Verslag Algemene Ledenvergadering AMVJ Voetbal 14 december 2020
Aanwezig
Bestuursleden: Lex van Hees (vz), Bas Hageman, Dirk Landsaat, Emiel Obdeijn, Robbert
Veltman
Leden: Martijn Klene, Paul van Kooten, Dick Tichelaar, Jeltsje Cusveller, Linde Oussoren,
Anne Strunk
Afwezig met bericht
Steef Schelling
1.
Opening en Ingekomen stukken
Voorzitter Lex van Hees opent om 20.30 uur de vergadering en heet de aanwezigen van
harte welkom op deze eerste via Zoom te houden digitale ALV. Er zijn geen ingekomen
stukken ter behandeling tijdens de vergadering. De agenda wordt vastgesteld.
2.
Vaststellen verslag ALV 10 oktober 2019
Er zijn geen vragen of opmerkingen naar aanleiding van de concept notulen van de
Algemene Ledenvergadering van 10 oktober 2019, waarna de notulen door de
vergadering definitief worden vastgesteld.
3.
Verslagen over het (bijzondere) seizoen 2019-2020
Lex van Hees geeft een kort résume van zijn schriftelijk verslag over het seizoen 20192020, zijn eerste jaar als voorzitter. Een bijzonder jaar als gevolg van de
Coronapandemie. Vooral de senioren waren als gevolg van hele en halve lockdowns de
klos. De jeugd kon dankzij de inzet van de Jeugdcommissie (JeCo) en (andere)
vrijwilligers relatief gezien nog actief blijven voetballen en dat is heel goed gelukt. Veel
dank daarvoor!
Gelukkig waren er naast de virusellende ook positieve zaken te melden: onder meer de
ontwikkeling bij het vrouwenvoetbal en last but not least ons nieuwe kunstgrasveld dat
recent gereed is gekomen. De trainingsmogelijkheden zijn daardoor aanzienlijk verruimd.
Voor wat betreft de verdere ontwikkelingen bij de jeugd verwijst Lex graag naar het
mooie verslag van de JeCo.
Beide verslagen (Voorzitter en JeCo) zijn voorafgaand aan de vergadering aan alle leden
toegestuurd. Er worden verder geen vragen over gesteld uit de vergadering. Lex stelt
vast dat de verslagen voor kennisgeving zijn aangenomen; en dat deze als bijlage bij dit
verslag worden gevoegd.
4.
Financieel jaarverslag 2019-2020
a. Toelichting op Jaarrekening 2019-2020
b. Verslag van de Kascommissie over seizoen 2019-2020
c. Decharge bestuur voor gevoerde beleid (stempunt)
Ad. a)
Penningmeester Robbert Veltman geeft in het kort een toelichting op zijn schriftelijk
verslag (zie bijlage) over het financieel gezien “merkwaardig memorabele” seizoen 20192020. Een door Corona in voetbalopzicht weliswaar bedorven periode, maar wel
afgesloten met een flink positief resultaat. Hij prijst in dat verband alle leden vanwege
hun grote betalingsdiscipline wat betreft de contributie. Omdat er aan de uitgavenkant
ook nog ‘meevallers’ waren, o.a. vanuit de Gemeente (kwijtschelden van enkele
maanden veldhuur) en de KNVB, kon het seizoen/boekjaar 2019-2020 worden afgesloten
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met een positief saldo van ruim 10.00 euro. Er worden geen nadere vragen gesteld naar
aanleiding van het mondelinge en schriftelijke verslag van de penningmeester.
Ad b.
Vervolgens doet Paul van Kooten mede namens Niels Waterham (niet aanwezig) verslag
van de bevindingen van de Kascommissie bij de controle van de Jaarrekening 20192020. De Kascommissie heeft de financiële bescheiden nauwgezet gecontroleerd met als
resultaat dat er een positief advies aan de vergadering wordt gegeven over het gevoerde
financieel beleid. De Kascommissie stelt derhalve voor het bestuur te déchargeren voor
het gevoerde beleid.
Ad c)
Lex dankt de Kascommissie voor het verrichte werk en stelt de vergadering over te gaan
tot stemming over het bestuursvoorstel voor de bestemming van het resultaat over
2019-2020, namelijk toevoegen aan het Eigen Vermogen (EV).
Jeltsje vraagt of er geen specifieke bestemming aan het resultaat gegeven zou moeten of
kunnen worden. Robbert antwoordt dat er op dit moment geen aanleiding is om
eventueel specifieke voorzieningen te treffen en deze op te nemen op de balans. Door
toevoeging van het resultaat aan het EV versterkt AMVJ haar buffer om eventuele
financiële tegenslagen in de toekomst (bijvoorbeeld als gevolg van nog langduriger
Corona-maatregelen vanuit de overheid) op te kunnen vangen.
De vergadering gaat vervolgens unaniem akkoord met het bestuursvoorstel voor de
bestemming van het resultaat over het seizoen 2019-2020. Aansluitend wordt door de
vergadering unaniem besloten het bestuur te déchargeren voor het gevoerde financieel
beleid.
De vastgestelde Jaarrekening 2019-2020 wordt als bijlage bij dit verslag gevoegd.
5.
Verkiezing Bestuur (stempunt)/afscheid Emiel Obdeijn
Behoudens Emiel Obdeijn, die besloten heeft op een ander manier (operationeel) actief te
blijven binnen de club, stellen de overige bestuursleden zich herkiesbaar als bestuurslid.
Er hebben zich geen tegenkandidaten gemeld.
Lex licht toe dat voor de vacature die door het vertrek van Emiel ontstaat zich nog geen
kandidaten hebben gemeld. Dat geeft het bestuur overigens de mogelijkheid om het
betreffende takenpakket voor het nieuwe bestuurslid nog eens grondig te bekijken en
mogelijk aan te passen. De vacature wordt ook nog op de website geplaatst. Nadere
berichten daarover volgen.
De vergadering besluit vervolgens unaniem om het mandaat van de zittende leden te
verlengen. Aldus is de samenstelling van het bestuur als volgt:
Lex van Hees, voorzitter
Dirk Landsaat, secretaris/plv. voorzitter
Robbert Veltman, penningmeester
Steef Schelling, wedstrijdsecretaris
Bas Hageman, algemeen bestuurslid
Vacature, algemeen bestuurslid.
Namens het bestuur bedankt Lex Emiel voor zijn tomeloze inzet in bestuurszaken, zijn
collegialiteit en niet te vergeten het vele werk dat hij daarnaast ook operationeel heeft
verricht (en gelukkig ook blijft doen op onder meer onderhoudsgebied). Als voorbeeld
noemt hij de renovatie van het oude ‘ballenhok’ tot een haast luxe opslag voor ballen en
andere materialen.
Emiel antwoordt het bestuurswerk met plezier te hebben gedaan, maar het tijd vond om
een stapje terug te doen, maar zeker binnen AMVJ Voetbal actief te blijven.
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6.
Contributie 2020-2021 (stempunt) en Begroting seizoen 2020-2021
Robbert Veltman geeft een toelichting op het bestuursvoorstel inzake de begroting 20202021.
Gezien de huidige situatie en de onzekerheid rond Corona wordt de contributie voor dit
seizoen niet verhoogd.
Vooralsnog hanteert het bestuur een ‘normale’ begroting waarbij alle contributieinkomsten worden gerealiseerd. Als er door Corona sprake is van een financieel sterk
veranderende situatie, dan kan een ‘noodbegroting’ in werking treden. De gedachten
gaan daarbij nu uit naar een korting van 25% op de jaarcontributie voor de senioren. De
uitgaven worden daar dan op aangepast. Aangezien de junioren ‘gewoon’ kunnen blijven
trainen en spelen blijft de contributie voor de jeugd (na overleg met de JeCo) ook in de
noodbegroting gehandhaafd op 200 euro. Op een vraag van Jeltsje wordt deze
stellingname met betrekking tot jeugd door Emiel nader verduidelijkt.
Naar aanleiding van de begroting(en) merkt Jeltsje op dat de relatie tussen de inkomsten
uit de ING sponsorbijdrage en de uitgaven voor Vrouwenvoetbal niet helder is. Robbert
antwoordt dat de bijdrage van de ING (drie jaar lang netto 2100 euro) is geoormerkt
voor de ontwikkeling van het vrouwenvoetbal. Voor de besteding van dit bedrag is een
voorstel gedaan door de commissie Vrouwenvoetbal. Dit voorstel is overgenomen door
het bestuur. De vermelde 500 euro betreft nog niet nader gespecificeerde uitgaven.
Desgevraagd kunnen de uitgaven voor het vrouwenvoetbal door het bestuur apart
verantwoord worden. Met deze toezegging en opname hiervan in dit verslag is de
vragenstelster tevreden.
Martijn Klene vraagt wanneer er definitief wordt besloten om over te gaan op de
‘noodbegroting’, gelet op het stilleggen van het seniorenvoetbal t/m 19 januari 2021.
Na enige discussie stelt het bestuur voor om thans goedkeuring te geven aan de normale
begroting en na 19 januari te bezien wat het definitieve scenario wordt. Mocht daartoe
aanleiding zijn, dan zal het bestuur de leden zo nodig eerder nieuwe voorstellen doen.
De vergadering geeft het bestuur vervolgens unaniem mandaat te handelen als
voorgesteld.
7.

•

•

Rondvraag/Sluiting
Jeltsje merkt op dat de statuten van de vereniging wel erg “belegen” zijn; en of
een opfrisbeurt niet wenselijk zou zijn.
Dirk antwoordt graag bereid te zijn samen met Jeltsje te beoordelen of een
nieuwe versie wenselijk is. Hij neemt het initiatief om met haar een afspraak
daarover te maken.
In aansluiting daarop stelt Lex dat er nog een aantal belangrijke thema’s zijn die
momenteel bij het bestuur onder de aandacht zijn, zoals de organisatiestructuur,
de clubcultuur (‘visie’) en de vraag: “zijn er grenzen aan de groei van AMVJ
Voetbal?”. Het voornemen is om begin 2021 intern een aantal beleidsvoornemens
te formuleren en deze voornemens dan tegen het eind van dit seizoen aan een
extra Algemene Ledenvergadering voor te leggen. Hopelijk kan die vergadering
dan weer fysiek plaatsvinden.
De vergadering neemt hiervan met instemming kennis.
Jeltsje is voorts belangstellend naar degenen die de Kascommissie vormen.
Robbert antwoordt dat Paul van Kooten en Niels Waterham al een aantal jaren de
Kascommissie vormen. Hij nodigt haar overigens graag uit om ook zitting te
nemen in deze belangrijke commissie. Paul van Kooten sluit zich daarbij aan. Paul
en Jeltsje hebben hier nog contact over.
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•

Namens de JeCo bedankt Martijn Klene het bestuur voor de wijze waarop het ook
het voorbije jaar heeft gefunctioneerd en prijst ook de wijze waarop het met de
JeCo heeft samengewerkt.
Speciale woorden van dankt richt hij tenslotte aan Emiel voor het vele goede werk
dat hij ook binnen de JeCo heeft verricht. Ook hij is blij dat Emiel klussen voor de
vereniging blijft doen en wenst hij hem namens de JeCo het allerbeste toe.

Rondvraag
Emiel bedankt de JeCo, en met name Dick Tichelaar, voor de positieve samenwerking
gedurende zijn tijd als bestuurslid. Hij constateert dat de afgelopen 10 jaar veel zaken
zijn gerealiseerd om het jeugdvoetbal bij AMVJ naar een hoger plan te tillen.
Verder niets meer aan de orde zijnde bedankt Lex de leden voor hun aanwezigheid en
hun bijdrage aan deze nieuwe vorm van een ALV. Hij hoopt echter de volgende keer weer
normaal in het clubgebouw te kunnen vergaderen en de aanwezige leden dan weer het
traditionele drankje aan te kunnen bieden. Hij wenst iedereen goede dagen toe en een
gelukkig, gezond en een hopelijk Coronavrij 2021.
Amstelveen, 15 december 2020
Noot
Dit concept verslag wordt voor eventuele aanvullingen, correcties en opmerkingen eerst
naar de bij de ALV aanwezige leden verstuurd. Daarna wordt het verslag inclusief
onderstaande bijlagen op de website gepubliceerd. De notulen worden definitief
vastgesteld op de reguliere Algemene Ledenvergadering 2021.
Bijlagen: 1) Verslag van de voorzitter; 2) Verslag van de Jeugdcommissie; 3) Verslag
van de penningmeester; 4) Jaarrekening 2019-20; 5) Begroting 2020-2021.
Deze kunnen worden opgevraagd bij het bestuur (secretatis@amvjvoetbal.nl)
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