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Besprekingsverslag algemene ledenvergadering 30 mei 2022 
 

Aanwezig: Mat de Tombe (vz), Hans Hoogeveen, Jan Hodes (bestuur), 15 leden (ingetekend) 

Afwezig : Jan Peper, Harry Poldervaart, Kevin Beerenfenger 

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. Fred Beerenfenger 

merkt op dat hij de jubilarissen en overledenen mist, de voorzitter geeft aan dat daar later 

tijdens de ALV op teruggekomen zal worden. De agenda wordt goedgekeurd door de 

vergadering. 

Ingekomen stukken en mededelingen 

Er zijn geen ingekomen stukken, wel worden Aart Jan van Bokstel en Pim Sloos voorgesteld 

als resp. Hoofd Jeugdopleiding (HJO) en Hoofd Jeugdbestuur. Tevens wordt ondergetekende 

voorgesteld en daarna benoemt tot secretaris. Vervolgens neemt Dennis Schoenderwoerd 

het woord om de vorderingen van het jeugdbestuur toe te lichten. Er komt een vraag vanuit 

de leden of UVS gebruikt maakt van een voetbalschool? Het bestuur antwoord dat de Ukken 

op zondagochtend worden getraind door een voetbalschool. 

Vaststellen notulen algemene ledenvergadering van 30 oktober 2019 
Na de opmerking of de notulen prominenter op de site geplaatst kunnen worden, worden de 
notulen 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: 

• De vraag of er een sponsorcommissie is? Het bestuur geeft aan dat promoveren op 
dit moment prioriteit heeft en dat eventuele promotie een mooi kans is om weer een 
sponsorcommissie op te zetten. 
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Verslag kascommissie 
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Financieel jaarverslag UVS 2020-2021 

 
Penningmeester Hans Hoogeveen neemt het woord en geeft uitleg over het financieel 
jaarverslag: 
 
Jaarcijfers 2020-2021: 
 
Het lijkt inmiddels lang geleden maar het seizoen 2020-2021 is voor het voetbal en ook 
financieel een seizoen geweest waar Corona grote invloed op heeft gehad.  
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 het voetbalseizoen voorbij.  
En dus heeft opnieuw, na het seizoen 2019-2020, de Coronacrisis invloed gehad op de cijfers 
van UVS. Een vergelijking met de begroting vertoont relatief grote verschillen. Vooral de 
kantine-inkomsten bleven ook nu weer achter. Ondanks de crisis heeft UVS 2020-2021 
kunnen afsluiten met een positief resultaat. 
 
Baten 
 
De contributies bleven goed op niveau. Er zijn geen leden die contributie hebben 
teruggevraagd. Uiteraard kon er veel minder getraind en gevoetbald worden. Het bestuur is 
blij dat nagenoeg alle teams bij de senioren zijn gebleven. Voor de junioren werd er, binnen 
de mogelijkheden, veel intern georganiseerd en werden onderlinge wedstrijden gespeeld.  
De baten excl. kantineomzet zijn t.o.v. het vorige seizoen nagenoeg gelijk gebleven en lagen 
op het begrote niveau. De baten van UVS bestaan uit contributies van de leden, sponsoring 
en overige baten zoals verhuur en een bijdrage van LSVV ’70 voor het gebruik van het 
complex. De invloed van de Coronacrisis op deze baten is relatief gering. Wel compenseert 
de bijdrage van LSVV ’70 de daling van sponsorbijdragen e.d. 
De sponsorinkomsten liggen onder het begrote bedrag. In het seizoen 2020-2021 is door 
UVS deelgenomen aan de Rabo clubsupport. Dit heeft € 549 opgebracht. Dank aan de 
organisatie en aan de deelnemers. 
Het werven van sponsors blijft belangrijk voor UVS. Er wordt gezocht naar mensen die willen 
toetreden tot de sponsorcommissie om nieuwe sponsoren te werven. 
 
Lasten 
 
De lasten liggen in totaal € 30.000 lager dan voorgaand seizoen en ongeveer € 60.000 lager 
dan begroot. In de begroting was rekening gehouden met hogere kosten van trainers en 
vrijwilligers. Lagere kosten zitten vooral in lagere kosten van bussen, activiteiten e.d. 
doordat veel niet doorging door Corona. Daarnaast zijn kosten van de KNVB en de kosten 
van terreinen en gebouwen waaronder veldhuur fors lager dan begroot.  
Wel blijven de kosten van vervanging van materialen en ballen hoog. Er raakt veel kwijt en er 
gaat veel kapot. De kosten van vervangen van ballen is in de afgelopen jaren elk jaar verder 
gestegen.  
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Aan de voorziening onderhoud is een bedrag toegevoegd van € 25.000. Aan 
onderhoudslasten werd € 2.400 onttrokken.  
 
Kantine 
 
De kantine omzet en de inkoop zijn door de sluiting van de kantine fors lager dan normaal. 
De baten daalden t.o.v. vorig seizoen (ook al lager door Corona) met bijna € 50.000 en de 
lasten daalden met ongeveer € 30.000. Het resultaat was in 2020-2021 slechts € 10.000 waar 
in de begroting werd gerekend op 53.000. 
 
De Balans 
 
Ondanks de Corona crisis is de financiële positie van UVS stabiel gebleven. Vooral door fors 
lagere lasten kon het seizoen 2020-2021 financieel positief worden afgesloten. Er zijn geen 
langlopende schulden meer. De voorziening onderhoud is op peil gebracht. 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. 
Zoals gezegd stijgen de reserves en voorzieningen. 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.  
De jaarcijfers zijn besproken met de kascommissie. 
 
Begrotingen 
 
De begrotingen voor de komende twee seizoenen sluiten met een klein tekort. Door de 
voortdurende veranderingen en de naweeën van de Corona crisis heeft het bestuur ervoor 
gekozen de begrotingen voor de komende seizoenen te baseren op de uitgangspunten die 
ook onder de voorgaande begrotingen lagen. De exploitatie bevat voldoende mogelijkheden 
om kosten te reduceren als dat nodig is. De succesvolle samenwerking met LSVV ’70 zorgt 
voor een extra dekking van kosten van het complex. Het bestuur van UVS zal, als dat nodig is 
handelen om de financiële positie van UVS te waarborgen. 
 
Leiden, 30 mei 2022 
 
 

- Einde financieel verslag - 
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• De voorzitter neemt van de gelegenheid gebruik om het vertrek van Hans Hoogeveen 
als penningmeester aan te kondigen. De penningmeester vindt het na ruimt 7 jaar 
mooi geweest, maar neemt niet per direct afscheid. Hij zal het seizoen afmaken en hij 
zal zorgen dragen voor een overdracht van de administratie naar een 
administratiekantoor. 

• De penningmeester neemt zelf het woord met een afscheidstoespraak. 
 

Verkiezing leden kascommissie 
Kascommissielid Kevin Beerenfenger geeft aan interesse te hebben in het opzetten van een 
sponsorcommissie. Tevens wordt er vanuit de kascommissie aangegeven dat er naar de 
bankbevoegdheden gekeken moet worden. De leden van de kascommissie stellen zich 
allemaal opnieuw beschikbaar en worden door de vergadering aangenomen 

Vaststelling contributie 2022-2023 

Er wordt door het bestuur voorgesteld om de contributie voor komend seizoen te verhogen. 

Dit voorstel wordt door de vergadering aangenomen. Vanuit de leden komt of het bestuur 

een gedachte heeft over het verhogen van de prijzen in de kantine. De penningmeester 

geeft aan dat dit zeker geen slechte gedachte is, omdat hij ook ziet dat de marges onder 

druk staan. Er gaat gekeken worden naar het verhogen van de prijzen in de kantine. 

Rondvraag 

Vanuit de leden komt de vraag of het bestuur is gefeliciteerd door de gemeente Leiden na 

het behalen van het kampioenschap. De voorzitter geeft aan dat dit zeker gebeurd is en dat 

het bestuur – naast de gemeente – door meerdere partijen gefeliciteerd is. 

De vergadering vraagt aan het bestuur of er een kampioensreceptie georganiseerd gaat 

worden? De voorzitter geeft aan dat het kampioenschap afgelopen zaterdag uitgebreid is 

gevierd met meerdere festiviteiten. Er zal derhalve geen kampioensreceptie plaatsvinden. 

Aan het bestuur wordt gevraagd of het mogelijk is dat er een mobiel pinapparaat 

aangeschaft kan worden om bij mooi weer af te kunnen rekenen bij een buitenbar. Het 

bestuur geeft aan dat dit zeker tot de mogelijkheden behoort en zal daar achteraan gaan. 

Sluiting : 

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

aanwezigen voor hun aanwezigheid en sluit de vergadering. 

  



 

6 

Bijlage I 

Jaarverslag G-voetbal seizoen 2020-2021 

 
Wedstrijden en trainingen 
Zoals wij allemaal, ondervonden ook onze G-voetballers door de pandemie het gemis van 
een belangrijk stuk vrijetijdsbesteding. 
Sporadisch konden er wedstrijden doorgaan, maar de competitie afmaken zat er helaas niet 
in. Als de trainingen door gingen, werden die goed bezocht.  
 
Ook de traditionele activiteiten buiten de wedstrijden en trainingen om gingen niet door. 
Het bezoek aan een eredivisiewedstrijd, de penaltybokaal en niet te vergeten ons eigen UVS 
G mixtoernooi. We houden het allemaal te goed! 
 
Algemeen 
Inmiddels is het seizoen 2021-2022 gelukkig weer normaal verlopen. 
Wel moeten we constateren dat de voorwaarden om deze prachtige afdeling die UVS sinds 
1989 rijk is, zoals begeleiding (2 man per team, zoals nu), vervoer, trainers, bardienst op de 
woensdagavond (trainingsavond), steeds meer onder druk komen. 
We zijn dan ook steeds op zoek naar nieuwe vrijwilligers voor deze mooie groep voetballers! 
 
Tot slot  
Het begeleidingsteam bestond uit: Lucas Zirkzee, Fred Kempen, Rosanne Mulder, Cas Noyon 
en Mels van Meggelen (trainers) en Bert Lastdrager, Bernhard v.d. Pols,  Herman Vermeer en 
Fred Beerenfenger (teambegeleiders/coaches). 
 
Verslag door Fred Beerenfenger 
 

Bijlage II 
 

Verslag Archiefgroep UVS 

 
Sinds maart 2019 is de archiefgroep actief bezig om de rijke historie van UVS op een 
deskundige manier veilig te stellen voor de toekomst. Archiveren, in de visie van die groep, is 
meer dan het netjes op orde brengen van de (papieren) geschiedenis van de club. We 
onderzoeken ook graag opmerkelijke zaken uit het verleden en gaan op stap naar andere 
archieven en rapporteren daar met plezier regelmatig over aan de lezers van de UVS-
website. 
 
In 2020 hebben we ervoor gezorgd dat die papieren geschiedenis keurig is opgeborgen in 
zuurvrije dozen en nieuwe archiefkasten, die dankzij het bestuur konden worden 
aangeschaft. Echter, de vochtige omgeving in het clubhuis en mogelijke schimmelvorming 
bleven een potentieel gevaar voor het meer dan 100 jaar oude papier. Erfgoed Leiden & 
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Omstreken bood de mogelijkheid om het grootste gedeelte van het UVS-archief, na een 
speciale behandeling, onder te brengen in het gebouw aan de Boisotkade. In overleg met het 
bestuur is daarvoor gekozen voor een bruikleen constructie. Tegen zeer geringe kosten is 
hierdoor de geschiedenis van UVS veiliggesteld. Het definitieve contract zal binnenkort 
worden ondertekend.  
 
Recent hebben wij het digitale historische overzicht tot en met 2021op de site van UVS 
bijgewerkt. Dankzij Omroep West zijn wij er uiteindelijk in geslaagd om de identiteit te 
achterhalen van de 14-jarige jongen, die tijdens de wedstrijd UVS-Xerxes (1959) een klap 
kreeg met verstrekkende gevolgen. Het leverde een paar mooie artikelen op en gratis 
landelijke publiciteit.  
 
Op 4 mei 2021 hebben wij aandacht besteed aan UVS’er Barend de Vries, die op 20-jarige 
leeftijd werd vermoord in de gaskamers van Sobibor. Via contacten de stichting 
Jodenvervolging Leiden onderzoeken wij nu de mogelijkheden voor een blijvend aandenken.  
 
Met veel plezier hebben wij ook aandacht geschonken aan de oudste UVS-supporter Bart 
Janssen, die op 4 januari 2022 zijn honderdste verjaardag vierde en onlangs nog aanwezig 
was bij de topper UVS-DSO en al sinds 1945(!) trouw bezoeker van het eerste elftal. 
Hij was ook één van de eregasten op de door de archiefgroep georganiseerde reünie op 1 
april 2022, toen UVS maar acht jaar ouder werd dan Bart Janssen. Met financiële 
ondersteuning van het bestuur en dankzij enthousiaste vrijwilligers achter de bar werd het 
voor ruim honderd bezoekers een gedenkwaardig feestje. Op deze middag werd ook de 
reportage vertoond van de kampioenswedstrijd UVS-Neptunus uit 1966, zoals die toen op tv 
werd uitgezonden door Sport in Beeld. De gedigitaliseerde beelden waren door het Museum 
Beeld en Geluid uit Hilversum aan de archiefgroep ter beschikking gesteld.  
 
De archiefgroep is nog lang niet klaar en met hernieuwde energie gaan wij er ook dit jaar 
weer tegenaan.  
 
De archiefgroep 
 
 
 
Fred Beerenfenger, Hans Neuteboom, Simon van Meijgaarden, Nico van Horn 


