
 

 

Verslag Algemene Ledenvergadering 

Datum: maandag 29 november 2021 

Aanwezige bestuursleden: dhr. De Leeuw (vz.), dhr. Elbers (secr.), dhr. 
Rosendaal (pm.) en dhr. Hendriks (voetbalzaken), dhr. Stockentree 
(algemeen lid). 
 
Afwezig met kennisgeving:  

 
Aanwezige leden:   

      Aanvang: 20.00 uur via Microsoft Teams 
        

 
1. Opening: 
Voorzitter De Leeuw opent de vergadering en heet eenieder van harte welkom op deze alweer 
tweede bijzondere Algemene ledenvergadering.  In verband met COVID 19 is voor de tweede keer 
deze vergadering voor de leden niet fysiek bij te wonen, leden konden de algemene 
ledenvergadering online volgen via Teams. 
 
De voorzitter vraagt een minuut stilte voor hen die ons het afgelopen jaar zijn ontvallen. 
 
De voorzitter spreekt zijn zorgen uit over de verbondenheid van de leden met de vereniging in deze 
Covidpandemie. Er is afscheid genomen van mensen die jarenlang vrijwilliger waren. Ton Meeuwsen 
(beheerder kantine) meer dan 35 jaar deel uitgemaakt van onze vereniging heeft afscheid genomen. 
We zullen op een beter passend moment bedanken voor zijn werk voor de vereniging. De voorzitter 
spreekt een woord van dank uit aan alle leden, vanwege hun loyaliteit aan de vereniging in deze 
moeilijke tijd. 
 
De agenda wordt aangenomen. 
 
2. Verslag van Algemene Leden Vergadering van november 2020 (seizoen 2019-2020) 
Er zijn geen opmerkingen op het verslag. Het verslag wordt door de ALV goedgekeurd.  
 
De voorzitter stelt een nieuw kandidaat-bestuurslid (Jan-Frans Bastiaanse) voor hij is aanwezig 
tijdens de vergadering.  
 
 3. Actielijst vanuit vorige vergadering 
Op de actielijst stonden geen acties vanuit de vorige vergadering.  
 
 4. Ingekomen berichten 
Er zijn geen inhoudelijke ingekomen berichten. Wel een aantal afmeldingen voor de vergadering. 
 
 5. Jaarverslag van de secretaris 
De secretaris heeft een jaarverslag opgesteld en benoemd de belangrijkste punten daaruit.  
Met het jaarverslag wordt voldaan aan artikel 17, lid 3 van de statuten van de ALV.  
  
 6. Jaarverslag van de penningmeester 
De penningmeester bespreekt het financiële jaarverslag en begint dat het afgelopen jaar een 
vervelend jaar is geweest. We hebben zeven van de negen maanden niet kunnen voetballen.   



 

 

We begonnen het seizoen nog wel positief met voetbal maar na een aantal wedstrijden was ook dit 
niet meer mogelijk door de Covid. Aan het einde van het seizoen zijn er in de regiocup nog wel wat 
wedstrijden gespeeld maar al met al was het dramatisch. 
 
Ontwikkeling aantal leden 
We hebben een groot aantal trouwe leden, we hebben wel te maken met een ledenverlies. Dit zijn er 
ongeveer 80 minder ten opzichte van een jaar eerder. We zien wel dat het leden aantal weer 
langzaam terug groeit naar het aantal van april 2021.  
 
Jaarverslag  
Het is een seizoen geweest wat heel lastig te vergelijken is met de seizoenen hiervoor. We zien 
hierdoor een sterke fluctuatie in de cijfers. Resultaat van het seizoen is een positief saldo van 18.000 
euro, de penningmeester komt hier later op terug. 
 
Omzet 
Wat we zien is een omzetdaling door een lager aantal leden, fors lagere kantine opbrengst omdat de 
kantine 7 van de 9 maanden gesloten is geweest en als laatste een lagere sponsorbijdrage omdat het 
bestuur heeft besloten dat de clubsponsors een vrijstelling hebben gekregen (opschuiven van het 
contract met één jaar). Dit omdat reclame-uitingen niet zichtbaar zijn geweest en voor vele 
ondernemers een moeilijke periode.  
 
Kosten 
Huisvestingskosten, kantoorkosten en financieringskosten zitten op het niveau van de afgelopen 
jaren, dit komt dat dit geen voetbalkosten betreft en redelijk vaste kosten zijn. 
De kantinekosten zijn lager door de sluiting van de kantine, minder inkopen, minder schoonmaak 
kosten. 
De personeelskosten waren het afgelopen seizoen ook lager doordat er minder trainers/vrijwilligers 
bij de club aanwezig waren en de opleidingskosten waren ook lager. 
De voetbal gerelateerde kosten waren lager doordat we niet hebben kunnen voetballen, hierdoor 
zijn de commissiekosten en de wedstrijdkosten een flink stuk lager. 
De accommodatiekosten zijn lager door een bijdrage van het Sportbedrijf Arnhem, het Sportbedrijf 
heeft een korting op de veldhuur gegeven. Hierdoor zijn de kosten voor de vereniging aanzienlijk 
lager geweest. 
 
Coronasteun 
We hebben als vereniging ook Coronasteun aangevraagd vanuit de overheid. We hebben de TASO 
aangevraagd omdat we hier het meest kansrijk waren en het de hoogste bijdrage opleverde voor de 
vereniging (€ 12.500).  
 
Afgelopen jaar hebben we ook een aantal investeringen gedaan in de accommodatie. De 
penningmeester heeft de investeringen zichtbaar gemaakt en besproken tijdens de vergadering. 
Het betreft; meerkosten grote dug-outs veld 1 (€ 2700,-), Afrekening investering ledverlichting ivm 
subsidie (€8.300), Inventaris vergaderzalen (€ 5.500,-) en Aanbetaling nieuw kassasysteem en 
lichtinstallatie kantine (€2.500,-). 
 
De penningmeester benoemt nog even de onderhoudsvoorziening die we op de balans hebben 
staan. Afgelopen seizoen zijn er twee posten ten laste van deze voorziening gekomen te weten, het 
schilderwerk buiten en het schilderwerk van de kleedkamers en de vergaderruimten. Klein materiaal 
is onderdeel van het resultaat. 
 
De jubileum voorziening is aangesproken doordat we een tweetal attenties hebben gedaan, te weten 
de sjaals (oudere jeugd, senioren en overige leden) en de ballen (jeugdleden). Er staat nog een 



 

 

restant van 5000 euro, we hebben besloten gezien het verloop van de Covid om geen verdere 
activiteiten meer te doen en deze 5000 euro mee te nemen naar het 80-jarig jubileum van de 
vereniging.  
 
Winst- en Verliesrekening 2020-2021 
De penningmeester toont de winst en verliesrekening van het afgelopen seizoen, De penningmeester 
heeft deze cijfers hiervoor al toegelicht. Mochten er vragen over zijn dan is het mogelijk om de 
penningmeester aan te spreken. 
 
De omzet kant is fors lager (-75k) maar ook de kosten kant is met (-95k) fors lager dan eerdere 
seizoenen. De oorzaken zijn reeds besproken. Olaf geeft nogmaals aan dat de cijfers niet te 
vergelijken zijn met de cijfers van eerdere jaren vanwege Covid-19. 
 
Kascontrole commissie 
Samenstelling van de kascontrole commissie Astrid, Ruud en Rob.  
Astrid krijgt het woord over de kascontrole commissie. De kascontrole commissie is erg tevreden, 
alles was goed onderbouwd. Voor aankomend seizoen is er nog een hoop onzeker maar dat is nou 
eenmaal niet anders. 
 
De kascontrole commissie verleent het bestuur decharge voor het gevoerde beleid met speciale dank 
voor de penningmeester voor de goede voorbereiding.  
 
Verkiezing kascontrole commissie voor het seizoen 2021-2022, mocht een van de leden willen 
stoppen laat het dan even weten aan de penningmeester. 
 
Begroting seizoen 2021-2022 
De penningmeester presenteert de begroting maar geeft tegelijkertijd aan dat deze alweer 

achterhaald is. Dit omdat er weer extra Covid-19 maatregelen van kracht zijn waardoor de kantine 

maar beperkt open mag en er geen trainingen zijn na 17:00 uur.  

De begroting die de penningmeester heeft gemaakt is gebaseerd op een normaal voetbalseizoen 

zonder Covid-19 effecten.  

De penningmeester leest een aantal onzekerheden voor. Er is op dit moment nog veel onduidelijk 

over de kantine, competitie/trainingen en eventuele Covid steun die we mogelijk kunnen 

verwachten.  

Het bestuur blijft de financiën van de club kritisch volgen omdat de begroting op dit moment minder 

houvast geeft vanwege de beperkingen. 

Een normaal jaar zou een verlies van € 2000,- opleveren voor de vereniging volgens de neergelegde 

begroting.  

 

 

 

 

 



 

 

 

7. Bestuursverkiezing 

Conform de reglementen hebben we als vereniging een rooster van aftreden, dit jaar is conform het 

rooster de functie van penningmeester aan de beurt. 

Het bestuur heeft Olaf (penningmeester) gevraagd of dat hij herkiesbaar is, Olaf heeft aangegeven 

dat hij herkiesbaar is voor deze functie. 

Zoals vorig jaar aangegeven heeft Piet de Leeuw zich afgelopen jaar niet herkiesbaar gesteld voor de 

functie van voorzitter. Piet heeft het afgelopen jaar het bestuur ondersteund maar aan het einde van 

dit jaar zal Piet terugtreden als voorzitter. Tot op heden hebben we nog geen kandidaat-voorzitter 

gevonden. We doen nogmaals een oproep een de vereniging om kandidaten aan te dragen die 

voorzitter willen worden van vv Eldenia. 

Chris heeft als algemeen bestuurslid aangegeven dat hij het werk als bestuurslid neer wil leggen. 

Chris blijft betrokken bij de vereniging maar stopt als bestuurslid. Piet spreekt zijn dankwoord uit aan 

Chris voor de werkzaamheden die Chris heeft verricht en geeft aan dat er op een later moment 

gekeken gaat worden naar een passend afscheid. 

Olaf haakt hierop in door ook Piet nogmaals te bedanken voor zijn werkzaamheden en net als voor 

Chris zullen we naar een gepast moment zoeken om afscheid te nemen van Piet als voorzitter. 

Jan-Frans Bastiaanse loopt nu een tijdje mee met het bestuur en gaat toetreden tot het bestuur. De 

vergadering wordt gevraagd of iemand bezwaar heeft tegen het toetreden van Jan-Frans als 

bestuurslid. Uit de vergadering komt geen bezwaar. 

Ook Olaf is officieel aftredend en herkiesbaar en de vergadering wordt gevraagd wie er bezwaar 

heeft als Olaf nog vier jaar onderdeel uitmaakt van het bestuur. Er volgt geen bezwaar vanuit de 

vergadering en daarmee is Olaf herkozen tot penningmeester. 

8. Kledingplan voor de jeugd 

De voorzitter bespreekt het plan voor wedstrijdkleding voor de jeugd bij vv Eldenia. Op dit moment is 

het krijgen van kleding bij de jeugd afhankelijk van de beschikbaarheid van sponsoren. Met de 

mogelijke invoering van dit kleding plan gaat dit veranderen. 

De inhoud van het concept kledingplan is als volgt: 

Eldenia verzorgt de wedstrijdkleding (shirt, broek en sokken) voor alle jeugdspelers. Shirt gaan 3 jaar 

mee, broekjes gaan 2 jaar mee en sokken worden ieder seizoen vervangen. 

Het kledingplan gaat in per start seizoen 2022-2023. 

De kleding blijft eigendom van Eldenia. 

Financiering moet grotendeels plaatsvinden door sponsorbijdragen; eigen sponsoren en 

sportzaak/kledingleverancier. 



 

 

We vragen aan de vergadering een eigen bijdrage van de leden van €1,50 euro per maand voor elk 

jeugdlid.  

De vraag die aan de algemene ledenvergadering wordt gesteld is of de leden akkoord gaan met de 

verdere invoering van het kledingplan conform de geschetste randvoorwaarden en een akkoord voor 

een eigen bijdrage van maximaal 1,50 euro. 

Er komt een vraag vanuit de ledenvergadering over de termijn van de shirtjes (drie jaar) en of de 

kinderen hier niet sneller uit groeien dan deze drie jaar. De voorzitter antwoord hierop dat het shirtje 

zelf drie jaar meegaat maar niet drie jaar bij één speler zal blijven, de speler krijgt dus een shirt in 

zijn/haar maat. 

Er komt een vraag vanuit de vergadering binnen (Norbert van der Hoek) die vraagt wat het voordeel 

is voor het lid? Piet vraagt of hij hier zo op terug mag komen omdat dit verderop in de presentatie 

aan de orde komt.  

De voorzitter ligt de kasstroom per jaar van het kledingplan toe, gebaseerd op de aanschaf van de 

materialen op basis van de huidige prijzen.  Zie hieronder het schema.  

Kasstroom kledingplan 1e jaar 2e jaar 3e jaar 

kosten wedstrijd kleding € 27.500 € 5.000 € 11.000 

uitval/reserve 10% jaarlijks  € 3.000 € 3.000 

sponsor geld € 9.000 € 9.000 € 9.000 

Extra sponsoring deel kleding bij start € 5.500   

eigen bijdrage leden (€ 1,50 p.mnd) € 9.000 € 9.000 € 9.000 

Saldo -/- € 4.000 € 10.000 € 4.000 

* Bedragen zijn indicatief; komende periode zal dit nader worden uitgewerkt 

De voorzitter legt nogmaals de bedragen uit die in de bovenstaande tabel zijn opgesomd. 

De kosten zijn op basis van de huidige Hummel prijzen 

Sponsor bedragen zijn gebaseerd op de eerste gesprekken met de bekende sponsoren van de 

vereniging.  

Ieder jeugdlid krijg Shirt, broek en sokken deze worden vervangen volgens eerdergenoemde 

termijnen. 

2e en 3e jaar houden we rekening met 10% uitval, vernieuwen, nieuwe leden om de aanschaf van 

extra kleding te kunnen doen. 

De kosten voor een lid zijn € 54,- (3x18 euro), de kosten van de kleding is € 89,25 als je deze moet 

kopen bij de sportzaken. Hiermee is de vraag van Norbert ook beantwoord wat het voordeel is voor 

het lid, Norbert vraagt zich nog wel af wat de regels zijn voor vermissing en vernieling van kleding? 



 

 

Wordt er een overeenkomst gesloten met elk lid? De bedoeling is dat het plan verdere uitwerking 

krijgt in het voorjaar van 2022 en we zullen dan ook de leden verder informeren. Wel moet er 

gedacht worden aan een vorm van een bruikleenovereenkomst.  

 

Norbert stelt nog een vraag over de Gelrepas of deze mensen het voordeel kwijt zijn, wat ze eerder 

hadden? De voorzitter beantwoord deze vraag dat de Gelrepas leden hun contributie betalen met de 

Gelrepas maar mocht dit niet toereikend zijn er een eigen bijdrage van het lid met de Gelrepas zal 

volgen. Hierin wijkt het beleid niet af van het huidige beleid. 

Er komt nog een vraag binnen vanuit de leden, krijg je dan een shirt zonder sponsor? Nee, de 

bedoeling is dat de clubsponsoren die aangesloten zijn bij het plan op de shirts komen te staan. 

Is het een optie om ieder spelend lid aan het kledingplan toe te voegen, dus ook de senioren? De 

voorzitter geeft aan dat dit zeker een optie is, maar omdat deze teams op dit moment nog lopende 

afspraken hebben is het op dit moment niet mogelijk. Daarnaast heeft bijna ieder team bij de 

senioren kleding, maar als het bij de jeugd perfect loopt zullen we zeker gaan kijken of we dit ook 

kunnen uitrollen bij de senioren.  

Het vervolgtraject 

We gaan aan twee leveranciers offertes vragen, dit zijn onze huidige leveranciers Snelders Sport Elst 

en Voetbalshop Arnhem. 

We gaan verder met de gesprekken voeren met potentiële clubsponsorsen. 

We gaan in samenspraak met de leveranciers een keuze maken van het kleding merk omdat ons 

Hummel contract ten einde loopt. 

Definitieve communicatie naar de leden volgt zodra de uitwerking gereed is. 

Er komt een vraag binnen vanuit de vergadering waarom gaan we alleen de offerte uitvragen bij 

Snelders Sport en Voetbalshop? De voorzitter antwoord dat we daarvoor op dit moment hebben 

gekozen omdat dit onze huidige leveranciers zijn van de kleding, daarnaast is het zo dat als wij verder 



 

 

zouden gaan kijken dan kom je in Huissen uit. In Arnhem zijn verder geen sportzaken die ons op deze 

wijze kunnen faciliteren. Maar de voorzitter geeft aan dat er geen noodzaak is om voor één van deze 

twee (of beide) sportzaken te kiezen maar dit is op basis van de huidige afspraken en de historie van 

de vereniging.  

De vraag aan de ALV is of men akkoord gaat om met dit plan akkoord te gaan. We willen graag het 

akkoord hebben om binnen de randvoorwaarden het kleidingplan per seizoen 2022-2023 in te 

voeren.  

Er komt een vraag binnen of we ook DSE Teamwaer mee kunnen nemen voor de uitvraag voor de 

offerte. Deze vraag is via de chat beantwoord en we zullen de vraag doorgeven aan de 

sponsorcommissie.  

De vergadering gaat akkoord met de randvoorwaarden en de bijdrage van 1,50 per maand voor het 

kledingplan voor de jeugd in te voeren per het seizoen 2022-2023. 

Er komt een vraag binnen van Gert Spijker dat de algemene ledenvergadering niet over voetbal gaat. 

Gert wil graag weten wat de ambitie van het bestuur is rondom het voetbal? De ambitie die het 

bestuur heeft is de ambitie die beschreven staat in de missie en de visie van de vereniging namelijk 

het voetbal toegankelijk maken voor iedereen. Op sportief vlak willen we met de heren een stabiele 

derde klasse vereniging zijn met een uitschieter naar de tweede klasse. Voor de vrouwen willen we 

een hele stabiele hoofdklasse zijn maar gezien de ontwikkeling van de afgelopen jaren willen we mee 

blijven doen in de Topklasse maar hebben niet de doelstelling om in de Topklasse kampioen te 

worden. De selectieteams jeugd willen we in de hoofdklasse of hoger laten voetballen.  

9. Verenigingstraject 

De secretaris legt de bedoeling van het verenigingstraject uit. Hieronder volgt een opsomming van de 

besproken zaken. 

Het bestuur is een verenigingstraject gestart, het de bedoeling om dit het komende half jaar een 

verder volg te geven. We zijn hiervan afhankelijk van de ontwikkelingen rondom COVID omdat 

hiervoor fysieke bijeenkomsten noodzakelijk zijn. 

Het bestuur heeft samen met Karin Folker (vrijwilligerscoördinator) onder leiding van Dirk Hemink 

een procesgroep samengesteld. Het doel van het verenigingstraject is om de betrokkenheid van de 

leden verder te laten toenemen en te weten te komen wat er speelt er onder de leden van de 

vereniging.  

De opzet van het verenigingstraject zal bestaan uit “Wat is ons verhaal”(Spiegelbijeenkomsten) deze 

zullen georganiseerd gaan worden door de procesgroep, vervolgens zal er gekeken gaan worden naar 

“Wat is onze droom” (Droomsessie) ook deze zullen georganiseerd gaan worden door de 

procesgroep en hieruit volgt dan een actieplan die vanuit de leden van de spiegelbijeenkomsten en 

droomsessie zal worden uitgewerkt.  

De start van het traject is in juni 2021 geweest, daarbij is een spiegelsessie georganiseerd door het 

bestuur, hieruit is de procesgroep gekomen.  

We staan nu aan het begin van de spiegelsessie om deze te organiseren. 



 

 

We zouden graag willen dat zoveel mogelijk leden gaan helpen om de spiegelsessies en de 

droomsessies te organiseren en hierbij aanwezig te zijn. Op deze manier hopen we een beeld te 

krijgen hoe onze vereniging ervoor staat, en bij de droomsessies hoe onze vereniging er in de 

toekomst uit moet zien!  

Er zal voor alle leden de mogelijkheid komen om deel te nemen aan deze spiegelssessies en 

droomsessies, de procesgroep is aan het uitwerken hoe we dit het beste kunnen uitzetten naar alle 

leden.  

Er komt een vraag van Norbert over het verenigingstraject. Norbert geeft aan dat we eerder hebben 

deelgenomen aan dit soort trajecten vanuit de KNVB, waarom is er nu wel het vertrouwen dat dit 

gaan werken? Het klopt dat we eerder hebben deelgenomen aan dit soort trajecten. We hebben 

echter een andere procescoach die ook een andere aanpak heeft van het traject hierdoor denken we 

dat we meer kans hebben om het traject succesvol te laten zijn. De insteek is dat leden elkaar gaan 

enthousiasmeren om deel te nemen aan deze sessies, hierdoor is de verwachting dat leden elkaar 

motiveren om aanwezig te zijn bij deze bijeenkomsten.  

10. Rondvraag 

Geen.  

11. Sluiting 
De voorzitter bedankt de aanwezigen voor hun (digitale)komst en nodigt iedereen uit om helaas 
thuis een drankje te nemen omdat vanwege de Covid maatregelen de vergadering online is. Blijf 
gezond en let op elkaar en hopelijk een snel weerzien op de vereniging! 
De vergadering wordt gesloten om: 21:10 uur. 


