
Verslag Algemene Ledenvergadering

Datum: maandag 17 december 2018

Aanwezige bestuursleden: dhr. De Leeuw (vz.), dhr. Stockentree
(algemeen lid), dhr. Elbers (algemeen lid), dhr. Rosendaal (pm.) en dhr.
Van der Hoek (secr.)

Aanwezig vanaf 21:30 uur; dhr. Hendriks (voetbalzaken a.i.)

Aanwezige leden:  19
      Aanvang: 20.00 uur

1. Opening:
Voorzitter De Leeuw opent de vergadering en heet een ieder van harte welkom op de Algemene
ledenvergadering.  De voorzitter merkt op dat ondanks intensieve communicatie onder ander via
sociale media de opkomst teleurstellend is .

De voorzitter vraagt een minuut stilte voor hen die ons het afgelopen jaar zijn ontvallen.

De voorzitter meldt dat bestuurslid Wim Hendriks in verband met  een vergadering van de AVF later
aanwezig zal zijn.

De agenda wordt aangenomen.

2. Verslag van Algemene Leden Vergadering van 18 december 2017
Inhoudelijk;
Aan agendapunt 10 lid a wordt toegevoegd dat de inventarisatie 2 vrijwilligers heeft opgeleverd die
zich bezig houden met vrijwilligers beleid, kantine en website. Deze 2 personen zijn overigens door
omstandigheden gestopt met hun werkzaamheden.

Geïnformeerd wordt naar de rapportage over gezonde voeding in de kantine. De mogelijkheden,
bijvoorbeeld  meer verkoop van fruit en broodje gezond, zijn onderzocht. Door praktische zaken is dit
niet verder uitgewerkt en is er een negatief advies van deskundigen ontvangen. De verkoop van fruit
wordt gecontinueerd.

 Het verslag wordt door de ALV goedgekeurd.

 3. Actielijst vanuit vorige vergadering
Op de actielijst stonden de volgende acties.

1. Binding krijgen met de lagere senioren en verwachting management vanuit bestuur.
Er is geprobeerd om te weten wat er onder de groep senioren leeft. Er zijn 2 bijeenkomsten
geweest. Met respectievelijk de aanwezigheid van  4 en 5 elftalleiders ondanks persoonlijk
aanspreken, app’en, etc. Er wordt onderzocht wat er voor de lagere senioren iets kunnen
gaan doen aan het einde van het seizoen. Bijv. Piekenavond. Het blijft lastig deze groep te
benaderen en actief te krijgen. Alex Meijer en Harm van Haaften willen zich inspannen voor
deze activiteit.

2. Margepercentage analyse en voorstel voorbereiden.
De marge is gedaald naar 28% (netto percentage). Dit is exclusief verbruik van consumptie-
en koffiebonnen. Op deze actie is geen vordering gemaakt.

3. Het bestuur zal de marge analyse presenteren uiterlijk op de volgende ALV.



In de sponsorinkomsten zijn stappen gemaakt. Positief verhaal t.o.v. aanleg pannaveld
4. Beleid maken op VOG (en veilig sportklimaat).

Er is niet echt  beleid gemaakt op de VOG. Wel is het meegenomen in de AVG, de nieuwe
privacywet waarin het VOG-verhaal ook is opgenomen. Samen met de KNVB en de NOC-NSF
wordt nagegaan hoe hierin verbetering ten aanzien van persoonlijke aanvraag verkregen kan
worden. Het heeft de aandacht van het bestuur om ontwikkelingen te blijven volgen.
Inmiddels zijn er wel 2 vertrouwenspersonen actief binnen de vereniging
Voorgesteld wordt om contact op te nemen met Ronald Majoor te benaderen voor
communicatie over de VOG. Het bestuur geeft aan dat het een thema kan zijn voor de
trainers/leidersbijeenkomst die gepland is in januari.

 4. Ingekomen berichten
Er zijn geen ingekomen berichten.

Er zijn afmeldingen ontvangen van;
- de vertegenwoordiger van lid Aímee  Bernardus (speler van MO11-1)
- Arie Verhaar
- Henk Greuters
- Albert Verhaeren
- Louis Panken

 5. Jaarverslag van de secretaris
De secretaris heeft een jaarverslag opgesteld.  Met het jaarverslag wordt voldaan aan artikel 17, lid 3
van de statuten van de ALV. Het verslag wordt aan het verslag van deze ALV gevoegd.

6. Aandachtspunten.
a. AVG

De voorzitter geeft een nadere toelichting op de komst van de AVG en de wijze hoe Eldenia
omgaat met de AVG. Aandachtspunten zijn onder andere elftalfoto’s en foto’s van
activiteiten. Er zijn een aantal verzoeken geweest bij Eldenia om leden niet op foto’s te
zetten. Zorgvuldigheid is geboden, omdat de boetes erg hoog zijn.

b. VoetbalTV
Sinds de start van het seizoen 2018-2019 worden wedstrijden op veld 1 opgenomen en zijn
deze live en later te bekijken.  Dit geeft de mogelijkheden wedstrijden te analyseren. Het is
ook bedoeld voor de lagere (senioren) teams. Het proces van opnemen en publiceren is
afgebakend door Talpa, de leverancier van VoetbalTV, in samenwerking met de KNVB. De
KNVB en Talpa zijn samen verantwoordelijk voor het proces. Bij de ingang van het complex
en veld 1 zijn informatiebordjes opgehangen.

d. Pannaveld
We zijn er super trots op dat het pannaveld is gerealiseerd. De kosten voor vv Eldenia
bedraagt circa € 2.000,- dankzij bordsponsoren, sponsorloop en enkele  sponsoren.
Bijzondere dank gaat uit naar sponsor Groene Vingers (Erik Bolt) en Arnhemse Wegenbouw
BV van André van den Heuvel.

e. MO19-1
In september is na een vertrouwensbreuk besloten de leiders/trainers op non-actief te
stellen. Dit leidde tot weigering van leden om verder te spelen. In overleg met ouders en
speelsters is besloten de betrokkenen met een coulanceregeling over te laten naar AZ2000.

g. Overeenkomsten (4 stuks) met Gemeente Arnhem
Het Sportbedrijf is verzelfstandigd. Dit heeft consequenties voor een aantal overeenkomsten
m.b.t. huur en opstal. Hierover is flinke discussie ontstaan. Onder andere over het gebruik
van de terreinen en de toegankelijk. Anderzijds is er discussie over de onroerend



zaakbelasting. De AVF is hierbij betrokken en voert momenteel de gesprekken met de
gemeente hierover.

h. Verduurzaming
Sinds 2015 staat verduurzaming op de agenda van de ALV. In 2015 is een businesscase
gemaakt voor ledverlichting op de velden en zonnepanelen op het dak. Over 20-25 jaar gaf
dat een behoorlijke besparing, echter met een opslag van
€ 10.000 in de eerste 7 jaren, bij een  investering van circa €180.000,- De terugverdientijd
was daarbij ook langer. Daarop is in 2016 besloten om de huidige leden niet te belasten met
extra kosten ten gunste van het voordeel voor de toekomstige leden. Wel is afgesproken de
ontwikkelingen te blijven volgen. Er is gezocht naar kennis en partijen. Door een andere
subsidieregeling is in 2016 een nieuw voorstel besproken op de ALV. Daarna is Eldenia op
zoek gegaan naar nieuwe mogelijkheden. De subsidiewet voor grootverbruik (35% subsidie)
en het langdurig mogen terug leveren  vormde de basis voor een nieuwe businesscase.  Eind
2016 is de subsidiewet voor grootverbruik gekomen, met terug levering mogelijkheid. In deze
businesscase wordt vanaf het eerste moment voordeel gehaald uit de investering. Dit heeft
onder andere te maken met het terug mogen leveren van stroom in de zomermaanden, de
maanden waarin veel opbrengst te verwachten is
Op basis van de businesscase (2017) is de subsidie  aangevraagd en is de hypothecaire lening
van circa €140.000,- aangevraagd bij de Triodos bank.  Met deskundigen is een rondleiding
geweest over het terrein. Binnenkort wordt er een check uitgevoerd op de dakconstructie.
We verwachten van 73.000 KWh terug te gaan naar 50.000 kWh.  Voor besparing van het
water verbruik zijn nauwelijks stappen te maken, de kleedkamers hebben allemaal
tijdknoppen.

Aan de ALV wordt gevraagd toestemming te verlenen voor het aangaan van de
verduurzamingsinvestering.
De ALV geeft de vereniging toestemming voor de investering.

7. Jaarverslag van de penningmeester
    a. Verslag van de penningmeester

Financieel was het afgelopen seizoen een matig jaar. Dat zit voornamelijk in de teruglopende
inkomsten onder andere door dalende contributie-, kantine- en sponsorinkomsten. Het
ledenaantal neemt iets af waardoor er minder contributie wordt ontvangen en het verbruik
in de kantine neemt af. Ook wordt geconstateerd dat het steeds lastiger is sponsoren te
vinden, mogelijk veroorzaakt door de mindere economie de afgelopen jaren. Ook is de
bezetting van de sponsorcommissie krap.  De kosten zijn nagenoeg gelijk gebleven.  De
opbrengsten zijn circa € 13.000,- lager, waardoor er een verlies is van circa €10.000,-. Er volgt
een uiteenzetting van de kosten en inkomsten door de penningmeester, die  een kritisch
beeld afgeeft bij de financiële situatie.

    b. Financieel Jaarverslag 2017-2018
De sponsorinkomsten lopen terug. Een kleine benchmark laat zien dat omliggende
verenigingen meer sponsorinkomsten hebben. Met de sponsorcommissie wordt volop
ingezet in mogelijkheden. Geconstateerd wordt dat shirtsponsoring  erg lastig is.

Discussie over sponsorinkomsten. De voorzitter vraagt een de ALV om tips en trucks door te
geven aan het bestuur.



Acties
1. Contributie- en teruglopend ledenaantal wordt besproken in de eerst volgende

bestuursvergadering
2. Kantine inkomsten wordt nader uitgewerkt door de penningmeester.

De contributie-inning is behoorlijk op orde. Van achterstand is nagenoeg geen sprake meer.
Wel blijven er  een aantal specifieke gevallen. Het voorstel is om de inning te laten
plaatsvinden op de 25ste van elke maand in plaats van de 1e van de maand. Waarmee de
verwachting is dat er minder storneringen zijn.

De liquiditeit bij een verlies van circa € 10.000,- is gestegen met circa €35.000,- waarvan een
deel gealloceerd is voor de verduurzaming.

    c.  Verslag van de kascontrolecommissie
De kascontrolecommissie bestaat uit Jan de Braal, Ruud Schoofs en Henk Roozenboom. Door
de controlecommissie wordt geadviseerd  om goed te kijken naar de kosten in relatie tot de
budgettering.
Uit monde van Jan de Braal stelt de kascontrolecommissie voor decharge te verlenen aan het
bestuur.

     d. Verkiezing kascontrolecommissie
De ALV  gaat akkoord met de huidige samenstelling van de kascontrolecommissie die blijft
bestaan uit Jan de Braal, Ruud Schoofs en Henk Roozenboom.

     e.  Stemming decharge verlening bestuur omtrent gevoerd financieel beleid.
De ALV verleent decharge aan het bestuur.

 7. Begroting komende jaren
De begroting wordt uitgereikt en besproken.

 9. Bestuursverkiezing.
a. aftredend en herkiesbaar 2e secretaris (Chris Stockentree).
Het bestuur steunt de herkiesbaarheid van Chris. De vergadering gaat akkoord met de
herbenoeming van Chris Stockentree als 2e secretaris.

10. Bestuur mededelingen
      a. Ontwikkeling meisjes- en vrouwenvoetbal

Medio vorig jaar is Eldenia benaderd, mede door het bloeiende en geïntegreerde meisjes- en
vrouwenvoetbal, door de KNVB voor deelname aan het programma Ontwikkeling meisjes- en
vrouwenvoetbal. Dit is een traject van 3 jaar, om te starten met een getalenteerde groep van 16-
17 jarigen. Na overleg met vertegenwoordigers van de vrouwentak en het bestuur is besloten
deel te gaan nemen. In september is het traject voor de komende 3 jaar vastgesteld. In de
werkgroep zitten bestuursleden, kaderleden, spelers, trainers, en hoofdopleidingen.
Door Eldenia wordt aan een vijftal thema’s gewerkt.

11. Rondvraag
Ronald Osephius, vraagt naar de regels over afgelasting in relatie tot de voetbalscholen op de
zondagmorgen. De voetbalschool van Ali Ibrahim gaat voor. De redenen zijn hiervoor dat de
voetbalscholen commercieel zijn die mogelijk nieuwe leden oplevert voor Eldenia en een gunstig
effect heeft op de kantine inkomsten . En er zijn maximaal 2 senioren wedstrijden om 9:30 uur.



Hans Folker. Hoe is het met Van Tricht? De administratie verloopt slecht. Het bestuur heeft
besloten de administratie zelf weer ter hand te nemen, behoudens de loonadministratie. Hans
Folker gaat voortaan de financiële administratie verrichten. Uit 2 offertes bleek dat er behoorlijke
kosten gemaakt zouden worden bij uitbesteding, waarop besloten is de financiële administratie
zelf te doen via een financieel pakket van Sportlink.

12. Sluiting
De voorzitter bedankt de aanwezigen voor hun komst en nodigt iedereen uit voor een drankje.
Tijd: 21:50 uur.



Bijlage.
Verslag Van de secretaris over seizoen 2017-2018

Datum: 17 december 2018

Verslag opgesteld  door Norbert van der Hoek

Met dit jaarverslag over seizoen –2017-2018 wordt voldaan aan artikel 17 lid 3 van de
Statuten Algemene Vergaderingen.

Organisatie
De samenstelling van het bestuur en andere commissie is al enige tijd stabiel. Maar toch
kunnen we nog hulp gebruiken, dat ook ter sprake is gekomen tijdens de kascontrole
afgelopen donderdag. Met uitbreiding van het bestuur kunnen de werkzaamheden nog
beter verdeeld worden. Want het bestuur krijgt, of moet ik zeggen heeft, steeds meer taken
op zich genomen. De eerste 2 Clubdagen zijn daarvan een voorbeeld. Deze dagen zijn
geheel vanuit bestuursleden georganiseerd, weliswaar met hulp van vele vrijwilligers. Het
bestuur ziet  dergelijke goede waardevolle initiatieven en activiteiten voor de vereniging
graag getrokken worden door leden en vrijwilligers. Waarop het bestuur het beleid bewaakt.

De succesvolle sponsoravonden zijn daarvan een goed voorbeeld. Volledig georganiseerd
door een lid, onder begeleiding en sturing van de voorzitter. Een zeer geslaagde
samenwerking voor de vereniging en onze sponsoren.

Met de komst van de AVG, en de verplichting tot afgeschermde digitalisering en archivering
van persoonsgegevens wordt de ICT een steeds belangrijker item.  Ondanks dat het aantal
devices is verminderd, door de komst van mobiele wedstrijdzaken app, komen er meer ICT-
gerelateerde zaken bij het bestuur. Hierin kan het bestuur kennis en kunde gebruiken. Zeker
we nu ervaren dat de eerder ontworpen website, de voetbal.app, wedstrijdzaken app en
social media ingezet moeten worden voor adequate communicatie met de leden. Het is zaak
om de ICT op orde te houden en uit te breiden voor snelle interactie met de leden.

Contributie
Grote achterstanden in de contributie-inning komen niet meer voor door hier continue
actief mee bezig te zijn. De contributieadministratie hanteert steeds meer opties en
mogelijkheden om betalingen te kunnen innen. Creativiteit is hierin het sleutelwoord. De
inning bij migranten vraagt ook de nodige aandacht.

Op voorstel van de contributieadministratie heeft het bestuur besloten  de inning van de
maandcontributie niet aan te passen , naar termijnbetalingen om zodoende te voorkomen



dat leden weer grote achterstanden krijgen en betalingsproblemen door hogere
inningsbedragen.

Lidmaatschap
Al langer was er discussie over de opzegdatum vanuit ons contributie- en lidmaatschap
reglement en de KNVB overschrijvingsdatum  Voor opzeggingen wordt voortaan de KNVB
overschrijvingsdatum (15 juni) gebruikt.

Een kleine, maar structurele, achteruitgang van het aantal leden is nu jaarlijks zichtbaar.
Deze lijn past binnen de landelijke trend van de KNVB.

Prestaties
Sinds jaren is er een jeugdprestatieteam kampioen geworden. De JO17-1 zijn gepromoveerd
naar de hoofdklasse, het niveau waarna gestreefd wordt voor alle prestatieteams binnen vv
Eldenia. Besloten is met ingang van het lopende seizoen te starten in de landelijke
competitie (4e divisie) met MO17-1.

De prestaties van de selecties heren en dames waren wisselend. Heren 1 had met de intrede
winterstop pas 8 punten. Uiteindelijk bereikte heren 1 na een geweldige periode van 12
ongeslagen wedstrijden de nacompetitie. Ook Dames 1 bereikte de nacompetitie. Helaas
hebben beide teams de finale ronden van de nacompetitie niet bereikt.

Prestatie en sfeer verhogende ontwikkelingen
In het seizoen 2017-2018 heeft het bestuur enkele besluiten genomen over prestatie en
sfeer verhogende ontwikkelingen.

Zo is Vv Eldenia een samenwerking aan gegaan met 2 voetbalscholen voor jeugdleden. De
nieuwe voetbalacademie van Ali Ibrahim is voor jongens en meisjes en de al bestaande
voetbalopleiding van hoofdtrainer John Kearsenhout UVVA voor meisjes. Door vele
gesprekken tussen het hoofdopleidingen en beide scholen is een gedegen start gemaakt met
de voetbalscholen.

Voetbal.tv, een product van Talpa en KNVB, is aangeschaft. Het bestuur verwacht hiermee
onderscheidend te zijn ten opzichte van andere verenigingen en ook hiermee een lerend
vermogen, door analyse mogelijkheden,  toegevoegd te hebben. Inmiddels maken alle
selectietrainers hier gretig gebruik van. Beelden worden op zaterdagavond al onderling
verspreid. Ook kunnen samenvattingen van wedstrijden getoond worden op de
beeldschermen in de kantine. Het ontbreekt echter nog aan capaciteit om dit in te regelen.

Een gekoesterde wens van de vereniging is in vervulling gegaan. Op de succesvolle 2e

clubdag van Vv Eldenia is het pannaveld geopend. Het bestuur is de vrijwilligers, sponsoren
en leden dankbaar voor hun inbreng bij het vervolmaken van het pannaveld.

Norbert van der Hoek
Secretaris
Vv Eldenia.


