. De voorzitter 

meldt dat Hans hem natuurlijk altijd mag bellen.  

* Komt er dit jaar geen grote clubactie? De grote clubactie organiseren bleek voor dit jaar een te 

grote klus en er waren dit jaar niet genoeg vrijwilligers om deze klus te klaren. De grote clubactie 

staat wel voor volgend seizoen gepland.  

* Gezien de samenwerking van UVS met ADO is het dan niet normaal dat ADO in de voorbereiding 

haar oefenwedstrijd bij UVS speelt in plaats van bij Lugdunum? De voorzitter legt uit dat UVS een 

samenwerkingsverband heeft wat betreft de jeugd en geen inspraak heeft over andere zaken.  

* Betekent de aanschaf van de vaatwasser dat we in de kantine er ook weer koffie in kopjes kan 

worden geschonken? Antwoord: Vaatwasser of niet, maar de koffie in de kantine blijft vooralsnog in 

bekers aangezien er veel te veel koffie wordt geschonken en de meeste bezoekers de koffie mee 

naar buiten nemen. 

* Wanneer wordt het bord van de Club van 100 vervangen? De voorzitter geeft aan dat dit binnen 

enkele weken zal gebeuren.  

* Complimenten voor het feit dat alle formulieren van UVS gedigitaliseerd zijn en op de site staan.  

* G-afdeling zou graag een ballenvanger willen op het tweede veld omdat ook met een ballenstok 

het geen doen is een bal uit de sloot te halen.  

* Er is een mooi nieuw ballenhok maar er worden nog steeds ballen gestolen. Zodra ballen wat 

zachter zijn worden ze er zo doorheen getrokken.  

* Hoe zit het met de normen en waarden commissie? Er wordt op dit moment met een aantal 

mensen gesproken. Het bestuur vangt zelf nu eventuele zaken op. 

* Is het mogelijk de ALV op een maandagavond of een vrijdagavond te houden? De voorzitter legt uit 

dat gezien alle andere activiteiten van het bestuur de woensdagavond de beste avond is.  
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De voorzitter vertelt tot slot dat UVS in gesprek is met Leiden Amateur Voetbal (LAV) om de finale 

van de LAV cup bij UVS te houden op zaterdag 15 juni 2019. UVS wil daar een gezellige dag van 

maken met een vol programma. Gedacht wordt om onder andere een wedstrijd voor de G en de 

vrouwen te houden en dan in de middag de finale wedstrijd van de LAV cup. Daarna dan de 

prijsuitreiking en na afloop een leuke band. Uit de vergadering komt de vraag of het dan een idee is 

om ook iets met zaalvoetbal te doen? De voorzitter laat weten dat die optie er niet ligt. 

Sluiting :  

Nadat er geen vragen en opmerkingen zijn vanuit de vergadering bedankt de voorzitter alle 

aanwezigen voor hun aanwezigheid en sluit de vergadering. 

 

 

 

 

 

 

 
 

 


