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ALGEMENE LEDENVERGADERING AMVJ VOETBAL 2016 
12 oktober 2017 

De agenda luidt: 

1. Welkom 

2. Verslag ALV 19 oktober 2016 

3. Kort jaarverslag verenigingsbestuur (door: Dirk Landsaat) 

4. Financieel jaarverslag (door: Robbert Veltman)  

a. Financiën 2016-2017 

b. Verslag kascommissie 

5. Verkiezing Bestuur 2017/2018 

6. Begroting seizoen 2017-2017   

Voorstel bestuur: conform eerdere besluiten, verhoging alle contributies met € 5 met ingang 
van het seizoen 2018/2019.  
In verband met toegenomen kosten voor uitbreiding en professionalisering van trainersstaf is 
het voorstel om voor het lopende seizoen (17/18) een extra verhoging toe te passen voor de 
categorieën O6 t/m O 17 tot € 185.  
 

7. AMVJ 2017/2018 

a. Toekomst clubhuis 

b. Situatie kunstgrasveld en uitbreiding 

8. Rondvraag/Wat zoal ter tafel komt  

    Bestuur AMVJ Voetbal 2016/2017 
   -Dirk Landsaat    voorzitter 
   -Emiel Obdeijn    jeugdvoorzitter 
   -Lex van Hees    communicatie 
   -Robbert Veltman   penningmeester 
   -Steef Schelling    wedstrijdsecretaris 
   -Mick Schnek    clubsecretaris (aftredend) 
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Verslag: 
 
Aanwezig:  
 
Ad 1. Welkom 
Bestuursvoorzitter AMVJ Voetbal Dirk Landsaat heet de aanwezigen welkom op deze jaarlijkse 
Algemene Ledenvergadering van Voetbalclub AMVJ.  
 
Ad 2. Verslag ALV 19 oktober 2016 
Het verslag van de Algemene Ledenvergadering 2016 wordt door aanwezigen ongewijzigd 
goedgekeurd.  
Naar aanleiding van het verslag worden geen vragen gesteld of opmerkingen gemaakt. 
 
Ad 3. Jaarverslag door de voorzitter 
Dirk memoreert in het kort het navolgende. 
AMVJ heeft qua organisatie een stabiel jaar achter de rug. Sportief gezien is het voor de selectie 
minder goed gegaan dan vorige seizoenen maar de tweede klasse is behouden. Dit seizoen 
wordt er weer in de klasse 2a gespeeld. Er is een nieuwe jeugdige trainer aangesteld na het 
vertrek van Hans Schakel. 
De overige senioren en de dames, waarvan een team op zondag is gaan spelen hebben over het 
algemeen lekker en zonder problemen kunnen ballen.  
Bij de jeugd wordt het plan uitgevoerd om talenten de kans te geven zich als zodanig te 
ontwikkelen en door te stromen naar “de top” (van AMVJ) 
Op een vraag over de werkelijke mogelijkheden tot doorstroming is het antwoord dat dit aan 
het eind van vorig seizoen en het net begonnen nieuwe seizoen drie jeugdspelers tot de vast 
kern van het eerste behoren. AMVJ is uiteraard geen profclub (en zal dat ook nooit worden) 
maar het streven op zich is er wel degelijk. Kijk ook maar naar de toegenomen 
trainingsintensiteit in de jeugd en de ”interne scouting”. 
  
 
Minder voortvarend gaat het helaas met de aanleg van een kunstgrasveld. Voor de derde keer in 
successie is de aanvraag niet opgenomen in de lijst van akkoorden. We blijven wel lobbyen maar 
blijkbaar hebben we mede door het multifunctionele karakter van het betreffende veld (golf 
o.a.) een streepje achter bij de stadsbestuurders. 
Als tussenoplossing hebben we gevraagd om dan maar eerst veldverlichting aan te brengen, 
maar ook dat schijnt lastig te zijn.  
Om de jeugd toch meer mogelijkheden te bieden wordt na enige discussie besloten om zelf 
tijdelijke verlichting te gaan aanleggen. Zonder bezwaar aan financiële kant.  
De vergadering kan hiermee akkoord gaan. 
De aanvankelijk alarmerende geluiden over de ongezonde kunstgrasvelden hebben zich niet 
doorgezet. Toch blijft het bestuur alert op dit vlak. De jongste jeugd is van het betreffende veld 
gehaald en is op gras gaan trainen.  
Op de vraag of teams welllicht kunnen beschikken over (golf)lockers om hun spelmateriaal 
veilig te kunnen opbergen, wordt in principe positief geantwoord. Het bestuur gaat bij ASC na 
hoe dit te realiseren.  
  
Sprekend over de situatie op het sportcomplex zelf gaat Dirk kort in op het gedoe rond het 
vertrek van de pachter van de kantine. Na bijna 35 jaar is er een eind gekomen aan de diensten 
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van Yvette Dorresteijn. (eerst samen met Han Bouwman en na diens overlijden met Ron 
Singels). 
Zij is met een klein maar specifiek aandenken aan de voetbalclub (tenue-setje met speciale 
opdruk) inmiddels naar Bonaire vertrokken om daar een nieuwe toekomst tegemoet te gaan. 
De exploitatie van de bar is door het bestuur van het AMVJ Sportcentrum (ASC) overgenomen 
en Koen Otto runt samen met Rodney de winkel.  
We hopen dat het allemaal uitkomt zoals dit bestuur het zich voorstelt. 
Het vertrek van de golfvereniging naar het clubhuis van ACC is voor wat betreft de omzet toch 
een aardige onverwachte aderlating, maar hopelijk komt het allemaal o de pootjes terecht. 
Het bestuur van voetbal heeft zich overigens op het standpunt gesteld dat er van die kant geen 
initiatieven worden ondernomen om vrijwilligers van voetbal te sturen die de bar gaan 
bemensen. 
Overigens is ieder lid vrij om zich daarvoor aan te melden. Er is door ASC aangegeven dat er 
vrijwilligersvergoedingen beschikbaar zijn. 
Vanuit het jeugdbestuur wordt naar aanleiding hiervan meegedeeld dat de ouderbijenkomst aan 
het begin van dit seizoen een veertigtal aanmeldingen heeft opgeleverd om taken voor de club 
te doen. Dit wordt nu verder uitgewerkt.  
Een verplichting tot taakvervulling door de ouder of de volwassen leden als voorwaarde voor het 
lidmaatschap wordt nog niet overwogen.  
De vergadering neemt van het verslag van de voorzitter met instemming kennis.  
  
Ad 4. Financieel jaarverslag 2016/2017 

a. Penningmeester Robbert Veltman doet verslag van de ontwikkelingen aan het financiële front 
in het afgelopen jaar bij AMVJ. Dit gebeurt aan de hand van de bijgevoegde documenten (zie 
bijlage 1). Hulde opnieuw voor de inspanningen van met name de voorzitter van de 
jeugdcommissie en de penningmeester zelf die hebben geleid tot een forse dotatie uit het 
Schipholfonds (€ 7700). Mede door goed op de kleintjes te letten kon het jaar worden afgesloten 
met een batig saldo van ruim €5500. Het voorstel om van dit bedrag €3500 te reserveren voor de 
jeugddoelen en de rest toe te voegen aan het Eigen Vermogen wordt unaniem aanvaard.  
Al met al staat de club er financieel gezond voor (zie ook de bijgevoegde jaarrekening. 
  

b. Bij ontstentenis van de leden leest Robbert de verklaring van de kascommissie (bestaande uit 
leden Paul van Kooten en Niels Waterham) voor. De kascommissie heeft de boeken 
gecontroleerd en stelt op grond van haar bevindingen aan de Algemene Ledenvergadering voor 
het bestuur decharge décharge te verlenen voor het gevoerde beleid. De vergadering gaat 
daarmee unaniem akkoord. 
……………..stelt zich op een vraag daartoe beschikbaar voor de kascommissie. 

 
Ad 5. Verkiezing Bestuur 2016-2017 
Behoudens Mick Schnek (verenigingssecretaris) die om hem moverende redenen heeft besloten 
te stoppen, zijn de overige leden herkiesbaar. Er hebben zich geen andere kandidaten gemeld.  
De vergadering besluit unaniem de zittende leden te herbenoemen. 
Voorzitter Dirk bedankt Mick voor de prima wijze waarop hij zich in de afgelopen periode van 
zijn bestuurlijke taken heeft gekweten. Hij zegt het jammer te vinden dat Mick vertrekt maar 
respecteert uiteraard zijn beslissing. 
Voorts bedank hij de leden voor het in het bestuur gestelde vertrouwen en wijst he voor de 
goede orde op de thans ontstane vacature. Ook op de site zal hiervan melding worden gemaakt. 
  
Ad 6. Begroting seizoen 2017/2018 
Zie hiervoor bijlage 2.  
Penningmeester Robbert geeft een toelichting op zijn begroting. Allereerst verwijst hij naar het 
bestuursvoorstel (zie agenda boven) voor wat betreft de contributieverhoging. Die voor de jeugd 
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maakt niet dat AMVJ plotseling koploper daarin is geworden ten opzichte van andere 
verenigingen. Integendeel, we zitten nog bepaald niet aan de hoge kan. 
Na de verklaring voor de redenen die in overleg met het jeugdbestuur tot dit voorstel hebben 
geleid kan de vergadering akkoord gaan met het contributievoorstel.  
Robbert benadrukt vervolgens dat hij opnieuw vrij conservatief heeft begroot. Op een vraag 
daartoe deelt hij mee dat hij ervan uit is gegaan dat de verhoging van de (jeugd)contributie kon 
doorgaan.  
Een vraag naar de hoogte van de post vrijwilligerskosten heeft als antwoord dat er meer trainers 
en begeleiders komen, die in aanmerking komen voor een nog altijd bescheiden vergoeding.  
De begroting is sluitend en zou best nog wat extra sponsorinkomsten kunnen gebruiken. 
Dirk voegt daar aan toe dat de inspanningen om sponsoren te vinden maar mondjesmaat 
slagen. Een redelijke (shirt)sponsor voor de selectie is nog niet gevonden. Maar ook borden 
kunnen we nog best gebruiken. 
De club van honderd lijdt een “stil bestaan”. Er worden toch weer pogingen ondernomen om 
deze club nieuw leven in te blazen. Een actieve sponsorgroep zou overigens zeer welkom zijn. 
 
Na afronding van de discussie wordt de begroting 2017/18 unaniem aanvaard.  
 

 Ad 7. AMVJ naar 2018/2019 
a. Toekomst clubhuis. Zie onder verslag van de voorzitter. Daaraan wordt nog toegevoegd dat er 

verbouwingsplannen -herinrichting kantine en tweede verdieping- zijn maar dat realisatie 
vooralsnog niet aan de orde. Eerst moeten de financiën van ASC dat toelaten.  

b. Situatie kunstgrasveld en uitbreiding.  
Zie verslag van de voorzitter hierboven. 

 c.  Rondvraag wat ter tafel komt, sluiting 
Van de rondvraag wordt geen gebruik gemaakt. 
Niets meer aan de orde zijnde, sluit Dirk de vergadering onder dankzegging voor de 
aanwezigheid en het in het bestuur getoonde vertrouwen. 
 

Bijlage 1 
Jaarrekening AMVJ Voetbal, seizoen 2016-2017 

   T    T 

Inkomsten Begroot Realisatie  Uitgaven Begroot Realisatie  
Contributies 
senioren 28.500,00 29.315,00  Trainingskosten 13.000,00 16.916,75 

1 

Contributies junioren 34.500,00 36.177,50  KNVB 10.000,00 9.654,84  
Lotto 300,00 361,67  Veldhuur 15.300,00 11.435,73 2 
Grote Club actie 1.000,00 1.490,97 4 BSC Bijdrage 6.000,00 5.390,00  
Club van Honderd 500,00 200,00  Kantinekosten 6.000,00 5.750,30  
Overig 300,00 391,09  Diverse kosten 1.500,00 1.531,31  
Sponsors/Donaties  1.000,00 5 Schoonmaakkosten 3.600,00 4.039,15  

    Receptiekosten 3.000,00 3.351,70   
   Materiaal 1.700,00 2.458,85 3  
   Onderhoud lijnen 2.500,00 2.169,55   
   Jeugdbudget 1.500,00 995,77   
   Jeugdkampen 500,00 615,70   
   Vrijwilligersfeest 500,00 250,00   
   Batig saldo*  4.376,58  

Totaal 65.100,00 68.936,23  Totaal 65.100,00 68.936,23   
       

 
   

* Verdeling batig 
saldo   

 

 
   

Toevoegen aan 
E.V. 376,58  
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Reservering 
onvoorzien 4.000,00  

 
 

       
Balans per 
30/6/2016    

 

  
 

Activa    Passiva    
saldo spaarrekening 27.000,00   Eigen vermogen 24.463,79   
saldo giro 
jeugdvoetbal 2.209,61   

Reservering 
onvoorzien 4.000,00  

 

saldo giro 
1.196,04   

N.t.b. Elektra KG  
2014-2015 745,22  

 

Retour KNVB 
645,16   

N.t.b. Elektra KG  
2015-2016 1.000,00  

 
 

   
N.t.b. 
Schoonmaakkosten 311,80  

 
 

   
N.t.b. Onderhoud 
lijnen 530,00  

 

Totaal 31.050,81   Totaal 31.050,81   

        

    

Toegevoegd aan 
E.V. door vrijvallen 
reserveringen 
Kunstgras en 
Veldgras 11.151,41  

 

        
Balans per 
30/6/2015       

 

 Activa   Passiva    

Liquide middelen 35.830,42   Eigen vermogen 13.681,02   

    
N.t.b. Kunstgras 
2013-14 8.310,88  

 

    
N.t.b. Kunstgras 
2014-15 8.310,88  

 

    
N.t.b.Veldhuur 
gras 2014-15 3.335,90  

 

    N.t.b. KNVB 1.385,74   

    N.t.b. Schoonmaak 306,00   

    
N.t.b. 
Lijnentrekken 500,00  

 

 
------------
-----    

------------
-----  

 

Totaal 35.830,42   Totaal 35.830,42   
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Bijlage 2 
 
Begroting AMVJ Voetbal, seizoen 2017-2018 
Inkomsten   Uitgaven  
Contributies senioren 30.000,0

0  Veldhuur 
14.000,0

0 
Contributies junioren 36.000,0

0  KNVB 
10.000,0

0 
Grote Club actie 1.000,00  Trainingskosten 8.500,00 
Club van Honderd 500,00  Vrijwilligersbudget 8.500,00 
Lotto 300,00  BSC Bijdrage 6.000,00 
Sponsors pm  Kantinekosten 6.000,00 
Overig 100,00  Overige kosten 3.800,00 

   Schoonmaakkosten 3.600,00 

   Receptiekosten 3.000,00  
  Jeugdbudget 1.500,00  
  Materiaal 1.500,00  
  Verlichting kunstgras 1.000,00  
  Jeugdkampen 500,00  

      
Totaal 67.900,

00  Totaal 
67.900,

00 
 
 


