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Notulen Algemene Ledenvergadering (ALV) maandag 16 november 2015: 

Agenda:  

a. Opening door de voorzitter en mededelingen. 

b. Vaststellen van de notulen van de vorige algemene vergadering. 

c. Jaarverslag van de secretaris. 

d. Jaarverslag van de penningmeester. 

e. Verslag van de kascommissie. 

f. Vaststelling van de begroting. 

g. Vaststelling van de contributies. 

h. Verkiezing  bestuursleden. 

i.  Verkiezing leden van de kascommissie. 

j. Aanpassing van de statuten. 

k. Vooruitblik. 

l. Rondvraag. 

 

 

Aanwezig: 52 leden die presentielijst hebben getekend 

Afwezig met kennisgeving: 4 leden 

 

 

Ad a. De voorzitter, Harrie Besselink, heet iedereen welkom, in het bijzonder leden van verdienste en 

ereleden, en vermeldt de afwezigen met kennisgeving en verzoekt om een minuut stilte om de mensen te 

gedenken die ons in het afgelopen jaar zijn ontvallen. 

De voorzitter geeft een korte inleiding wat men kan verwachten vanavond.  Ondanks een wijziging van de 

statuten zal er vanavond wederom een wijziging op de agenda staan omdat enerzijds de notaris de 

procedure niet heeft goedgekeurd en anderzijds het bestuur de statuten wil updaten naar de maatstaven 

van de nieuwste statuten van de KNVB.  Er al op maandag 7 december 2016 een extra ALV worden belegd 

om deze aanpassingen goed te kunnen keuren. 

Daarnaast zal de nieuwe jeugdraad vanavond “inbreken” om zich voor te stellen en daarbij komen ze met 

een verassing. 

Ad b. T.a.v. de notulen van de vorige algemene ledenvergadering zijn er geen op- of aanmerkingen en 

zijn derhalve vastgesteld. 

Ad c. Het jaarverslag van de secretaris wordt middels een PowerPoint presentatie gegeven door Peter .  

Vragen en opmerkingen uit het publiek worden meteen beantwoord. Harrie bedankt Peter.  De 

presentatie zal binnenkort te zien zijn op de website. 

Ad d. De voorzitter geeft het woord aan Wim Goorman. 

Wim start met de opmerking dat er dit jaar geen jaarverslagen worden rondgedeeld maar dat het via de 

presentatie wordt uitgelegd.   Wim dankt een aantal mensen: Wim Westerbeek, Martin Knuif, de 

kascommissie en het dagelijks bestuur voor het aanleveren van cijfers en het kritisch bekijken van de 

stukken. 
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Deze presentatie is een proef en als het aanslaat zal het de komende jaren op deze manier ook 

gepresenteerd kunnen worden. 

Wim geeft een toelichting op de cijfers die in de presentatie staan.  (Achter in de zaal kan men niet alles 

goed zien.) De eerste 2 dias zijn voor de kascommissie. Op de balans word het clubgebouw afgeschreven.  

Bij de trainers wordt vermeld dat er ook kosten zijn verwerkt betreffende de sociale lasten. 

Ton Tammerveld  merkt op dat sommige kosten niet geheel duidelijk zijn. Wim geeft graag inzicht in de 

gedetailleerde cijfers voor geïnteresseerden.   

 

Ad e. Verslag kascommissie 2015 Sjaak Munsterman leest voor: 

 

Verslag kascommissie 2014-2015. 

 

De kascommissie, bestaande uit Leo Leurink en Sjaak Munsterman heeft de financiële administratie over 

het boekjaar 2014-2015 van de voetbalvereniging RKSV N.E.O., in bijzijn van  de verantwoordelijke 

penningmeester Wim Goorman., gecontroleerd en akkoord bevonden. Het betrof de samengevoegde 

jaarrekening van de vereniging en die van het clubhuis/kantine. Deeladministraties zoals de verkoop-

administratie, de contributie-administratie en de administratie van de Stichting Exploitatie Accommodatie 

Twickelerblokweg (S.E.A.T.) zijn niet meegenomen in deze controle van de kascommissie.  

 

De geconsolideerde balans en winst- en verliesrekening is gecontroleerd en besproken, de saldi van de 

bankrekeningen ultimo juni 2015 zijn gecheckt en steekproefsgewijs is de juiste verwerking van 

inkoopfacturen en betalingen gecontroleerd. De kascommissie spreekt haar waardering uit voor de 

accurate wijze waarop de financiële gegevens worden geadministreerd. Het geheel geeft een verzorgde 

indruk en de resultaten werden onderbouwd door de onderliggende cijfers. Dat geldt ook voor de 

clubhuisadministratie die door Wim Westerbeek op een prima wijze wordt bijgehouden. 

Voor de administratie wordt nu gebruik gemaakt van het boekhoudpakket van Sportlink, dat volgens de 

penningmeester prima werkt en de daaruit komende financiële gegevens er overzichtelijk uit zien.  

 

De geconsolideerde balans geeft onder andere weer dat de liquiditeitspositie is afgenomen met € 6.765,-. 

Er is daarnaast wederom € 10.246,- afgelost op de lening van Berghorst en er is behoorlijk afgeschreven 

op de activa, waardoor de boekwaarde van het clubgebouw en inventaris minder dan € 17.000,- bedraagt. 

Het uiteindelijk resultaat is vrijwel nihil en dat is conform het begrote resultaat. 

 

Er is het afgelopen seizoen duidelijk minder binnen gekomen aan sponsoring, acties en loterijen t.o.v. 

vorig jaar en t.o.v. de begroting. Een meevaller is een bijzondere bate van ongeveer € 5.000,- t.g.v. een 

restitutie van energiebelasting en de duidelijke hogere contributie inkomsten. Het resultaat van de 

kantine was lager als afgelopen jaar, maar is met dank aan alle vrijwilligers wel afgesloten met een mooi 

positief resultaat van € 22.772,-. 

 

In de winst- en verliesrekening vallen een aantal zaken op. De kosten voor spelmaterialen, overige 

bestuurskosten en de promotiegids zijn duidelijk lager als begroot en in vergelijking met vorig jaar. Aan de 

andere kant vielen de kosten voor toernooien en afdrachten aan de KNVB tegen, mede doordat de 

bedragen laag begroot waren. Omdat zeker de afdracht aan de KNVB grotendeels niet te beïnvloeden is, 

zijn de begrotingsbedragen voor het lopende seizoen aangepast.     
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Ondanks het feit dat er goed op de kosten wordt gelet en een aantal uitgaven zijn uitgesteld sluit de 

vereniging het jaar toch af met een licht negatief resultaat van € 395,-. Dit maakt wederom duidelijk dat 

er komende seizoen ook op de kleintjes moet worden gelet en dat blijkt ook wel uit de begroting. Deze 

begroting lijkt zeer realistisch, gelet op het verloop van kosten en opbrengsten in het afgelopen seizoen. 

Uiteindelijk wordt er wel een kostendekkend resultaat verwacht, waarbij er echter nog geen rekening is 

gehouden met eventuele reserveringen voor het komende 100-jarig jubileum (2018/2019).  

 

De kascommissie is van mening dat het misschien wel effectiever is om de controle van de cijfers een 

maand eerder te laten plaats vinden, waardoor de jaarvergadering al in oktober zou kunnen plaats 

vinden. Dit vormt geen probleem voor de penningmeester en dan is het ook duidelijker dat het om het 

afgelopen seizoen gaat, omdat het nu soms verwarrend kan zijn dat er over cijfers en beleid van een 

voorgaand seizoen wordt gesproken terwijl het nieuwe seizoen al weer een eind op weg is. Zo zijn de 

cijfers reeds gecontroleerd en goed bevonden door de Stichting Waarborgfonds Sport. 

 

De kascommissie heeft daarnaast in samenwerking met het administratieve cluster gezocht naar een 

protocol voor de kascontrole en heeft een concept gebruikt dat met enkele aanpassingen komende jaren 

kan worden gebruikt. Ook krijgt de kascontrolecommissie er de komende jaren waarschijnlijk  een taak 

bij, omdat ze naast de verenigingscijfers en –administraties ook de administratie van de SEAT in haar 

portefeuille krijgt.  

 

Tot slot wil de kascommissie de aanwezige leden op deze jaarvergadering adviseren de penningmeester 

en de overige leden van het bestuur decharge te verlenen voor het gevoerde financiële beleid in het 

seizoen 2014-2015. 

 

Borne, 11 november 2015 

 

Ad f. De begroting wordt vastgesteld conform voorstel penningmeester. 

Wim geeft aan dat er echt meer omzet gedraaid dient te worden en dat we moeten denken aan onze 

sponsoren zodat we deze aan onze club blijven binden. 

Opmerkingen uit de zaal: 

Harrie Rolefes vind het een raar positief resultaat betreffende de energie.  Hij meent dat een sportclub 

dat anders zou moeten doen.  Wim geeft  toelichting dat dit niet aan de orde is. 

 

Ruud Leliefeld: ter verduidelijk  de vraag of de begroting wordt beoordeeld of bijgesteld tijdens het 

seizoen? Sjaak geeft antwoord dat dit niet de bedoeling is.  

 

Hardy Ellenbroek vraagt of de volgende keer de cijfers groter kunnen worden afgebeeld? 

Hier zal in de toekomst rekening mee gehouden worden. Vooral de cijfers, in sommige gevallen, groter. 
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Ad g. Contributieverhoging per 1-07-2016 seizoen2016/2017:  

 Reguliere verhoging (inflatie correctie) 

 Er wordt een benchmark gepresenteerd door Peter van willekeurige verenigingen, het verschil 

tussen de verschillende leeftijdsgroepen is bij NEO zeer groot. In de nieuwe contributie is 

verwerkt dat de leeftijdsgroepen meer op elkaar aansluiten. 

 De term steunend lid vervalt : in de plaats hiervan komt verenigingslid ! 

 

Afdeling            2014/2015                      2015/2016 2016/2017 

Senioren  € 20,75   € 21.80  € 22.25 

Junioren (A/B/C)    € 13,25   € 14.60  € 15.25 

Pupillen (D/E/F/4x4) € 11,00   € 12.15  € 12.75 

Steunend  €  8,75   €  9.20 

Verenigingslid        € 9.75 

 

 

• Voor jeugd bestaat de mogelijkheid om  via het jeugdsportfonds een bijdrage in de contributie te 

krijgen, kijk hiervoor op www.jeugdsportfonds.nl     

De vergadering gaat akkoord met de voorgestelde verhoging.  Geen tegenstemmen en/of onthoudingen. 

Hiermee zijn de nieuwe contributies en de nieuwe begroting vastgesteld. 

 

Ad h.   Wim Goorman (penningmeester) is volgens het rooster aftredend maar stelt zich wederom 

beschikbaar. Wim wordt onder applaus herbenoemd. 

 

Ad i. Verkiezing leden van de kascommissie 

Sjaak Munsterman  is aftredend en Leo leurink ook vanwege zijn  bemoeienis met de SEAT waardoor er 

een belangenverstrengeling zou kunnen ontstaan. 

 

Vooruitlopend op de nieuwe statuten zou Sjaak nog een jaar mogen blijven. Er is een discussie omtrent 

het wegvallen van beide leden van de kascommissie waardoor er geen overdracht/overgang is. Vooral 

Harrie Rolefes maakt zich hiervoor sterk.  Ook het punt van de statuten komt ter sprake waarin de 

kascommissie 6 jaar kan blijven zitten. Geen wenselijke situatie waarbij een niet functionerend lid te lang 

in de commissie zou blijven. Graag 3 leden in de commissie met een reserve. 

 

Er werd besloten dat Sjaak nog een jaar blijft zitten in de kascommissie (als ervaringsdeskundige en voor 

overdracht) en dat Harrie Rolefes reserve af is en zitting gaat nemen in de commissie.  Ook Tim 

Tammerveld neemt zitting in de commissie en Jan Stijnenbosch geeft zich op als reserve. 

Onder applaus en met goedkeuring van de aanwezigen wordt de kascommissie vastgesteld. 

 

 

Ad j. De nieuwe statuten worden doorgenomen. Peter neemt de afwijkende zaken door met de zaal 

evenals de procedure die het volgt ter goedkeuring.  Als de statuten door de KNVB en de notaris zijn 

goedgekeurd komen deze op de site te staan. 

 

Pauze 

 

http://www.jeugdsportfonds.nl/
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Ad k. De vooruitblik berust op 4 pijlers die in de presentatie vermeld staan: 

Sportief, Verenigingscultuur, Maatschappelijk en Financieel. De presentatie spreekt voor zich en wordt 

door de voorzitter toegelicht. 

 

Onder het “kopje” financieel komt het kledingplan ter spraken welke door Albert Jonathans wordt 

toegelicht. Er zijn vragen uit de zaal: 

 

Harrie Rolefes haalt aan dat er een bijdrage van de gemeente is onder sportfonds.  

Antwoord: Hier wordt naar gekeken, ook voor leden boven de 18 jaar. 

Leo Leurink: Lange of korte mouw, is dat nog een alternatief? Antwoord: Voor de tenues is er nu een 

voorkeur voor lange mouw. 

G. Kay: Wassen, mag dat? Antwoord: Mag individueel per team, tassen worden beschikbaar gesteld door 

beide sportzaken. 

J. Stijnenbosch: 4 jaar! Moet de sponsor ook 4 jaar betalen? Antwoord: Ja. 

Sjaak M.: Hoe verloopt de communicatie naar de ouders? Antwoord: wordt rekening mee gehouden bij 

uitdragen kledingplan.  

Jocky van A.: Vallen sokken ook onder kledingplan? Antwoord: Nee, in het verleden veel spijt  bij andere 

verenigingen die dit wel doen. 

Gerard Kamp: Als je leider bent en er ontbreekt aan het eind van het seizoen kleding, wat dan? 

Je krijgt ten eerste een tas waarin alle kleding zit, net als de meeste teams dat nu hebben. Raak je spullen 

kwijt dan moet je het vergoeden. Gerard Schwering geeft een voorbeeld zoals het bij B1 is geregeld. Er 

wordt een borg van € 50 gevraagd van elke speler. Deze geld voor allerlei zaken, maar kan ook voor 

kleding gelden. 

 

Albert geeft toelichting op trainingspakken: dit zal “maatwerk” worden. Er zal een NEO-lijn komen die bij 

de sportzaken te verkrijgen is met uniforme kleurstellingen. 

 

John Smits: Wat te doen met oude sponsors en shirts? 

Antwoord: Niet alle elftallen krijgen meteen nieuwe shirts. Na inventarisatie van alle kleding zal het plan 

gefaseerd ingevoerd worden.  Niet alle kleding tegelijk heeft o.a. te maken met de voorfinanciering die 

nodig zou zijn hiervoor.  

Ben vd Tuuk:  mag de sponsor het niet zelf bepalen, als hij het op internet of ergens anders goedkoper 

kan regelen?  

Antwoord: Nee, alles loopt via Gerard Schwering en de 2 sportzaken van Borne waarmee afspraken zijn 

gemaakt. 

Edwin Bertelink: Geld het plan ook voor leiders/ trainers? 

Antwoord: Er is nu een kledingplan voor de spelers. Als er mensen zijn die leiders/trainers willen 

sponsoren dan is dat een volgende mogelijkheid. 

 

De jeugdraad “breekt” in en Harrie introduceert ze. Ze stellen zich zelf voor aan het publiek. 

Als verassing wordt er een promofilm getoond van NEO. Een eerste inbreng van deze nieuwe 

jeugdige enthousiaste club binnen NEO. De film wordt aangeboden en zal op de website te zien 

zijn. 
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Harrie geeft kort een toelichting op de nieuwe clubhuisplanning die van start gaat en geëvalueerd wordt 

in maart 2016. Deze pilot moet een start zijn voor het nieuwe seizoen. 15/19de gaat goed. Bij 4 teams kan 

het optimaler. Met deze teams wordt gekeken om de discipline bij te brengen om mee te draaien. Zowel 

DB als het cluster clubhuis zullen zich hiermee belasten. 

 

Jocky v A en Ben vd T schetsen hoe het bij de “wielerploeg “ is geregeld. Leiders kunnen de spelers heel 

makkelijk reserve zetten of demotiveren als nadruk op het verzaken. 

 

Harrie prijst de gang van zaken zoals het bij de wielerploeg is geregeld, een voorbeeld voor de rest van 

NEO.  

 

NEO 100 jaar door Albert Jonathans 

Zie dia. Albert geeft uitleg op mogelijkheden zoals de carnavalsoptocht, historische punten ( bakkerij 

Homan, mogelijke aftrap NEO 100 jaar, IKEA, ) Living statues, Kerststoet,  alle teams van NEO een 

toernooi, wijktoernooi, etc 

 

Er wordt nog gezocht naar een trekker voor het jubileumboek en een communicatieman. 

 

Ad l.        

Namens het bestuur dankt Harrie alle vrijwilligers binnen de club en hoofdsponsor DVEP. 

De supporters vereniging wordt bedankt voor het oppakken van de verloting op zondagmiddag. 

 

De voorzitter ( Harrie) benadrukt dat het wij/zij gevoel het “ons” gevoel moet worden, positief gedrag. 

Geniet van de 95% die goed gaat. Die 5% kan beter en wordt aan gewerkt, maar van de 95% moet je 

energie krijgen/voelen.  Iedereen met nieuwe ideeën is welkom en maakt de club levendig en 

vernieuwend.  

 

Als speciale gelegenheid wordt aan het eind 2 leden de versierselen uitgereikt die horen bij  “lid van 

verdienste”  voor hun tomeloze inzet voor de club.  

Dit zijn: Ineke Bartelink en Gerard Bartelink. 

 

Rondvraag: 

Gerard Schwering meld dat het clubsparen via AVIA een onderdeel is om geld te sparen voor het 

jubileum. Diegene die mee wil doen kan een pasje aanvragen bij Gerard. Het betreft hier alleen voor de 

locatie europastraat. 

 

Jocky v A:  Wat betreft de zonnepanelen. Is het niet wenselijk om het hele dak vol te gooien? 

Antwoord Frans tT: dat kan zeker met het aanleveren van mensen die een product afnemen via DVEP. Dat 

mogen ook mensen buiten NEO om zijn.  

 

Bennie vd Tuuk promoot de wielerploeg nogmaals voor hen die op zondagmorgen willen fietsen. Een 

mooi alternatief voor oude voetballers. 

 

Jan Stijnenbosch: Hoe zit het met verenigingstrainers omtrent ongewenst gedrag. 
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Antwoord Harrie: Dit is bij NEO geregeld. Er is een protocol met de naam: “Voorkomen is beter dan 

genezen.” , deze staat op de website. Er is dit jaar gekozen om dit niet (schriftelijk) op papier te zetten 

maar wel onderdeel te laten zijn van het sollicitatiegesprek. 

 

Sjaan Slagers: Hoe zit het met de AED en de scholing? 

Er is een aanvraag bij de gemeente gedaan bij het project sportimpuls. Hierbij wordt gevraagd om alle 

verenigingen te scholen waarbij de scholing kan plaatsvinden in het clubhuis van NEO.  

Ook voor mensen die al een certificaat hebben en bijs- of nascholing nodig hebben worden meegenomen 

in dit voorstel. 

2de vraag: Waarom geen keuken open bij de wedstrijd NEO-Borne? 

Antwoord: dat is een punt van aandacht en had beter gekund. 

 

Harrie Rolefes merkt op dat de kringloop € 5000 beschikbaar heeft gesteld om mensen op te leiden. Ze 

willen graag in contact komen met de mensen die de scholing regelen. 

 

Hierna wordt de vergadering beëindigt en wordt aan iedereen  een consumptie aangeboden. 

Het  bestuur dankt u voor uw aanwezigheid, aandacht en inbreng! 

 

 

 

 


