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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 2019-2020 

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

Jaarcijfers 2019-2020: 

Op zondag 15 maart 2020 werd de lock-down aangekondigd en was dat het einde van het seizoen 

2019-2020.  

In de aanloop naar het nieuwe seizoen leek het virus onder controle en kon het seizoen 2020-2021 

‘normaal’ beginnen. Dat was al  snel weer voorbij. Eerst de kantine en kleedkamers dicht maar kort 

daarna was, naar nu blijkt het voetbalseizoen voorbij.  

Uiteraard heeft de hele Corona-crisis invloed gehad op de cijfers van UVS. Een vergelijking met de 

begroting vertoond relatief grote verschillen. Vooral kantine-inkomsten bleven en blijven, ook nu 

achter. Ondanks de crisis heeft UVS 2019-2020 kunnen afsluiten met een positief resultaat.  

Baten 

De baten excl. kantineomzet zijn t.o.v. het vorige seizoen met bijna € 25.000 gedaald. De baten van 

UVS bestaan uit contributies van de leden, sponsoring en overige baten zoals verhuur. In de 

begroting was al rekening gehouden met een daling. De werkelijke baten 2019-2020 liggen ongeveer 

€ 6.000 onder de begroting.  

De invloed van de Corona-crisis op deze baten is relatief gering. Het aantal leden daalde waardoor de 

contributies lager uitvallen en ook de sponsorbijdragen liepen terug.  
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Achterstallige contributie wordt na herhaalde herinneringen overgedragen aan Florijn. Hoewel 

nagenoeg alle contributie binnenkomt is het natuurlijk jammer dat dergelijke maatregelen nodig zijn. 

De voorziening die is opgenomen voor oninbare contributie is ongeveer gelijk aan vorig seizoen. 

De sponsorinkomsten liggen iets onder het begrote bedrag. In het seizoen 1019-2020 is door UVS 

deelgenomen aan de Grote Clubactie. Dit heeft € 2.204 opgebracht. Nogmaals dank aan de 

organisatie en de deelnemers. 

Daarnaast werden (tot aan de sluiting van de kantine) meer baten behaald uit de verhuur van 

ruimtes van UVS. De verhuur van de ruimte aan de kinderopvang is onlangs verlengd. Tot slot kon 

nog een bedrag vrijvallen als buitengewone baat. Dit was voornamelijk een nagekomen voordelige 

afrekening voor energie uit voorgaande jaren. 

Het werven van sponsors is uiterst belangrijk voor UVS. Er wordt gezocht naar mensen die willen 

toetreden tot de sponsorcommissie om nieuwe sponsoren te werven. Er is een mooie sponsorgids 

gemaakt waarin aangeven wordt welke sponsormogelijkheden er zijn, wat het kost en wat UVS hen 

daarvoor te bieden heeft.  

Lasten 

De lasten liggen in totaal € 20.000 lager dan voorgaand seizoen en ongeveer € 30.000 lager dan 

begroot. In de begroting was rekening gehouden met hogere kosten van trainers en vrijwilligers door 

investeringen in de jeugd. Lagere kosten zitten vooral in de KNVB en de kosten van terreinen en 

gebouwen waaronder lagere veldhuur.  

Aan de voorziening onderhoud is een bedrag toegevoegd van € 25.000. Aan onderhoudslasten werd 

€ 13.000 onttrokken.  

Kantine 

De kantine omzet en de inkoop zijn door de sluiting van de kantine fors lager dan normaal. De baten 

daalden met € 50.000 en de lasten met ongeveer € 20.000. Het resultaat ligt ongeveer € 24.000 lager 

dan begroot. De omzet in het seizoen 2020-2021 zal nog lager uitvallen als gevolg van de vroege en 

nu langdurige sluiting van de kantine. 

De Balans 

Ondanks de Corona crisis is de financiële positie van UVS stabiel gebleven. De laatste schulden zijn 

per balansdatum allemaal afgelost. Ook kon door het positieve resultaat de algemene reserve verder 

groeien. Alle financiële kengetallen staan boven de minimale waarde die je daar aan kan toekennen. 

Dat betekent dat UVS in staat is om verplichtingen op korte en lange termijn te voldoen. 

De reserves en voorzieningen stijgen. Dit is nodig voor de investeringen en het onderhoud aan het 

complex van UVS. Er lopen gesprekken met de gemeente Leiden voor het opknappen van 

kleedkamers en andere gebouwen. Het bestuur van UVS is bereid om samen met de gemeente 

Leiden te investeren in de gebouwen. Daarnaast dient de algemene reserve uiteraard als vangnet 

voor tegenvallers.  
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Begrotingen 

De jaarcijfers zijn besproken met de kascommissie. Ook is in het gesprek met de kascommissie de 

begroting voor het nu lopende seizoen en het komende seizoen aan de orde geweest. De 

kascommissie heeft geadviseerd een aangepaste begroting op te stellen. Het bestuur heeft dat 

advies niet opgevolgd. Niet omdat het geen goed advies zou zijn maar omdat er nog teveel 

onzekerheden zijn. Het bestuur van UVS zal, als dat nodig is handelen om de financiële positie van 

UVS te waarborgen.  

Zoals door de voorzitter al genoemd hebben we sinds het nu lopende seizoen een samenwerking 

met LSVV’70. Deze samenwerking levert een bijdrage aan een stabielere financiële positie doordat 

een bijdrage wordt geleverd ter dekking van de kosten van het complex. 

Verslag kascommissie 
 
Fred Sieval neemt namens de kascommissie het woord. Hij licht de werkwijze van de kascommissie 

en de bevindingen toe. Deze toelichting is vastgelegd in het verslag van de kascommissie zoals hierna 

opgenomen in dit verslag en wordt hierbij integraal ingevoegd. 
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Verkiezing leden kascommissie 
De leden van de kascommissie stellen zich allemaal opnieuw beschikbaar en worden door de 
vergadering aangenomen.  
 
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. Deelname is verplicht. Het bedrag wordt 

tegelijkertijd gefactureerd en is apart zichtbaar. 

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. 

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 
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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. 


