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Besprekingsverslag halfjaarlijkse algemene ledenvergadering 16 mei 2018 

 

Aanwezig : Mat de Tombe (vz), Hans Hoogeveen, André de Boer (bestuur), Fransine Boeff 
(notulist), 15 leden (ingetekend). 

Afwezig : Lucas Riethoven, Arie v. d. Hoogt, Fred Sieval, Kevin Beerenfenger (met kgv). 

Opening 

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

ledenvergadering en opent de vergadering. Deze vergadering zal in het teken staan van de 

halfjaar cijfers over het lopende seizoen en de verkiezing van een nieuw lid kascommissie en 

een nieuw bestuurslid.  

Ingekomen stukken en mededelingen 

Zoals bekend wordt door de voetbalverenigingen binnen Leiden en de gemeente gesproken 
in het kader van het project Voetbal Vitaal. Een project waarmee o.a. wordt beoogd dat de 
verenigingen in Leiden voldoen aan bepaalde eisen en financieel gezond zijn. In de loop van 
het traject zien we als bestuur van UVS dat de voetbalvereniging GHC is gestopt, dat GOL 
Sport gaat stoppen en dat VV Leiden en FC Rijnland gaan fuseren naar een club namelijk 
Sporting Leiden. Tegelijkertijd zien we dat de geformuleerde eisen t.a.v. ledenaantal, jeugd 
en financiën meer worden losgelaten. Er zijn uitzonderingen zoals LSVV (geen eigen terrein), 
Roodenburg (te weinig leden), Leidsche Boys en FC Boshuizen (geen jeugdleden). De 
ontwikkelingen binnen Voetbal Vitaal blijven dus, tot nu toe, beperkt maar in de gemeenten 
om Leiden staan ze niet stil. Nieuwe complexen voor ASC en RCL en een fusie tussen UDO en 
VV Oegstgeest zijn hier voorbeelden van. 

Na de financiële uitdaging doemt nu een nieuwe uitdaging op; namelijk het onderhoud van 
het complex en dan met name de entree, kleedkamers en de kantine. Het bestuur is in 
gesprek met de gemeente Leiden om hierin samen te werken. De inbreng van UVS in de 
vorm van vrijwilligers en financiële middelen zijn hiervoor noodzakelijk.  

Er is een offerte aangevraagd voor een leuning op de tribune voor de veiligheid en de 
ouderen. De kosten voor deze leuning bedraagt 1100 euro en gekeken wordt of de 
gemeente wil bijspringen.  

De kleedkamers moeten grondig gerenoveerd worden en er wordt gekeken wat er financieel 
haalbaar is anders moet het opknappen ervan in etappes. Daarbij is een aantal kleedkamers 
voor eigen rekening en gaan we proberen deze op te knappen met zoveel mogelijk 
vrijwilligers en handige inkoop. Ook staan de entree en de toiletten in de kantine op de rol 
voor een grondige opknapbeurt. 
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De witte hal aan het begin van het terrein gaat weg maar we mogen twee kleedkamers van 
de groene hal huren mits we die goed onderhouden. Dat vergt dus meer discipline van onder 
meer de begeleiders. Er is overwogen voor een borg voor iedere kleedkamer maar er zijn te 
weinig vrijwilligers om dit te realiseren en te bewaken.   

Tot slot nog het voetbal. Er is in de TC een plan uitgewerkt om de aandacht voor de jeugd te 
vergroten en de grote groep spelers van ukken tot A-jeugd te splitsen in een onderbouw 
(t/m de C-jeugd) en een bovenbouw (t/m de A-jeugd). Hieraan is inmiddels invulling gegeven 
met het aanstellen van een Hoofd Opleiding Onderbouw te weten Ties de Ruijsscher en 
Hoofd Opleiding Bovenbouw en dat is Henk Buijn. Ook zijn alle selectieteams voorzien van 
een trainer voor het nieuwe seizoen. Er is een nieuwe trainer voor het tweede elftal 
aangesteld, Wilbert de Korte (huidige tweede gaat recreatief verder) en UVS vertrouwt erop 
ook het tweede elftal vol te krijgen met gemotiveerde spelers.  

Uitleg over de “AGV” de nieuwe privacywet door Pascal van Es 

AGV staat voor algemene vordering gegevensbescherming en is een wet die per 1 juni 2018 
in werking treedt. Instanties, bedrijven en club moeten voor 25 mei hun zaken hiervoor op 
orde hebben en Pascal vertelt dat met veel en hard werk UVS klaar is voor deze 
inwerktreding. Het certificaat ervan is binnen maar er is nog een hoop werk te verrichten. De 
wet houdt kort in dat organisaties die persoonsgegevens verwerken meer verplichtingen 
krijgen om op een juiste manier met deze gegevens om te gaan (bijvoorbeeld toestemming 
vragen of foto’s op social media mogen worden geplaatst). De wet schrijft voor dat 
instanties in principe alleen nog maar persoonsgegevens mogen vragen en bewaren 
(verwerken) als ze er een specifiek doel mee dienen. Dat betekent voor UVS dat we onder 
andere alle inschrijfformulieren hebben moeten aanpassen, een privacy statement hebben 
moeten maken en bewerkingsovereenkomsten hebben moeten sluiten. Alle vrijwilligers die 
met persoonsgegevens werken binnen de club krijgen instructies over de nieuwe wet. 

Vaststellen notulen algemene ledenvergadering van 25 oktober 2017 

De vergadering wil weten wie de indexering bepaalt wat betreft de verhoging van de 
contributie. De penningmeester legt uit de indexering vastgesteld is en samen gaat met 
andere verhogingen. Later in de vergadering zal er verder op in worden gegaan. 

Er wordt vanuit de vergadering gevraagd hoe het zit met de contributieverhoging wat 
betreft de 65 plus regeling van 35 euro. Het bestuur weet van geen 65 plus regeling af en de 
vergadering vertelt dat dit wel op de site van UVS staat. Aangezien een dergelijke regeling 
niet bestaat zal deze van de site afgehaald worden. 

De notulen worden goedgekeurd en vastgesteld. 

Halfjaarcijfers 

Baten : 

De contributies blijven achter door achterstallige betaling van contributies. Deze zijn 

moeilijker inbaar en er zijn relatief veel storneringen. Ook het terugtrekken van een aantal 
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teams zowel bij de jeugd als de senioren heeft hier invloed op. De tweede seizoenshelft 

zullen de baten waarschijnlijk wel iets hoger liggen. Vanuit de vergadering komt de vraag of 

het mogelijk is om leden te schorsen die hun contributie niet betalen. Het bestuur legt uit 

dat dit een moeilijk punt is en komt daar later op terug. 

De club van 100 moet aantrekkelijker gemaakt worden voor jongeren. Sponsorbaten in de 

tweede helft van het seizoen zijn hoger, transfergelden zijn hierbij uiteraard niet begroot. 

Gevraagd wordt of de sponsoring van de G-afdeling op de juiste bestemming komt omdat uit 

niks blijkt dat deze wordt gereserveerd en is het mogelijk om daar een apart potje van te 

maken. Het bestuur legt uit dat het niet gebruikelijk is om voor welke afdeling binnen de 

club een potje te maken. De sponsoring van de G-afdeling wordt net zo behandeld als alle 

andere sponsorgelden. Het is geen probleem om geld te besteden aan de activiteiten van de 

G-afdeling want deze worden altijd bekostigd. 

Lasten : 

1) Trainers en vrijwilligers; betalingen in technische lijn en in lijn van de begroting. 
2) De kosten van de A-selectie zijn tot nu toe wat hoger dan begroot. 
3) Kosten diverse teams in de tweede helft van het seizoen door toernooien, sportdagen en 

activiteiten. Deze leveren ook omzet in de kantine op en aanvullende sponsoring. 
4) Materialen en kleding; zwaartepunt in de eerste helft van het seizoen aangezien het 

wassen van de kleding toen nog deels gratis was. 
5) Terreinen en gebouwen; meer onderhoudslasten aan de gebouwen. 
6) Gas en elektra geeft geen extra bijzonderheden. Wel overgegaan naar eigen gas door het 

aanleggen van een nieuwe gasleiding. 
7) Boetes van de KNVB voor het terugtrekken van teams. 

Alle overige lasten zijn ruim binnen de begroting.  

Kantine : 

Een aantal oorzaken van de achterblijvende omzet van de kantine is dat de kantine minder 
bezocht wordt door onder andere verschuivingen van de KNVB en doordat er twee 
weekenden volledig werden afgelast. Vanuit de vergadering komt de vraag of het mogelijk is 
het eerste elftal vroeger te laten beginnen zodat de kantine wat eerder en langer voller is en 
de omzet zo wat kan stijgen. Het bestuur vertelt dat er met de trainers en begeleiders 
onderzocht wordt of dit een mogelijkheid is voor het volgend seizoen. 

Kledingshop : 

De kledingshop heeft een achterblijvende omzet. Oorzaken hiervan zijn minder verkoop en 
een inbraak. Voor het seizoen 2018 – 2019 wordt overgestapt naar “Voetbalshop.nl” en 
wordt de kledingshop gesloten. Er zal waarschijnlijk boekverlies zijn op de voorraad. 

Begroting 2018 – 2019 t/m 2020 - 2021 : 

Baten : 
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We houden de contributie stabiel. Lichte algehele verhoging, verhoging selectie teams jeugd, 
nieuwe leden in de onderbouw en dames/meisjes. De contributie voor de senioren blijft 
gelijk. Er komen een dames team over naar UVS volgend seizoen. Fred Beerenfenger wil 
graag weten wie er contactpersoon wordt voor de dames afdeling. Hij heeft namelijk een 
begeleidster bij de G die ook graag met haar team bij UVS wil komen voetballen. Mat de 
Tombe wordt aangewezen als contactpersoon. Ook wordt er gevraagd of er subsidie vanuit 
de gemeente is voor dames voetbal. Het bestuur zal dit meenemen in haar overleg met de 
gemeente en heeft al wel contact gehad met de Rabobank. 

De club van 100 zal aantrekkelijker worden gemaakt voor jongeren. 

Sponsors stabiel ; nieuwe deal met voretbalshop.nl en de Rabobank. 

Lasten : 

Geen grote wijzigingen. Kosten van trainers etc. blijven op hetzelfde niveau.  Gas en licht 
wellicht iets goedkoper door de eigen inkoop en het onderhoud aan de kleedkamers t.l.v. 
voorziening. 

Kantine : 

De opbrengsten zijn stabiel door hogere prijzen, nieuwe producten en meer activiteiten. 

Kledingshop : 

Met ingang van het nieuwe seizoen gestopt dus geen inkomsten meer maar ook geen risico’s 
en geen hoge inzet van vrijwilligers meer nodig op dit onderdeel. 

Verslag kascommissie 

De kascommissie heeft van de penningmeester de te presenteren halfjaarcijfers voor het seizoen 

2017-2018 ontvangen en aan een eerste beoordeling onderworpen. Ook nu weer heeft de 

kascommissie vastgesteld dat de administratie op een zeer overzichtelijke, en tevens inzichtelijke 

wijze wordt gevoerd.  

De voorgelegde winst- en verliesrekening gaf ons echter wel reden om een aantal posten kritisch met 

de penningmeester te bespreken. De totale baten van het eerste halfjaar bedragen dan wel 50% van 

de begrote baten voor het hele seizoen, er zijn echter wel enkele inkomstenbronnen die de nodige 

aandacht behoeven. Wij denken daarbij aan de contributies, club van 100 en de sponsoring. Naar de 

mening van de kascommissie blijven deze baten achter bij de begroting. De penningmeester is van 

mening dat in er in de tweede seizoenhelft nog wat extra bedragen van sponsors binnenkomen, 

alsook de club van 100 nog wat opbrengsten zal genereren. De terugloop van de contributies heeft 

de grootst mogelijke aandacht, maar uiteindelijk zal er minder worden ontvangen dan begroot.  

Niet in de baten opgenomen maar apart verantwoord zijn de kantineopbrengsten en de kledingshop. 

De verantwoorde bruto-marge is niet definitief, daar er geen voorraden zijn opgenomen, zodat deze 

marge onder voorbehoud is.  



 

   5 

De omzet van de kantine blijft ver achter bij de begroting. De penningmeester ziet voor de 

kantineomzet nog wel enkele lichtpuntjes met de in de tweede seizoenshelft geplande 

evenementen, die extra omzet in de kantine zullen genereren.  

Het teleurstellende resultaat (onder voorbehoud) van de kledingshop is besproken met de 

penningmeester en enige tijd daarvoor (toevallig) ook met Ron van der Weijden. Gebleken is dat de 

kledingshop stopt, de voorraad wordt verkocht en volgend seizoen kan alle kleding via internet 

worden besteld. De kascommissie ziet de kledingshop dan ook geen extra winst meer toevoegen, 

alleen de nog aanwezige voorraad zal bijdragen aan de liquiditeit.  

De lasten zoals nu gepresenteerd lopen wel conform de begroting en derhalve maakt de 

kascommissie zich dan ook ernstig zorgen nu het erop lijkt dat de inkomsten van het tweede halfjaar 

achterblijven bij die van het eerste halfjaar. Ten aanzien van de uitgaven is er op aangedrongen 

zuinig om te gaan met de beschikbare middelen en zonodig in te grijpen om de kosten beheersbaar 

te houden. Op verzoek van de kascommissie heeft de penningmeester een aangepaste begroting 

voor het jaar 2018-2019 en volgende jaren opgesteld. De penningmeester laat in zijn toelichting 

daarop zien dat hij positief gestemd is en ten opzichte van eerdere begrotingen de inkomsten en 

uitgaven op nagenoeg hetzelfde niveau inschat.  

Zoals hierboven geschetst heeft de kascommissie haar zorgen geuit aan de penningmeester en wil 

dan ook graag de volgende aandachtsgebieden aan het bestuur meegeven.  

 Maak een liquiditeitsbegroting voor de komende drie jaren waarin wordt meegenomen hoe 
de laatste schulden kunnen worden afgelost;  

 Stel een onderhoudsplan op;  

 Uitbreiding van de sponsorcommissie is gewenst, met daarbij de aantekening dat het 
sponsorpakket meer onder de aandacht van sponsoren moet worden gebracht en dat 
sponsoring in de vorm van barteren een mooi initiatief kan zijn, maar liquiditeiten ook 
onmisbaar zijn.  

 

Verkiezing leden kascommissie 

Kevin Beerenfenger aangedragen als nieuw lid van de kascommissie. Kevin is helaas zelf niet 
aanwezig. De vergadering stemt toe en neemt Kevin aan als nieuw lid kascommissie. 

Vaststellen contributie 

De contributie senioren blijven gelijk. Verder gaan de G-elftallen, de junioren en de pupillen 
met 10 euro omhoog door inflatie en t.b.v. onderhoud. De selectiespelers van de jeugd gaan 
nog eens 20 euro extra betalen; dit voor de gedeeltelijke dekking van de wedstrijdkleding en 
(betaalde) trainers. De ukken gaan 30 euro omhoog maar krijgen daarvoor ook een 
trainingstenue ter waarde van 50 euro. Tot slot gaan de niet spelende leden 2,50 euro 
omhoog. 
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Vraag uit de vergadering is of de contributie van de G-afdeling gelijk kan worden gesteld met 
die van de pupillen? Dit bedrag is nu 190 euro en wordt 200 euro. Het bestuur keurt dit goed 
en zal het laten aanpassen op de site. 

Gevraagd wordt of de 10 euro inschrijfgeld bij de ukken, die nu contant moet worden 
betaald, kan verdwijnen met de verhoging van de contributie. Het bestuur legt uit dat deze 
al op de planning stond en inderdaad zal verdwijnen in het nieuwe seizoen. 

De vergadering keurt de verhoging van de contributie goed. 

Verkiezing bestuurslid 

Het bestuur draagt Pascal van Es voor als nieuw lid toe te treden aan het dagelijkse bestuur 
van UVS voor de functie van secretaris. Pascal stelt zich voor en legt uit waarom hij graag wil 
toetreden tot het bestuur. De vergadering gaat akkoord en Pascal wordt aangenomen als 
nieuw bestuurslid. 

Rondvraag 

De vergadering vraagt of de huishoudelijke regelementen vanaf nu worden aangehouden 
voor wat betreft de datum van de halfjaarlijkse? Het bestuur legt uit dat het wel het streven 
is maar niet altijd mogelijk is. Er wordt geopperd dat de regelementen misschien moeten 
worden aangepast en dat de club toe is aan een nieuw huishoudelijk regelement. 

Er wordt gevraagd of er twee mensen tot erelid van de club kunnen worden gekozen. Het 
bestuur geeft aan daar in de volgende vergadering ruimt voor te maken. 

Fred Beerenfenger geeft aan dat VTV wordt opgedoekt en wil weten of zij bij UVS kunnen 
worden ondergebracht. Vraag is of er aanspraak kan worden gemaakt op een invalide toilet? 
Het bestuur geeft aan dat UVS een oud gebouw heeft en niet verplicht is tot het hebben van 
een invalidetoilet.  

Sluiting 

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

 

 

 
 

 


