Besprekingsverslag algemene ledenvergadering 25 oktober 2017
Aanwezig : Mat de Tombe (vz), Hans Hoogeveen, Ron van der Weijden, Jos van Alphen, André
de Boer (bestuur), Fransine Boeff (notulist), 30 leden (ingetekend).
Afwezig : Wim van Es (afgetreden als bestuurslid).
Opening :
De voorzitter heet alle aanwezigen van harte welkom op deze algemene ledenvergadering
en opent de vergadering. De voorzitter vraagt de vergadering als eerste om een minuut stilte
om stil te staan bij het overlijden van Dickie Dongelmans G-speler en Wim Spierenburg
bekend lid van UVS
Op 14 december 2016 is de laatste algemene ledenvergadering gehouden en op 19 april
2017 heeft nog een halfjaarlijkse vergadering plaatsgevonden. De verslagen van beide
vergaderingen liggen vanavond voor ter vaststelling. In de vergadering van vanavond wordt
teruggekeken op het afgelopen seizoen en komen de cijfers over het seizoen 2016-2017 en
de begroting 2017-2018 aan de orde. De cijfers zijn als apart agendapunt opgenomen en
worden op deze vergadering door de penningmeester toegelicht.
Overhandiging kampioensbekers jeugd :
In het seizoen 2016-2017 zijn diverse teams van UVS kampioen geworden. Het 2e elftal is
kampioen geworden en speelt dit seizoen in de reserve 1ste klasse. Ook de JO13-1 is
kampioen geworden en is daarmee gepromoveerd naar de 3de divisie. De teams van MO151 en JO9-6, 7, 8 en 10 zijn ook kampioen geworden. Daarnaast nog eervolle vermeldingen
voor Zondag 3, 35+2, JO17-3 en JO15-3 die allemaal 2de zijn geworden in de competitie.
In totaal hebben 60 teams in competitieverband hun wedstrijden gespeeld. Deze teams
hebben gezamenlijk voor de competitie 1036 wedstrijden gespeeld. Daarnaast is er nog voor
de beker gespeeld, voor de Koetshuiscup, voor onder 23 en vriendschappelijk. In de 1036
competitiewedstrijden werden 1330 punten behaald. Gemiddeld 1,28 per wedstrijd. De
teams zijn gemiddeld op de 6e plaats geëindigd.
Speciaal voor deze gelegenheid reiken jeugdspelers Tim en Rick de Boer de prijzen uit aan de
jeugdvoorzitter.
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Huldiging jubilarissen :
De heren M. Velthuysen (60 jaar lid), W. van Loef (50 jaar lid), P. Mieremet (40 jaar lid), Th.
van Seggelen en F. Kort (beide 25 jaar lid). Hiervan zijn W. van Loef en F. Kort aanwezig en
worden in het zonnetje gezet.
Ingekomen stukken en mededelingen :
Er zijn geen ingekomen stukken. Wel wil het bestuur graag enkele mededelingen doen :
Trainer 1:
Aan het einde van het seizoen heeft UVS afscheid genomen van de trainer van de selectie
van zaterdag 1. Als nieuwe trainer is gekomen de heer Stefan Roodakkers.
Voetbal Vitaal:
Het bestuur van UVS heeft regelmatig overleg met de gemeente Leiden. Hierbij komen zowel
algemene zaken als huur en gebruiksovereenkomsten aan de orde, de ontwikkelingen met
Voetbal Vitaal, onderhoudszaken m.b.t. de terreinen en de opstallen en eventueel andere
zaken. De relatie met de gemeente Leiden is goed. Door het bestuur is bij de gemeente
aangedrongen om naast de oplossingen op de langere termijn ook op korte termijn aandacht
te hebben voor vooral de gebouwensituatie van UVS.
Er is ook een contourenplan opgesteld om het sportcomplex van UVS te verbeteren en te
moderniseren. Met de financiële uitdaging en de sportieve uitdagingen om prestatief en
recreatief voetbal te blijven spelen dient ook nadrukkelijk het complex zich aan. Met behulp
van het “dreamteam” op vrijdagochtend zijn al zaken aangepakt zoals het terras, de entree
van de kantine en de kastruimtes in de keuken. De grootste uitdagingen komen echter nog.
Het groot onderhoud aan daken, gevels en vooral de kleedkamers zullen veel geld vragen
maar ook de inzet van vrijwilligers die UVS een warm hart toe dragen en die een belangrijke
bijdrage willen leveren.
Er worden plannen getoond die de gemeente in de toekomst heeft met de Kikkerpolder. Zij
wil daar over een termijn van 8 tot 12 jaar een multifunctioneel sportcomplex van maken.
Vraag vanuit de vergadering is of het dan wel verstandig is om nu geld te stoppen in het
verbeteren van het complex. De voorzitter legt uit dat door nu zelf met vernieuwingsplannen
te komen je de vereniging alleen maar sterker kan maken. De club kan niet die lange tijd
wachten om niks aan de accommodatie te doen. Wil je leden voor de club behouden en
mensen tot de club aantrekken dan zal het complex moet worden opgeknapt. Er is een
inventarisatie gemaakt en er wordt gekeken wat de kosten ervan zijn.
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Notulen Algemene Ledenvergadering van 14 december 2016 :
Er zijn geen vragen of opmerkingen over de notulen van de ALV van 14 december 2016 en de
notulen worden goedgekeurd.

Notulen Halfjaarlijkse Ledenvergadering van 19 april 2017 :
Er wordt gevraagd of er een antwoord is op een vraag uit de rondvraag van vorige
vergadering met betrekking tot de afwikkeling van de vorige trainer wat betreft de financiële
gevolgen. De voorzitter legt uit dat er op dit moment een voorstel ligt bij degene die de
zaken van de vorige trainer behartigd en dat het wachten een is op een akkoord op dit
voorstel. Er wordt gevraagd hoe het kon dat de vorige trainer van alles was toegezegd en hij
toch is weggegaan. Het bestuur legt uit dat er alleen is aangegeven aan de trainer dat de
club de intentie had met hem door te gaan. Ook de technische commissie had dit
aangegeven. Maar als het niet botert tussen spelersgroep en trainer is het niet mogelijk om
met een trainer verder te gaan. Verder vraagt het bestuur deze zaak te laten rusten
aangezien er een nieuwe trainer gestart is en het op dit moment goed gaat.
Er komt een vraag over hoe de ontwikkeling is omtrent het verplicht vragen naar een VOG.
Iemand uit de vergadering merkt op dat vorig seizoen alle jeugd trainers een VOG hebben
ingeleverd. Het bestuur geeft aan dat het beleid omtrent de VOG nog niet is uitgewerkt
maar dat het dit seizoen rondkomt.
De vergadering wil weten of er een antwoord is op de vraag waarom de naam van het
Maarten Hol toernooi is veranderd en wie er bepaald hoe toernooien gaan heten. Michael
Lamers van de toernooicommissie legt uit dat er gekozen is om nieuwe namen aan
toernooien te geven die herkenbaar zijn voor de jeugd van nu. Met alle respect voor
Maarten Hol en andere oud gedienden en alles wat zij voor de club hebben betekent maar
de hedendaagse jeugd herkent wel een naam als Kikkerpoldertoernooi. Het bestuur reageert
daarop dat de toernooicommissie bepaalt hoe een toernooi gaat heten en dat de club blij
mag zijn dat Michael samen met Ilse de toernooien weer in het leven hebben geroepen
nadat er een aantal seizoenen geen toernooien geweest waren.
Als er verder geen vragen of opmerkingen zijn over de notulen van de ALV van 19 april 2017
dan wordt deze goedgekeurd.
Jaarverslagen van secretaris en diverse commissies :
De jeugdcommissie Kidsclub heeft veel activiteiten georganiseerd in het afgelopen seizoen
en ook al in het lopende seizoen. Zij hebben daarvan verslag gedaan. Belangrijkste
activiteiten waren bezoek aan sportwedstrijden, jaarlijkse sportdag bij de club, Sinterklaas,
Pasen en de Taptoe. Alle vrijwilligers die hierbij zijn betrokken worden hartelijk bedankt.
Het verslag van de jeugdafdeling is opgesteld door het hoofd jeugdopleiding, Ties de
Ruijsscher samen met het bestuurslid jeugdzaken André de Boer.
Het verslag van de G-afdeling is opgesteld door de heer Fred Beerenfenger.
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De verslagen worden op de website gepubliceerd.
Vanuit de vergadering komt de vraag of er ook een verslag is van de technische commissie.
Het bestuur vertelt van niet en maakt er een actiepunt van dat er op de volgende
vergadering ook een verslag van de technische commissie aanwezig is.

Vaststelling jaarrekening seizoen 2016-2017 :
De penningmeester van UVS geeft een toelichting op de cijfers over het afgelopen seizoen
2016-2017 :
Financiën :
In het seizoen 2016-2017 is de financiële situatie van UVS verder verbeterd. Het proces dat
in het seizoen 2015-2016 is ingezet om met de vele schuldeisers van UVS tot een voor beide
partijen aanvaardbare oplossing te komen rekening houdend met de slechte financiële
positie van UVS zet gestaag door. Het bestuur van UVS is de schuldeisers die hieraan
medewerking hebben verleend zeer dankbaar. Zonder medewerking van deze mensen, die
nagenoeg allemaal bij UVS betrokken zijn had UVS het niet gered.
Het financiële proces is de afgelopen jaren niet makkelijk geweest en is nog niet klaar maar
binnen het bestuur is het vertrouwen gebleven dat we er samen uit kunnen komen. Het blijft
daarbij belangrijk dat alle leden van UVS hun verantwoordelijkheid pakken. In financiële zin
betekent dat het op tijd betalen van de contributie. In betrokkenheid betekent dit het
oppakken van taken als vrijwilliger zodat kosten beperkt blijven en de vereniging kan
draaien. Bij dat laatste is echter het sociale aspect en het vereniginggevoel nog belangrijker
dan de financiën.
De cijfers over de periode juli 2016 t/m juni 2017 zijn door de penningmeester opgesteld en
gepresenteerd aan de kascommissie. Tevens heeft een gesprek met de kascommissie
plaatsgevonden. De kascommissie zal in deze vergadering verslag doen.
De penningmeester geeft een toelichting op de belangrijkste ontwikkelingen :
Baten :
De baten liggen ruim € 25.000 boven de begroting. Aan overige baten zijn een niet begrote
transfervergoeding van € 8.360 ontvangen en van de gemeente een sportsubsidie van €
3.000. Aan sponsorbijdragen werd € 6.000 meer ontvangen dan begroot. Het betreft hier
een eenmalige bijdrage voor het scorebord door Actor en een eenmalige extra bijdrage van
Horecavo, de hoofdsponsor van UVS. De overige posten liggen goed in lijn met de begroting.
Lasten :
De kosten van trainers en betaalde vrijwilligers liggen € 3.000 boven de begroting.
Betalingen vinden plaats in de technische lijn en in de schoonmaak. Er zijn 6 personen
opgenomen in de salarisadministratie, de overige vergoedingen zijn
vrijwilligersvergoedingen of inhuur van organisaties.
Kosten van terreinen en gebouwen liggen boven het begrote niveau. Belangrijkste oorzaken
zijn hogere kosten van onderhoud en reparatie (schilderwerk, vaste kasten kantine,
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gasaansluiting, cv ketel, etc.) en een extra dotatie van € 5.000 aan de voorziening voor
onderhoud.
Energielasten liggen onder het begrote niveau. Er is subsidie ontvangen van de gemeente
Leiden, een bijdrage van de bouwer van de sporthal en door de zachte winters ligt het
gasverbruik wat lager.
KNVB ligt iets onder de begroting. In dit seizoen is door de KNVB €2500,- aan boetes
opgelegd, waarvan slechts € 600,- kon worden doorbelast. Het bestuur heeft het
voornemen om hierop beleid te ontwikkelen die ervoor moet zorgen dat de boetes lager
worden en er meer verhaald kan worden. Zij gaan in overleg met spelers en trainers
daarover.
De overige lasten liggen boven de begroting. Belangrijkste oorzaken zijn hogere kosten van
public relations o.a. als gevolg van de opening van de tribune. Onder de activiteiten en
festiviteiten wordt verstaan o.a. de kosten van de opening tribune, vrijwilligersavond,
feestavond en sportdagen.
Gevraagd wordt hoe de vergoeding voor het wassen van tenues op dit moment is. De
penningmeester legt uit dat daar een sponsor voor was die in het eerste seizoen de tenues
voor zaterdag 1 en zaterdag 2 gratis deed maar dat er inmiddels wel een vergoeding voor
moet worden betaald.
Kantine en kledingshop :
Kantine en kledingshop moeten bijdragen aan het plezier om bij UVS te voetbalen of
wedstrijden te bezoeken. De rol van vrijwilligers is daarin ontzettend belangrijk, zowel in de
kledingshop als in de kantine. Het enthousiasme van deze mensen zal er toe bijdragen dat bij
UVS zijn als speler, supporter of om welke reden dan ook iets leuks is en een bezoek aan
kantine of kledingshop vanzelfsprekend is, waarna de omzetten als vanzelf zullen toenemen.
Natuurlijk is het ook belangrijk om er wat mee te verdienen. In dat kader is het seizoen
2016-2017 een goed jaar. Zowel het resultaat van de kantine als dat van de kledingshop
liggen boven de begroting.
Buitengewone baten :
Buitengewone baten zijn afkomstig van vrijgevallen schulden die niet hoeven te worden
terugbetaald
Balanspositie :
De balans van UVS is verder verbeterd. Op de vaste activa wordt jaarlijks afgeschreven. De
vorderingen zijn stabiel en de liquide middelen licht stijgend. Als gevolg van het positieve
resultaat is het eigen vermogen van UVS toegenomen. Er is een voorziening voor groot
onderhoud gevormd van € 25000 ,-. Momenteel wordt het uit te voeren onderhoud
geïnventariseerd. De schulden lopen verder terug maar we zijn er zeker nog niet. De
medewerking van schuldeisers blijft nodig om UVS gezond te maken. De liquide middelen
zijn ontoereikend om alle schulden en het groot onderhoud te kunnen betalen.
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Vaststelling begroting seizoen 2017-2018 :
De begroting 2017-2018 en de 2 jaren daarna is opgesteld op basis van voorzichtigheid. Bij
de baten wordt uitgegaan van een gelijkblijvend aantal leden en stabiele sponsorinkomsten.
Natuurlijk hoopt het bestuur op meer maar zowel leden als sponsoren komen niet vanzelf
naar UVS. Daarvoor zal veel moeten gebeuren met vele vrijwilligers die er nu al zijn maar ook
met nieuwe vrijwilligers en sponsoren die het belangrijk vinden dat voetballen bij UVS
mogelijk is.
De lasten zijn begroot op basis van het huidige kostenniveau en enigszins beïnvloed door
beleid en ambitie van UVS. Binnen de exploitatie zal het beleid van ‘zuinig aan’ worden
voortgezet. De ambitie is echter wel om op prestatief, recreatief gebied te groeien en het
sportcomplex en de faciliteiten daarin te laten meegroeien.
Zoals gezegd bij de bespreking van de jaarrekening 2016-2017 is het vergroten van de
kantine-omzet en de omzet van de kledingshop geen doel op zich. Wel passen deze
activiteiten in wat UVS wil zijn en zijn de opbrengsten hard nodig om te kunnen doen wat we
doen. Uitgegaan wordt van een redelijk stabiele omzet bij een gelijk blijvend kostenniveau.
De begroting 2017-2018 en de 2 jaren daarna sluit met een bescheiden positief saldo die
nodig is om de financiële positie van UVS verder te verbeteren en investeringen mogelijk te
maken.
De Grote Clubactie is niet mee begroot. Misschien als de club besluit er ieder jaar aan mee te
doen maar eerst is het even afwachten wat de Grote Clubactie op gaat leveren.
De vergadering wil weten hoe het met de verkoop van de stoeltjes van de tribune gaat. Het
bestuur legt uit dat de verkoop nog geen succes is maar dat zij er nog wel mee bezig zijn om
het concept te verbeteren en komt er later op terug.
Verder vertelt het bestuur dat er misschien een nieuwe invulling moet worden gegeven aan
de club van 100.
Vaststelling contributie :
Het bestuur van UVS stelt voor de contributie voor het seizoen 2018-2019 te indexeren op
basis van de kostenontwikkeling o.a. de effecten van BTW-verhoging, kostenontwikkeling bij
de gemeente en de KNVB en het algemene prijsindexcijfer. Voor alsnog wordt de contributie
niet verhoogt.
Verslag kascommissie :
De kascommissie heeft de jaarcijfers 2016-2017 en de begroting 2017-2018 bekeken en
beoordeeld. De voorzitter van de kascommissie doet verslag van de controle. De
kascommissie bestaat uit de heren Fred Sieval, Joep Noordman en Hans van Eijgen. De
kascommissie wordt jaarlijks door de algemene vergadering gekozen en dienst te bestaan uit
3 stemgerechtigde leden en 2 plaatsvervangende leden. De huidige leden van de
kascommissie hebben inmiddels voor het derde jaar hun werkzaamheden verricht, nu nog
bestaande uit 3 stemgerechtigde leden. Deze 3 huidige leden stellen zich herkiesbaar aan de
vergadering. De vergadering keurt de herkiezing goed. Er komt een vacature voor 2
plaatsvervangende leden. De vacature zal op de website worden gezet.
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De administratie wordt op een zeer correcte en inzichtelijke wijze verwerkt. De vorderingen
en schulden worden op de juiste wijze verantwoord, waarbij rekening wordt gehouden met
mogelijke nagekomen kosten (denk aan afkoop trainer, afrekening waterverbruik e.d.). Ook
in het seizoen 2016-2017 is het bestuur erin geslaagd afspraken te maken met een aantal
schuldeisers. Ondanks het terug brengen van de langlopende schulden naar een
acceptabeler niveau is de financiële positie van de club allerminst riant te noemen. Door
voorrang te verlenen aan de aflossing van de lopende leningen is er weinig financiële ruimte
voor de uitvoering van het hoognodige onderhoud. De opgenomen voorziening onderhoud
geeft weer dat het bestuur daar oog voor heeft, maar de uitvoering zal nog wel even op zich
moeten laten wachten.
Bij het beoordelen van de begroting voor het jaar 2017-2018 ziet de kascommissie een
verlaging van de inkomsten en een toename van de kosten ten opzichte van het afgelopen
seizoen. De kascommissie heeft haar zorgen geuit aan de penningmeester en wederom
gevraagd om een taakstellende begroting op te stellen. Deze begroting is uiteraard
afhankelijk van het gekozen technisch beleid, maar de keuze voor dat beleid zal ook af
moeten hangen van de inkomsten van de club. Zijn die niet in evenwicht dan blijft de
financiële positie van de club zorgwekkend.
Verkiezing bestuursleden :
De heer Wim van Es heeft inmiddels bedankt als bestuurslid. De heren Ron van der Weijden
(PR) en Jos van Alphen (secretaris) treden af en zijn niet herkiesbaar. Ron zal wel betrokken
blijven met alles wat hij de afgelopen jaren heeft gedaan tot het einde van het seizoen. Ron
geeft een toespraak met daarin een relaas hoe hij de afgelopen jaren als bestuurslid heeft
ervaren.
Vanuit de vergadering komt de vraag hoe de functie van Jos tijdelijk opgelost wordt. Een
secretaris dient namelijk door de vergadering gekozen te worden. Blijft Jos dan wel voorlopig
het aanspreekpunt? Jos legt uit dat hij niet voor niks stopt en dat hij met name door
medische redenen zijn taak neerlegt.
Naar vervanging van beide heren zal worden gezocht. Op de website zal er een vacature
worden gezet voor de PR en voor een secretaris.

Rondvraag :
Er wordt gevraagd of de stukken voor een vergadering eerder beschikbaar kunnen worden
gesteld voor degene die daar interesse in hebben. Aangegeven wordt dat voor volgende
vergadering de stukken beschikbaar zijn zullen zijn.
Hoewel het niet gebruikelijk is wil de Fred Beerenfenger Nico Erades voordragen als erelid
van de verening. Het voorstel wordt door de vergadering aangenomen. Michael Lamers
vindt dat ook Matthy Overdijk deze titel verdient. Bij afwezigheid van Matthy zal dat
volgende keer aan de orde komen.
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Dhr. Bart van Leeuwen stelt voor dat er onderzocht wordt hoe we de verschillende
commissies beter kunnen waarderen. Barend reageert dat als je vrijwilligerswerk doet en
mensen dat leuk vinden het al een soort van waardering is.
Gevraagd wordt of allebei de sporthallen blijven. Het bestuur legt uit dat de groene
natuurlijk net nieuw is en zeker zal blijven maar dat de witte ook nog wel een tijd zal blijven
staan.
De vergadering wil weten waarom er geen meisjes en dames afdeling meer is bij de club en
of het waar is dat de club dat niet belangrijk vindt. Het bestuur vertelt dat het laatste zeker
niet waar is en wel degelijk aan het onderzoeken is om middels een apart bestuur of kader
een nieuwe meisjes/dames tak op te zetten in de toekomst.
Sluiting :
Nadat er geen vragen en opmerkingen zijn vanuit de vergadering bedankt de voorzitter alle
aanwezigen voor hun aanwezigheid en sluit de vergadering.
Actiepunten :
VOG
Verslag technische commissie
Boetes KNVB
Verkoop stoeltjes tribune
(allen door het bestuur)
Vacatures :
2 vervangende leden kascommissie
Bestuurslid PR
Bestuurslid secretaris
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