
 

 

Verslag Algemene Ledenvergadering 

Datum: maandag 18 november 2019 

Aanwezige bestuursleden: dhr. De Leeuw (vz.), dhr. Stockentree 
(algemeen lid), dhr. Rosendaal (pm.), dhr. Hendriks (voetbalzaken a.i.) en 
dhr. Elbers (secr.) 
 
 
 
Aanwezige leden: 15 (exclusief bestuur) 

      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 vraagt een minuut stilte voor hen die ons het afgelopen jaar zijn ontvallen. 
 
De agenda wordt aangenomen. 
 
 
2. Verslag van Algemene Leden Vergadering van 17 december 2018  
Inhoudelijk;  
Geen inhoudelijke opmerkingen over het verslag van afgelopen jaar. 
 
 Het verslag wordt door de ALV goedgekeurd.  
 
 3. Actielijst vanuit vorige vergadering 17 november 2018 
Op de actielijst stonden de volgende acties.  

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

2. Kantine inkomsten wordt nader uitgewerkt door de penningmeester. 

Op de punten 1 en 2 van de actielijst van vorig jaar komt de heer Rosendaal terug tijdens het verslag 
van de penningmeester. 

3. Contributie- en teruglopend ledenaantal wordt besproken in de eerst volgende 
bestuursvergadering  

 
Bestuur heeft een zogenaamde heisessie gehad waarbij we een aantal actiepunten hebben 
besproken. We zouden in gesprek gaan met de O19 jeugd hoe we die beter kunnen laten 
doorstromen naar de senioren, deze gesprekken zijn later ook gevoerd en dit heeft er in geresulteerd 
dat er een 2e en een 4e elftal uit voornamelijk O19 jongens is ontstaan.  
 
Daarnaast hebben we besloten het inschrijven te vergemakkelijken, we hebben dit gedaan 
doormiddel van digitaal inschrijven via de website. We zien een toename van een aantal leden maar 
kunnen niet direct de oorzaak hiervan aanwijzen, mogelijk heeft dit te maken met het digitale 
inschrijven. 



 

 

 
Daarnaast hebben we contacten met de scholen in Elderveld en de Laar om te kijken of we hier 
potentiele nieuwe leden uit kunnen krijgen. Dit contact verloopt via docenten van de scholen om 
leerlingen kennis te laten maken met voetballen.  
 
Daarnaast zijn we op dit moment bezig om te kijken of we een vragenlijst kunnen inrichten (digitaal) 
voor leden die uitschrijven zodat we meer inzicht krijgen waarom leden zich uitschrijven.  
 
 4. Ingekomen berichten 
Er zijn geen ingekomen berichten.  
 
Er zijn afmeldingen ontvangen van; 

- Oscar Abbenhuis 
- Ton Meeuwsen 
- Norbert van der Hoek 

 
 
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. Bestuur mededelingen. 
a. Tekort scheidsrechters 
Voorzitter De Leeuw bespreekt de scheidsrechter problematiek zoals die op dit moment speelt 
binnen Eldenia. Er is een scheidsrechters tekort, niet iedere wedstrijd kunnen we op dit moment 
voorzien van een scheidsrechter. Het tekort loopt op dit moment niet op maar vraagt wel de 
aandacht van een ieder om ervoor te zorgen dat we in de toekomst niet met een nog groter tekort 
komen te zitten.  
 
Peter van der Broek is bereid gevonden om als coördinator Henk Roozenboom over te nemen. Henk 
heeft aangegeven een stapje terug te willen doen.  
 
Als bestuur zijn we samen met de coördinatoren bezig met het maken van instructies om meer 
scheidsrechters en spelbegeleiders te krijgen bij de jongste jeugd. De drempels die men kan 
bedenken proberen we als bestuur weg te nemen door zelf instructieboekjes te maken en eventueel 
speluitleg te geven waardoor potentiële scheidsrechters niet naar andere verenigingen hoeven voor 
een cursus.  
 
De afspraak zoals die reeds is gemaakt wordt nogmaals herhaald door voorzitter de Leeuw. Op 
donderdag ontvangt het team waar geen scheidsrechter voor is een bericht dat men zelf voor een 
scheidsrechter moet zorgen, regelt het team geen scheidsrechter en kan de wedstrijd hierdoor niet 
doorgaan dan zullen de kosten die aan de vereniging belast worden verhaald gaan worden op het 
team.  
 
De vergadering stelt de vraag of het een idee is om spelers uit de O17-leeftijd te verplichten om 
wedstrijden te laten fluiten. We hebben als bestuur voorlopig besloten dit niet in te voeren dit in 
verband met het verplichte karakter, daarnaast lost dit het probleem van de wedstrijden in de O19- 
en O17-junioren en senioren niet op. We proberen doormiddel van binden en boeien vrijwilligers die 
nu fluiten bij de O7 t/m O15 door te laten groeien naar de hogere leeftijden. 
 
Tijdens het onderwerp is besproken dat we een avond gaan plannen met de scheidsrechters om te 
horen wat er speelt en leeft bij de huidige scheidsrechters.  



 

 

 
Uit de vergadering is het punt gekomen over de pasfoto’s in sportlink. We gaan als bestuur leden 
stimuleren dat er een goede pasfoto op de spelerspassen komt te staan. We zullen aan het begin van 
ieder seizoen de trainer/leider van het team aanschrijven dat men zorgt voor goede pasfoto’s.  
Actiepunt: Bij KNVB aankaarten problematiek rondom recente pasfoto’s op de spelerspassen. Geen 
geldige foto is niet voetballen is de regel alleen is hiermee de scheidsrechter op zondag de boeman, 
hoe gaan we hier als verenigingen mee om. 
 
b. Meespelen niet speelgerechtigde spelers 
Verwijtbare boetes die worden opgelegd aan de vereniging die toe te wijzen zijn aan een team 
(zowel jeugd als senioren) zullen we op een team verhalen. Voorbeelden van verwijtbare boetes zijn 
niet op komen dagen bij een wedstrijd, tijdens een wedstrijd van het veld aflopen e.d. Het bestuur 
bepaalt welke boetes verwijtbaar zijn en dus aan een team zullen worden doorbelast.  
 
Gele en rode kaarten van de jeugd worden op dit moment nog door Henk Roozenboom 
geïncasseerd, we gaan dit aanpassen. Alle gele en rode kaarten zullen in de toekomst geïncasseerd 
gaan worden via sportlink en met de automatische incasso van de contributie gaan meelopen.  
 
Mocht een team spelers laten meespelen die niet speelgerechtigd zijn bijvoorbeeld omdat ze geen lid 
zijn van de vereniging of omdat men geschorst is dan zullen de kosten die hieruit voortvloeien 
worden verhaald op het team.  
 
c. Wijzigingen contributie reglement 
Het bestuur gaat het contributie reglement aanpassen waardoor een lid vanaf heden tot en met 15 
juni de mogelijkheid heeft om op te zeggen. Voorheen hadden we een gedoogbeleid en we gaan dit 
nu formaliseren in het contributiereglement.  
 
Er zijn een aantal leden die opzeggen in juni en weer starten in september, dit betekent dat leden 
twee maanden geen contributie betalen. De kosten voor de vereniging lopen wel door en daarom is 
er besloten de contributie over 12 maanden te innen. We geven leden die opzeggen in juni en weer 
starten in september geen garantie op een team maar zullen daarnaast de inschrijving alleen maar 
accepteren wanneer de leden de twee maanden die men niet betaald heeft alsnog betaald.  
 
d. Investeringen verduurzaming en opstalacte 
De voorzitter bespreekt de situatie rondom het recht van opstal welke ook reeds vorige ALV als 
mededeling is aangekondigd. Mede door de verzelfstandiging van het Sportbedrijf een aantal jaren 
geleden wordt/is er actie ondernomen om alle verenigingen in Arnhem een overeenkomst inzake het 
recht van Opstal te laten tekenen. Hiermee wordt een situatie geformaliseerd waar al jaren naar 
gehandeld wordt: de grond is eigendom van de Gemeente Arnhem (Sportbedrijf Arnhem) en de 
opstal is eigendom van Eldenia. 
Dit recht van opstal is mede in samenwerking met de KNVB en AVF tot stand gekomen. 
Deze overeenkomst is ook nodig om de hypothecaire overeenkomst met Triodos inzake de 
verduurzaming te formaliseren. 
De voorzitter stelt – mede gelet op het bepaalde in artikel 13 lid 5 van de statuten van de vereniging - 

het volgende: Het voorstel om goedkeuring te geven aan het bestuur van de vereniging: 

 1. om een overeenkomst met de gemeente Arnhem aan te gaan tot  het 

vestigen/aanvaarden van het zakelijk recht van opstal tot het in eigendom hebben, (in stand) houden 

(en zo nodig vernieuwen) en in gebruik houden van een clubgebouw, bestaande uit een kantine, 

kleedruimtes, bergruimtes en andere ruimtes ten behoeve van sportactiviteiten van de vereniging op 

het perceel, gelegen aan en nabij de Westerveldsestraat 26 te 6842 BV Arnhem, kadastraal bekend 



 

 

gemeente Arnhem, sectie AC nummers 9431, 9432 en 9433 en voorts onder de door de voorzitter 

toe te lichten voorwaarden, waaronder mede begrepen het eventueel vestigen van 

erfdienstbaarheden ter legalisering van het huidige gebruik van de (omliggende) percelen; 

Na een toelichting op het voorstel van de voormelde overeenkomst(en) wordt het voorstel in 

stemming gebracht en met algemene stemmen aangenomen. 

e. Start VOG 
We gaan starten met het aanvragen van de VOG voor de vrijwilligers die iets bij de teams van de 
vereniging willen gaan doen, we richten dit zo in dat dit zonder kosten kan voor de vereniging of de 
vrijwilliger.  
In eerste instantie zullen alle trainers, leiders en begeleiders gevraagd worden de VOG aan te vragen. 
Vanaf nieuwe seizoen is een VOG verplicht als men iets wil doen bij de teams. 
De VOG zal onderdeel gaan worden van het beleid veilig sportklimaat om het sportklimaat te 
beïnvloeden binnen Eldenia.  
 
f.  Verduurzaming 
Voorzitter De Leeuw bespreekt de opbrengst van de zonnepanelen tot nu toe, deze liggen in de 
verwachting zoals deze is in de business case is opgenomen.  
Daarnaast zijn de LED-lampen besproken en wat de kosten zijn hiervan per uur voor de vereniging.  
 
7. Jaarverslag van de penningmeester 
    a. Verslag van de penningmeester 
Financieel is het een slecht jaar voor Eldenia geweest, er is een negatief resultaat van 19.000 euro. 
Met de kascontrole commissie is er de afgelopen week een goed kritisch gesprek geweest. Het 
negatieve resultaat is te verklaren uit een afname van het aantal leden, minder teams. Daarnaast is 
er een stijging in de kosten rondom wedstrijdzaken en personele kosten. De verwachting is dat het 
komende seizoen het aantal leden weer zal stijgen dit is het beeld wat we momenteel zien.  
De kantine inkomsten zijn gestegen (mede door het eurosportring toernooi) met deze stijging is de 
heer Rosendaal erg blij en spreekt zijn waardering uit naar de kantinemedewerkers en Hans Folker 
die de administratie verzorgt.  

 
    b. Financieel Jaarverslag 2018-2019 
Penningmeester de heer Rosendaal bespreekt het financieel jaarverslag van het afgelopen seizoen.  
 
Actiepunt: Vraag vanuit Ronald Osephius is om de kosten van de trainers af te zetten tegenover de 
prestaties. Er ontstaat een discussie over het rendement ten opzichte van de kosten. Het bestuur 
geeft aan hier volgend jaar verder op terug te komen.  
 
Het Eurosportringtoernooi is kostenneutraal qua toernooikosten, dit komt door een bijdrage van 
Europsporting in de kosten. De opbrengst vanuit de kantine is daarmee extra opbrengst/omzet voor 
de vereniging.  
 
Het bestuur gaat met ingang van dit seizoen (2019-2020) strakker sturen op deelbegrotingen, dit 
kunnen we doen doordat we zelf de administratie doen en dus sneller en makkelijker inzicht kunnen 
hebben. We zullen de vergadering in de volgende ALV meenemen in de deelbegrotingen.   
 
Penningmeester Rosendaal bespreekt de marge van de kantine, deze is gestegen naar 49%. De 
stijging van de marge kunnen we op dit moment nog niet volledig verklaren. We zijn vorig seizoen 
zelf gaan administreren waardoor mogelijk kosten op andere plekken terecht zijn gekomen. De 



 

 

penningmeester stelt voor om deze 49% als nulmeting te stellen en frequent te gaan meten of de 
kantine rond deze koers blijft.  
 
    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. 
 
     d. Stemming en dechargeverlening bestuur 
  
De ALV verleent decharge aan het bestuur.  
 
     e.  Verkiezing kascontrolecommissie 
 
Henk Roozenboom en Jan de Braal geven aan niet herkiesbaar te zijn. 
Ruud Schoofs geeft aan herkiesbaar te zijn.  
Astrid van der Zijden meldt zich aan nieuw lid van de kascontrolecommissie. 
Rob Kramer meldt zich aan als nieuw lid van de kascontrolecommissie. 
 
De kascontrolecommissie zal vanaf heden bestaan uit de leden Ruud Schoofs, Astrid van der Zijden 
en Rob Kramer.  
 
8. Begroting komende jaren 
 
De begroting wordt uitgereikt en besproken.  
We hebben als bestuur gekozen voor een begroting die niet op 0 ligt te presenteren aan de leden, de 
huidige lijn die we als bestuur hebben gekozen is om met een begroting te gaan werken die op – 
8000 euro ligt. 
 
Er ontstaat een discussie over de begroting die is neergelegd of deze op de 0-lijn moet liggen of op de 
8000 euro verlies. Het signaal richting het bestuur is dat men goed moet letten op de kosten. De 
ambitie van het bestuur moet zijn om zo dicht mogelijk bij de 0-lijn uit te komen.  
 
De vergadering stelt voor om dit seizoen 2 keer een kascontrole te houden, het bestuur stemt 
hiermee in. 
 
9. Bestuursverkiezing. 
a.  Vacature voetbalzaken  
Wim doet deze functie ad-interim, dus hoeft niet herkozen te worden. 
Het bestuur wil graag deze functie invullen en hoopte door deze als vacature te stellen dat er 
kandidaten zouden komen, dit is helaas niet het geval.  

 
b. aftredend en niet herkiesbaar secretaris (Norbert van der Hoek).  
Piet bedankt Norbert voor zijn bewezen diensten, we zullen van Norbert afscheid nemen tijdens een 
etentje met bestuur 
 
c. Benoemen Secretaris (Martijn Elbers) 
Het bestuur draagt voor Martijn Elbers te benoemen in de functie van secretaris. De vergadering gaat 
akkoord met de benoeming van Martijn Elbers tot secretaris.  
 
 



 

 

 
 
10. Rondvraag  
Ton Schuil: Wordt er nog publiekelijk afscheid genomen van Norbert?  
We hadden dit vanavond willen doen maar Norbert heeft afgezegd, de eerst volgende bijeenkomst 
(nieuwjaarsreceptie) zullen we dit alsnog doen.  
 
Ronald Osephius: Communicatie, leden vergadering is laat bekend gemaakt. Andere verenging stuurt 
6x keer per jaar een bericht naar de leden. Voorstel is om 4x per jaar een nieuwsbrief te gaan 
versturen naar de leden om meer betrokkenheid te krijgen bij de leden. Het bestuurt zoekt uit of het 
mogelijk is  4x per jaar een nieuwsbrief te gaan verzorgen. 
 
11. Sluiting 
De voorzitter bedankt de aanwezigen voor hun komst en nodigt iedereen uit voor een drankje.  
Tijd: 21:52 uur.  



 

 

Bijlage.  
Verslag  Van de secretaris over seizoen 2018-2019 

Datum: 18 november 2019 

Verslag opgesteld  door Martijn Elbers 
 
    
 

     

Met dit jaarverslag over seizoen –2018-2019 wordt voldaan aan artikel 17 lid 3 van de 
Statuten Algemene Vergaderingen.  
 
Organisatie 
De samenstelling van het bestuur is het tijdens een van de bijeenkomst van het bestuur 
opnieuw ter sprake gekomen. We hebben het besluit genomen om met een kleiner bestuur 
van vijf leden te gaan werken. Daaronder moeten sterkere commissies komen die zich meer 
gaan bezighouden met de uitvoerende werkzaamheden. Het bestuur bewaakt het beleid en 
stuurt daar waar nodig bij.  
Hiertoe zal het komende seizoen nieuwe initiatieven worden ontplooit om ervoor te zorgen 
dat er meer mensen betrokken worden bij de vereniging. De vereniging moet nog meer dan 
nu het geval is van ons allemaal worden waar veel mensen hun steentje aan bijdragen.  
 
Deze veranderingen kunnen niet in korte tijd gerealiseerd worden en zullen een lange adem 
vragen maar als bestuur zijn we ervan overtuigd dat het ons als vereniging gaat lukken om 
meer mensen aan de vereniging te binden. De inzet van “sleutel’ figuren is hierbij van het 
grootste belang, deze mensen kennen de leden of de ouders van de leden vaak persoonlijk 
en kunnen op deze manier mensen benaderen voor een taak binnen Eldenia. Deze 
persoonlijke benadering moet ervoor zorgen dat er meer mensen betrokken worden bij de 
vereniging waardoor we sterkere commissies krijgen. Daarnaast kijkt het bestuur naar de 
taken die vrijwilligers op dit moment doen, daar waar mogelijk zullen we taken gaan 
verkleinen waardoor taken in minder uren te doen zijn. Met deze keuze hopen we ook meer 
mensen te kunnen binden aan onze vereniging.  
 
We hebben in januari 2019 weten te realiseren dat nieuwe leden zich digitaal kunnen 
inschrijven. Eldenia kampte met een teruglopend leden aantal, iets wat tijdens diverse 
ledenvergaderingen is besproken. Sinds leden zich digitaal kunnen inschrijven zien we een 
toename in het aantal leden dat zich inschrijft bij Eldenia en zien we ook een toename in het 
aantal spelende leden. Door het digitaal inschrijven hebben we ook meer inzicht gekregen 
bijvoorbeeld op het aantal trainende leden en zien we ook hierin een toename ontstaan 
voornamelijk bij de jongste jeugd.  
 
Door de toename van het aantal leden is het voor Eldenia ook mogelijk geworden om voor 
het eerst in de onder 7 competitie te gaan deelnemen. Dit is een competitie waar men 4 
tegen 4 speelt op kleine veldjes. De competitie wordt georganiseerd door de KNVB en wordt 
gespeeld bij verenigingen in de regio. 
 



 

 

Contributie 
Grote achterstanden in de contributie-inning komen niet meer voor door hier continue 
actief mee bezig te zijn. Dit vraagt wel steeds meer werk van diverse functionarissen die 
hierbij betrokken zijn. De contributieadministratie hanteert steeds meer opties en 
mogelijkheden om betalingen te kunnen innen. Creativiteit is hierin het sleutelwoord. Het 
geen wat al vaker is aangegeven blijft nog steeds van toepassing dat een kleine groep leden 
zorgt voor veel werk.  
 
Prestaties 
Dit seizoen is er een jeugdprestatieteam kampioen geworden een ander team heeft 
doormiddel van een tweede plaats promotie afgedwongen naar de hoofdklasse. De JO19-1 
en de JO15-1 zijn gepromoveerd naar de hoofdklasse, het niveau waarna gestreefd wordt 
voor alle prestatieteams binnen Eldenia. De pilot die was gestart door de KNVB met ingang 
van het seizoen 2018-2019 in de landelijke competitie (4e divisie) met MO17-1 wordt 
aankomend seizoen voortgezet. Er zijn een aantal wijzigingen doorgevoerd waarmee de 
competitie uit de pilotfase is gekomen. 
 
De prestaties van de selecties heren en dames waren wisselend. Heren 1 had met de intrede 
winterstop net als afgelopen jaar weinig punten weten te vergaren. Uiteindelijk wist heren 1 
zich op de laatste speeldag veilig te spelen voor nog een jaar in de 3de klasse. Vrouwen 1 is 
dit jaar door een knappe prestatie kampioen geworden in de hoofdklasse. Rond de 
winterstop was het gat met de concurrentie al groot te noemen. Met deze prestatie zal 
vrouwen 1 aankomend seizoen uitkomen in de Topklasse op de zaterdag.  
 
Tijdens de winterstop van het seizoen zijn er diverse gesprekken gevoerd met potentiele 
tweede elftalspelers om opnieuw een prestatief 2e elftal op te starten. Het is gelukt om hier 
samen uit te komen waardoor er in het seizoen 2019-2020 weer een prestatief 2e elftal 
gevormd gaat worden. De spelers zijn oud spelers die eerder in de jeugd bij Eldenia hebben 
gespeeld aangevuld met spelers die zijn overgekomen van de JO19-junioren.  
 
Ontwikkelingen jeugdvoetbal 
De laatste jaren heeft de KNVB diverse wijzigingen doorgevoerd in het jeugdvoetbal tot en 
met de onder 12 leeftijd. Het is mooi om te zien hoe de vereniging is omgegaan met deze 
wijzigingen, een groot aantal mensen heeft hier zijn of haar steentje aan bijgedragen om 
iedereen mee te nemen in deze nieuwe ontwikkeling. Afgelopen seizoen zijn de laatste 
wijzigingen door de KNVB ingevoerd waardoor nu het complete jeugdvoetbal is 
gemoderniseerd. De laatste wijziging is dat de onder 7 competitie in een toernooivorm is 
gegoten. Dit betekent dat deze kinderen net als de 35+ competitie op een zaterdag tegen 
meerdere tegenstanders voetballen in kortere wedstrijden.  
Al deze wijzigingen hebben invloed op de velden maar zeker ook op de accommodatie, we 
realiseren ons dat we tegen de grenzen van onze accommodatie aanlopen en vragen 
iedereen om naar de instructie te luisteren die gegeven worden om (zeker op de zaterdagen) 
alles soepel te laten verlopen. 
 
Martijn Elbers 
Secretaris 
vv Eldenia  


