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Besprekingsverslag algemene ledenvergadering 12 mei 2021  
 

Aanwezig online: Mat de Tombe (vz), Hans Hoogeveen, Jan Hodes (bestuur), 19 leden (ingetekend).  

Afwezig : Arie v.d. Hoogt, Sonja Scheurwater, Cees Verton Hans Neuteboom.  

Opening 

De voorzitter heet alle aanwezigen van harte welkom op deze online 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 

Er zijn geen ingekomen stukken, wel is er een opmerking van Miranda van Kempen over de JO17-3. 

Er is voor dit team tijdens de coronaperiode geen training verzorgd. Het bestuur geeft aan daar geen 

weet van te hebben, waardoor hier ook geen actie op ondernomen is. Om tot een voltallig dagelijks 

bestuur te komen, heeft Jan Hodes zich kandidaat gesteld voor secretaris. Hij is thans 

Jeugdvoorzitter, maar zal deze vergadering als secretaris de notulen verzorgen. Hier wordt later nog 

op teruggekomen. 

Vaststellen notulen algemene ledenvergadering van 30 oktober 2019 
De notulen worden zonder wijzigingen vastgesteld. 

Financieel jaarverslag UVS 2018-2019 

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

De punten die nog voorbij kwamen: 

• Oproep tot het binnenhalen van sponsoren 

• Simon Meijgaarde stelde een vraag over coronasubsidies; in de eerste ronde hebben we 
geen subsidie aangevraagd, in de tweede ronde hebben we twee subsidieaanvragen gedaan. 
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Verslag kascommissie 
 
Deze wordt hierbij integraal ingevoegd. 

 

 

Verkiezing leden kascommissie 
De leden van de kascommissie stellen zich allemaal opnieuw beschikbaar en worden door de 
vergadering aangenomen.  
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Kledingplan jeugd 2021-2022 
De voorzitter introduceert het kledingplan, wat inhoudt dat de vereniging voor alle jeugdteams een 
tas wedstrijdkleding verzorgd. De wedstrijdkleding wordt voor ieder team in een teamtas 
aangeboden, het is de bedoeling dat de wedstrijdkleding na iedere wedstrijd wordt ingezameld in de 
teamtas en centraal gewassen wordt. De voorzitter stelt voor om per jeugdlid een bedrag van € 
18,50 per seizoen in rekening te brengen. De wedstrijdkleding wordt om de drie jaar vervangen. Er 
wordt een voorstel gedaan om de ‘oude’ wedstrijdkleding in te zamelen en aan een goed doel te 
doneren, hierop wordt positief gereageerd. Na nog een aantal praktische vragen over onder andere 
rugnummers en de bekendmaking van het kledingplan wordt het kledingplan door de vergadering 
aangenomen. 

Vaststelling contributie 2021-2022 

Om het kleding plan mogelijk te maken is er een contributieverhoging nodig. Het voorstel hiervoor 

wordt gedaan. Er komt een vraag of het bedrag voor het kledingplan apart op de factuur komt te 

staan of dat dit onder noemer ‘Contributie’ komt te vallen.  

Rondvraag 

Jose Schepers gaat in op haar besluit om te stoppen als Hoofdleider Middenbouw, ze geeft aan dat ze 

pas zal stoppen als er iemand is gevonden die haar taak wil overnemen. Ze doet een oproep aan de 

vergadering om een activiteitencommissie op te starten, zij zal hier zelf ook aan deelnemen. 

De vraag is hoe het zit  met de vrijwilligers en wie deze indeelt, de voorzitter geeft aan hier 

momenteel aan gewerkt wordt. 

Simon van Meijgaarden gaat in op de kandidaat stellen van Jan Hodes als secretaris, aangezien de 

vacature bijna een jaar op de site staat, stelt hij voor om dit punt aan te nemen. De vergadering 

stemt hiermee in. Tevens feliciteert hij het bestuur met de aanstellen van Kevin Krishan als nieuwe 

trainer van het eerste team. Hij roemt de keuze voor iemand vanuit de club, i.p.v. de zoveelste 

passant. 

Er wordt aan de TC gevraag waarom de keuze is gevallen op een trainer die nog geen ervaring heeft 

met senioren. De TC doet hier uitgebreid verslag van tot tevredenheid van de vergadering. 

Er gevraagd of er actie ondernomen gaat worden m.b.t. de staat van de accommodatie, het terras is 

aan vervanging toe de voorzitter geeft aan dat hier achter de schermen druk aan wordt gewerkt. Er 

zijn plannen om het terras uit te breiden en om er een permanente tent te plaatsen. Hiervoor dient 

er een vergunning te worden aangevraagd. 

Er komt een vraag over de mogelijkheden van een Pannaveldje, deze zou bijvoorbeeld voor het 

Jeugdhonk geplaatst kunnen worden. De voorzitter geeft aan dat dit meegenomen zal worden in 

gesprekken met de gemeente. 
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Er komt een vraag waarom de benoeming van de secretaris niet geagendeerd was. De voorzitter 

geeft aan dat de vacatures bijna een jaar op de site heeft gestaan en dat daar geen enkele reactie op 

gekomen is. Hij stelt voor om de benoeming als nog op de site te vermelden, de vergadering stemt 

daarmee in. 

Er komt een vraag waarom de gemeente de verlichting op veld 2 niet vervangt? De voorzitter geeft 

aan dat de vereniging geen invloed heeft op de onderhoudstermijnen van de gemeente, die is 

uiteindelijk eigenaar en dus verantwoordelijk. 

Er komt een vraag waarom er niet gehandhaafd wordt op het gebruik en de vernieling van het 

sportpark door niet-UVS leden. De voorzitter geeft aan dit meerder keren bij de gemeente te hebben 

gemeld, maar dat handhaving uitblijft. De gemeente schuilt zich achter een personeelstekort van 

handhavers. 

Er komt een vraag over de dug-outs op veld 3 en 4, die zijn in erg slechte staat. De voorzitter geeft 

aan dat hij bij de gemeente gaat aankaarten om deze dug-outs permanent te laten verwijderen. 

Sluiting :  

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

aanwezigen voor hun aanwezigheid en sluit de vergadering. 

 


