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Notulen Algemene Ledenvergadering (ALV) maandag 16 oktober 2017 

 

Agenda: 

1. Opening door de voorzitter en mededelingen. 

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

3. Jaarverslag van het dagelijks bestuur. 

4. Jaarverslag van de penningmeester. 

5. Verslag van de kascommissie. 

6. Vaststelling van de begroting. 

7. Vaststelling van de contributies. 

8. Verkiezing  bestuursleden. 

9. Verkiezing leden van de kascommissie. 

10. Vooruitblik. 

11. Rondvraag. 

 

Aanwezig:    31 leden die presentielijst hebben getekend 

Afwezig met kennisgeving: 5 leden  

(Robert Bos, Jos Kok, Tonnie Slagers, Jeanne Slagers, Joke Oonk) 

 

Ad 1. 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. 

Alle aanwezigen gaan 1 minuut staan uit eerbied voor alle overleden leden. 

De voorzitter vraagt zich af of de mate van opkomst een teken van vertrouwen is?! 

Als de vergadering vlot doorloopt zal er geen pauze zijn. Zoals iedereen heeft kunnen lezen op de 

website zijn de statuten goedgekeurd door de notaris. De nieuwe statuten zijn op de website te 

lezen. 

 

Ad 2. T.a.v. de notulen van de vorige algemene ledenvergadering zijn er geen op- of aanmerkingen 

en zijn derhalve vastgesteld.  

 

Ad 3. Het jaarverslag van de secretaris wordt middels een PowerPoint presentatie gegeven door 

Peter Spekreijse (secretaris NEO).  Vragen en opmerkingen uit het publiek worden meteen 

beantwoord. Harrie Besselink bedankt Peter Spekreijse.  De presentatie zal binnenkort te zien zijn op 

de website. 

Vraag Jocky van Asten: hoe komt het grote verschil tussen seniorleden in het overzicht van ruim 400 

naar een 350 nu? 

Antwoord: dat heeft te maken met het omzetten van oudere bondsleden naar verenigingsleden. 

 

Ad 4. De voorzitter geeft het woord aan Wim Goorman die het financiële jaarverslag heeft 

gemaakt. 

Wim dankt o.a. 

Wim Westerbeek voor de goede en zorgvuldige administratie van het clubhuis 

Martin Knuif voor de contributie inning, maar ook de accurate wijze waarop gecommuniceerd wordt 

met leden die een achterstand hebben, de gemeente en het dagelijks bestuur. 
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Sjaak Munsterman en Gerard Bertelink voor de wijze waarop de ledenadministratie voor elkaar is, 

waardoor de contributie ook geïnd kan worden. 

Gerard Schwering en Marcel Weghorst worden bedankt voor een helder overzicht en bijhouden van 

alle financiële sponsoractiviteiten. 

Ook de SEAT wordt bedankt voor de goede samenwerking en correcte nota’s. 

Eind van het seizoen is het overleg met de kascommissie prima, dit jaar met Harrie Rolefes en Jan 

Stijnenbosch. 

De balans, financieel overzicht en winst en verliesrekening worden doorgenomen. Er zijn zwarte 

cijfers te schrijven dit jaar. Maar doordat het incidentele meevallers betreft zal de structurele 

inkomsten goed in de gaten gehouden moeten worden.  

Enkele vragen worden door Wim beantwoord. Op de opmerking; “of de begroting van acties niet 

aangepast kan worden naar beneden” (Nico Gosselt) wordt beantwoordt door Harrie Rolefes dat dit 

lopende het seizoen niet mogelijk is. Pas volgend jaar kan de begroting worden aangepast. 

 

Ad 5. Verslag kascommissie 2016-2017, Harrie Rolefes leest voor: 

 

Verslag kascommissie 2016-2017.  

Verslag kascommissie 2016-2017 
 
De kascommissie bestond dit jaar uit Jan Stijnenbosch en Harry Rolefes. Tim Tammerveld heeft 
voortijdig de commissie verlaten omdat hij de financiële afwikkeling van het 100 jarig bestaan gaat 
bijhouden. Wij hebben de financiële administratie over het boekjaar 2016-2017 van de 
voetbalvereniging r.k.s.v. NE.O. gecontroleerd en akkoord bevonden. 
 
Het betrof de samengevoegde jaarrekening van de vereniging en clubhuis/kantine. 
Deeladministraties zoals de verkoopadministratie, sponsoring, contributie en clubhuis zijn dit jaar 
ook meegenomen in de controle. Ook de administratie van de Stichting Exploitatie Twickelerblokweg 
(S.E.A.T.) is wederom gecontroleerd. 
 
De geconsolideerde balans en winst- en verliesrekening zijn gecontroleerd en besproken. De saldi 
van de bankrekeningen ultimo juni 2017 zijn gecheckt en het grootboek, het inkoopboek en de 
bankafschriften zijn nagelopen. De hieruit voortvloeiende vragen zijn naar tevredenheid beantwoord. 
Dit heeft de kascommissie ook gedaan bij de administratie van het clubgebouw, die op zeer accurate 
wijze wordt bijgehouden door Wim Westerbeek.  
 
Het resultaat van het clubgebouw was goed, mede door de inzet van de vele vrijwilligers. Het totale 
winstresultaat van € 26.709,- van het clubgebouw was minder dan het vorige boekjaar maar heeft 
toch voor een belangrijk deel bijgedragen aan het positieve resultaat van de vereniging als geheel. 
Dit seizoen was het minder door o.a. de problemen met de velden (minder gebruik en minder 
bezoekers in het clubhuis) en geen kampioenschap van ons 1e elftal. 
 
Het geconsolideerde verenigingsresultaat is € 12.752,- wat inhoudt dat sec de vereniging een 
negatief resultaat heeft geboekt van € 13.957,- .   
 
Het positieve totaalresultaat en de transfervergoeding voor Wout Weghorst heeft ook geleid tot een 
toename van de liquiditeiten met ruim € 48.000,-. De winst is boekhoudkundig naar een aantal 
voorzieningen gegaan. Dat lijkt ons reëel nu het resultaat van dit jaar aanleiding geeft om geld opzij 
te zetten voor de voorfinanciering van het kledingplan, de aanschaf van ledverlichting (lening aan 
SEAT) en het jubileumfeest. 
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Het is goed om te zien dat de kosten van de trainers en vrijwilligers duidelijk binnen de begroting zijn 
gebleven. Wederom zijn er mooie bijdrages geweest van NEO-promoting, waarvan zowel de eerste 
selectie alsook de jeugdopleiding hebben geprofiteerd.  
 
Ook bij S.E.A.T. zijn de liquide middelen met bijna € 25.000,- gestegen. Deze komen ook door enkele 
éénmalige inkomsten o.a. door een herberekening van het aantal velden. 
 
De financiële huishouding is ons inziens op een correcte wijze geadministreerd en op een heldere 
wijze weergegeven. Enkele onderdelen van de administratie worden uitgevoerd door vrijwilligers uit 
het financiële cluster, zoals de sponsoring inkomsten, het clubhuis en de contributie. We willen wel 
één aanbeveling herhalen:  
 

• De opbrengsten en kosten van het kledingplan goed in beeld te brengen, zodat er naar verloop 
van een aantal jaren een evenwicht is tussen ontvangsten en uitgaven.  

 
Ondanks het feit dat er in het seizoen 2016-2017 een schitterend positief resultaat is behaald en de 
verwachting is dat er in het lopende seizoen ook een positief resultaat zal worden behaald, is het 
zaak om op de kosten te blijven letten. Er moet in ogenschouw worden genomen dat een groot deel 
van dit positieve resultaat is behaald door incidentele inkomsten en/of kostenbesparingen. Het is 
daarom inderdaad verstandig geld te reserveren voor eventuele toekomstige uitgaven. 
 
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 2016-2017.  
 
Ook willen wij de jaarvergadering ook adviseren de penningmeester en de overige leden van het 
bestuur van de S.E.A.T. decharge te verlenen voor hun financiële beleid in het seizoen 2016-2017. 
 
 

 
Borne, 16 oktober 2017 

 
 

 

 

Ad 6. De begroting wordt vastgesteld conform voorstel penningmeester. 

Wim bedankt de inzet van alle vrijwilligers die daarbij hun of haar steentje hebben bijgedragen. 

 

Ad 7. Contributieverhoging per 1-07-2016 seizoen2018-2019: zie presentatie 

 

Peter Spekreijse doet verslag van de benchmark betreffende de contributies van verenigingen die de 

afgelopen jaren zijn bekeken. De dia wordt wel wat vol, maar er is duidelijk te zien dat NEO qua 

contributie in de middenmoot zit. Bij de pupillen zijn we in verhouding goedkoop. De nieuwe 

contributies zijn conform de afspraken in de statuten, een jaarlijks verhoging van 5%. 

De aanwezige leden gaan allen akkoord. (stemming) 
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Ad 8.   Peter Spekreijse (secretaris) is volgens het rooster aftredend maar stelt zich wederom 

beschikbaar. Peter Spekreijse geeft aan herkiesbaar te zijn, er zijn geen andere kandidaten die zich 

gemeld hebben. Voor nu wordt Peter Spekreijse onder applaus herbenoemd. 

 

Ad 9. Verkiezing leden van de kascommissie 

Omdat Harrie Rolefes aftredend is en Tim Tammerveld is afgetreden vanwege financiële 

beslommeringen met NEO100 jaar, zijn er 2 leden nodig. 1 vast lid en een reserve lid. 

Marcel Brunninkhuis en Hans Spenkelink geven uiteindelijk akkoord om deze job te vervullen, 

waarvoor hulde en applaus. 

 

Ad 10. 

In de vooruitblik geeft Albert Jonathans ( vice voorzitter) uitleg aan de hand van de jaarkalender. 

De start is op 11 mei 2018 waarbij de oprichting wordt nagespeeld. Zorg allemaal dat je komt in de 

kleren van je opa! Het feestelijk jaar, ons eeuwfeest, wordt afgesloten met een feestweek en eindigt 

op 11 mei 2019 met een knalfeest! Daarnaast is men bezig met het maken van een jubileumboek 

waarbij Hans Spenkelink kartrekker is. 

 

Aan de hand van een PowerPointpresentatie wordt nogmaals aangehaald wat de doelstellingen 

waren voor het bestuur naar NEO 100 jaar in 2019: 

Sportief   → stabiele 2de klasser, die weg is ingezet 

Verenigingscultuur  → Clubgevoel! 

Sociaal, maatschappelijk → vele projecten een bijdrage geleverd 

Financieel   → stabiel: Dat is dit jaar wederom uitgekomen 

 

Kledingplan voortzetten: de actuele stand van zaken wordt door Albert Jonathans nogmaals 

toegelicht. 

We zijn op schema en we hebben een sponsor voor de linkermouw: Henk Morselt! 

Huiskamer tot 20 uur open, een prachtig initiatief van Jocky van Asten en 20 andere vrijwilligers. 

LEDverlichting, vorige week afgehandeld en binnen 7 jaar terug verdiend. 

Gietvloeren vernieuwd, in de winterstop. Doordat de gietvloeren in het kleedkamergebouw 

afbladderen is er bekeken wat er gedaan moet worden. Door experts is het DB tot de conclusie 

gekomen dat een volledige vernieuwing van de vloeren de enige optie is. Deze werkzaamheden 

zullen in de winterstop plaatsvinden. 

 

Welpenvoetbal, door Albert Jonathans en Harrie Besselink opgezet, wordt door Patrick Quak/ Ruben 

Jonker opgepakt als coördinatoren. De coördinatoren voor de mini’s worden Jordy Lobker en Thijs 

Vergeer. 

Harrie Besselink legt uit dat alle leeftijdsgroepen gaan spelen met landenteams om de 

verbondenheid zo groot mogelijk te maken. 

 

Terrasoverkapping: Iedereen is vol lof over deze extra voorziening voor de club. Harrie Besselink legt 

uit dat het DB een kadootje wilde geven aan de leden. Echter Promoting NEO kwam achter deze 
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extra voorzieningen en wilde deze graag schenken aan NEO. DB heeft het kadootje uitgepakt en 

Promoting NEO enorm bedankt voor deze geweldige aanwinst. 

Harrie Besselink meld wel dat Frans ten Tusscher veel werk heeft verricht, niet alleen fysiek, maar 

ook financieel, om dit project te realiseren. Frans krijgt van alle aanwezigen een applaus! 

 

Parkeerbeleid, de gemeente gaat de skeelerbaan renoveren waar parkeergelegenheden worden 

gecreëerd voor o.a. NEO 

 

Opleiding Trainers, NEO wil zoveel mogelijk eigen trainers opleiden. Mochten er leden zijn die daar 

gebruik van willen maken, dan is daar ruimte en geld voor. Dus GRAAG! En promoten! 

 

Ad 11. 

Jocky van Asten: kan er ook een overkapping komen bij het koffieheukske? 

A: nu nog geen prioriteit, maar het staat op het wensenlijstje. 

Terugloop in de kantine: is het mogelijk om NEO 1 vaker op de zaterdagavond te laten spelen? 

A: Er wordt continu overlegt. De beker tegen Oldenzaal is de eerste wedstrijd. 

Kan er voor de ALV geen mail rondgaan om bv nieuwe leden voor de kascie te vragen? 

A: er zal meer ruchtbaarheid gegeven worden mbt dit soort zaken. 

Er is nog geen duidelijkheid omtrent alcohol gebruik en glasgebruik buiten de omheining? 

A: DB is afgelopen week met Kantine bezig geweest om hier duidelijkheid in te krijgen. Deze 

duidelijkheid volgt binnenkort. Jan Mentink geeft alvast zijn visie op de zaak. 

Fons Lohuis: Wordt veld 4 al vervangen? 

A: Frans ten Tusscher wordt bevraagd. Er is nog niets van bekend, mogelijk kan de uitspraak nog wel 

1 jaar duren. Hierbij gaat het bij de gemeente voornamelijk om de vraag welke infill het moet 

worden. De verwachting is dus dit seizoen nog niet. 

Kan Ben Demmer ( gemeente) niet gevraagd worden om mee te gaan naar de voetbalbeurs? 

Er zijn in Duitsland al andere goede oplossingen. 

A: Ben Demmer is op de hoogte. 

Is er al duidelijkheid omtrent het sportbedrijf? 

Nog niet, officieel zou het 1 jan operationeel moeten zijn. Dat zal hem niet worden. Er spelen andere 

zaken mee zoals het inleveren van FTE, OR-Raad niet akkoord. De doelstelling is: niet duurder, wel 

kwaliteit blijven leveren. 

Gerard Arkink: Is de start van het VOG al bekend? 

A: Harrie Besselink geeft uitleg hoe e.e.a. is verlopen. Nu VOG invoeren, waarbij Harrie Besselink als 

voorbeeld heeft gefunctioneerd. Vanaf nu zal het verder worden uitgerold. Er zijn nu ook geen 

kosten meer aan verbonden voor verenigingen.  

Jan Stijnenbosch: Hoe staat het et de AVIA clubkaart, hoe werkt het en wat wordt erop binnen 

gehaald? 

Gerard Schwering geeft uitleg dat in de kantine via een inschrijfformulier iedereen een clubkaart kan 

krijgen. Bij AVIA wordt bij tanken een aantal tikken aan NEO geleverd die bij Gerard mobiel 

binnenkomen. Het loot niet hard, zo’n €150 is de inschatting. 

Harrie Rolefes: De website wordt erg slecht bijgehouden, kan dat anders? 

A: als Harrie Rolefes een lijstje maakt dan kan dat altijd kenbaar worden gemaakt bij de website. 

We willen graag met elkaar de website beter maken. Harrie Rolefes en Gerard Schwering nemen 

contact met elkaar op. 
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Hierna worden een aantal vrijwilligers tot LID van Verdienste gemaakt: 

Frans ten Tusscher, clustervoorzitter accommodatie en beheer. 

Frans is 24 uur, 7 dagen per week in de weer voor NEO, coördineert, is bouwpastoor, goede 

onderhandelaar, goede supporter elke week bij NEO 1 

Frans Wolsink, ook 24 uur en 7 dagen per week in de weer, staat voor elk lid klaar. Is vaak eerste 

aanspreekpunt voor leden met allerlei vragen, opmerkingen, etc. Klankbord voor alle leden. 

Conny Mesman, vele jaren al in jeugdbestuur, wedstrijdsecretariaat en aanspreekpunt op de 

zaterdag voor leiders, trainers en voor andere verenigingen. Aangezien Conny niet aanwezig is, zal ze 

de versierselen tzt uitgereikt krijgen. 

 

Gerad Arkink neemt het woord en vraagt een groot applaus voor dit DB dat een goed nieuws show 

heeft gepresenteerd. De vereniging wordt goed geleid op dit moment. Er volgt idd een applaus. 

Hierna volgt een korte pauze. 

 

Na de pauze is er nog een lid van verdienste te melden: 

Marcel Geerdink: postuum lid van verdienste. Harrie Besselink geeft nogmaals aan dat het overlijden 

van Marcel als een mokerslag is aangekomen voor velen binnen de vereniging. Marcel, bekend als 

een lid dat zich voor 120% heeft ingezet voor de jeugd, senioren, kantine en feestactiviteiten. 

Waarvoor dank. 

Aan Marriet, Marco en Elwin wordt het certificaat en bloemen uitgedeeld.  

Ze krijgen applaus van alle aanwezigen, die uit respect gaan staan. 

 

Namens het bestuur dankt Harrie Besselink alle aanwezigen voor hun inzet en inbreng.  

 

 

 

 


