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NOTULEN ALGEMENE LEDENVERGADERING 28-05-2019 
 

1. Opening 
 
Voorzitter Bart Nouwens opent om 19.35 uur deze Algemene Ledenvergadering van dinsdag 28 mei 
2019, en heet alle aanwezigen van harte welkom. De presentielijst is door alle aanwezigen getekend 
en uiteindelijk zijn totaal 28 leden aanwezig. Op uitnodiging is aanwezig, Monique Janssen, vriendin 
van Jan Schouten. Bart heeft haar van harte welkom. Bericht van verhindering is binnengekomen van 
John Rutjes.  
 
 

2. Bestuursmededelingen 
 

Mededelingen van de voorzitter 
Voorzitter Bart Nouwens geeft aan dat er na agendapunt 5 een korte pauze zal zijn.  
Hij start met de volgende toelichting op het afgelopen half jaar; bij een algemene ledenvergadering 
wordt je als voorzitter geacht wat te zeggen over het reilen en zijlen binnen de club en dat doe ik graag.  
 
Als eerste wil ik zeggen dat het goed gaat met de vereniging. Wij beschikken over een prachtig complex 
en leven in de gelukkige omstandigheid, dat heel veel vrijwilligers zich inzetten, om de vereniging te 
laten functioneren. Zonder vrijwilligers heeft een vereniging geen bestaansrecht. Ook zijn wij trots op 
de bouw van ons nieuwe ballenhok; dankzij onze bouwmeesters Geert v.d. Wardt, Walter Karssen en 
Martijn Grob wordt het prachtig. 
 
Wij spreken het niet zo vaak uit, maar dat wil ik nu toch wel eens doen. Wij hebben een Club van 
Honderd en die verwennen de vereniging regelmatig met cadeautjes en mede dankzij hen kunnen wij 
mediaboodschappen en clubberichten via schermen aan u tonen. Daarnaast hebben zij kleine doeltjes 
geschonken en niet te vergeten de toekomstige ballencontainers, die dienst gaan doen in het nieuwe 
ballenhok, gedeeltelijk betaald. Club van Honderd, dank voor alle cadeautjes. Wij hopen nog vaak een 
beroep op jullie te mogen doen. 
 
Wij zijn er verheugd over dat het goed gaat met onze vereniging, maar zoals bekend liggen vreugde en 
verdriet dicht bij elkaar. Helaas zijn wij na de laatstgehouden Algemene Ledenvergadering 
geconfronteerd met het overlijden Jan Verwoert. Jan is lang ziek geweest en is op 19 december 2018 
overleden. Jan en ook zijn vrouw Gerda hebben zich jarenlang ingezet voor onze vereniging en daar 
zijn wij dankbaar voor. Ik wil u vragen voor zover als mogelijk op te staan een moment van stilte te 
betrachten om Jan te gedenken, waarbij iedereen opstaat en een kleine minuut stilte in acht neemt. 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
Voorzitter Bart Nouwens bedankt iedereen voor dit moment, en geeft aan dat het vandaag ook een 
gedenkwaardige dag is. Vandaag gaan wij afscheid nemen van een aantal mensen, die zich jaren 
hebben ingezet voor onze vereniging. 
Wij nemen afscheid van Hans Arends en Greet van de Linden en bestuurslid dames/meiden, Sabine 
Offereins en bestuurslid jeugd René Verhoeven. Ik zou graag in alfabetisch volgorde iets over de 
afzwaaiers willen vertellen: 
 
Hans Arends, wie kent hem niet. Hans kan zich nog lijnentrekker noemen, een taak die bij onze 
vereniging niet meer voorkomt. Ook heeft hij heel lang het wedstrijdsecretariaat gedaan en de 
veldindelingen gemaakt en geloof mij, dat is een hele klus. Hans, enorm veel dank voor de jarenlange 
inzet. Een groot applaus volgt voor Hans Arends en ontvangt een attentie uit handen van Bart 
Nouwens.  
 
Ook nemen wij afscheid van Greet van de Linden als vrijwilliger, Greet is ook zo’n clubicoon. Ik hoorde 
laatst zeggen, wie Greet niet kent is niets gewend, en dat is ook zo. Greet en natuurlijk ook haar man 
Simon, zijn vergroeid met de SV Eemnes en ik kan mij voorstellen, dat Greet het moeilijk vindt om te 
stoppen. Maar ik begrijp en respecteer haar keuze wel. Ook Greet heeft heel veel taken gedaan binnen 
onze vereniging, maar ik denk dat de meeste mensen haar van de bardienst kennen. Het vertrouwde 
gezicht in de keuken. Greet namens ons allemaal, dank, dank, heel veel dank en wij hopen je nog vaak 
te zien op ons sportpark. Een daverend applaus valt Greet ten deel en ook zij ontvangt een attentie uit 
handen van Bart Nouwens. 
 
Helaas gaan ook twee bestuursleden ons verlaten; René Verhoeven als jeugdvoorzitter en Sabine 
Offereins als bestuurslid dames/meiden. Een bestuurstaak uitvoeren bij een vereniging vergt heel veel 
tijd en energie. Zij hebben beiden hun nek uitgestoken en hebben ervoor gezorgd dat de jeugd en de 
dames en de meiden kunnen voetballen en daar draait het natuurlijk om bij een voetbalvereniging. 
René en Sabine, ik zal jullie missen in het bestuur. Ook jullie heel veel dank en applaus en ook beiden 
ontvangen een attentie uit handen van Bart Nouwens. 
 
Ik was hem zeker niet vergeten, Last but not least, wij hebben nog een afzwaaier en dat is onze Jan 
Schouten, ik ga er hier nu niets over zeggen; dat doe ik straks bij agendapunt 5. 
 
Zoals ook aan de orde komt vanavond zijn de financiën, wij kunnen met trots zeggen dat wij op 
financieel gezien een gezonde vereniging zijn. Mede dankzij onze penningmeester Jan. Straks komt de 
begroting voor het seizoen 2019/2020 aan de orde en die laat ook weer een positief beeld zien. 
 
Ons ledental blijft redelijk op peil, alhoewel wij nu beneden de 700 leden grens zijn gezakt. Volgens 
kenners is dit niet verontrustend, de ervaring leert dat in het nieuwe seizoen er weer veel leden 
bijkomen.  
 
Dames en heren, ik heb het al eens eerder gezegd ik ben als begenadigd voorzitter omringd met 
uitstekende bestuursleden en hele enthousiaste leden; wat wil je nog meer als voorzitter. Het is 
werkelijk een feestje om de voorzittershamer bij de SV Eemnes te mogen hanteren.  
Een fijne vergadering toegewenst. 



 

 

Voorgestelde aanpassing huishoudelijk reglement 
Het laatste onderwerp van de bestuursmededelingen, betreft aanpassingen in het huishoudelijk 
reglement. Secretaris Eddy van der Dussen geeft de volgende wijzigingen aan ter instemming van de 
Ledenvergadering; 

- Wijziging betreffende het aanmelden door nieuwe leden. Aanmelden bij de vereniging houdt 
niet meteen in, dat je lid bent. Het is een voor-aanmelding en tevens moet onderzocht worden 
of het betreffende lid geplaatst kan worden in een team. Na invullen en ondertekenen van het 
aanmeldingsformulier, is de aanmelding definitief en is ook contributie verschuldigd.  

- Bij de rechten en plichten is de verplichte invoering van de VOG toegevoegd, daar waar het 
gaat om het uitvoeren van vrijwilligerstaken binnen de vereniging, door zowel leden als niet-
leden.  

- Een apart artikel over vrijwilligerswerk, waarin opgenomen het verplicht kunnen stellen van 
het uitvoeren van vrijwilligerswerk, met name waar het gaat om het draaien van een bardienst.  

- Wijzigingen met betrekking tot de contributieverplichtingen. Voorheen was er geen 
speelruimte met betrekking tot tussentijdse opzeggingen van het lidmaatschap, wat tot 
ongewenste discussies leidde met spelers of ouders. Er zijn nu een aantal varianten 
opgenomen, die meer duidelijkheid en redelijkheid bevatten. Eddy ligt de wijzigingen toe, 
zoals beschreven in artikel 11 van de bijgaande stukken.  
 

Henk de Jong vraagt m.b.t. het verplichte vrijwilligerswerk, hoe om te gaan met de situatie, als je 
2 kinderen op voetbal hebt en 1 ouder. Uitleg naar de andere ouders binnen een team en overleg  
moet tot de juiste afstemming en oplossing leiden.  
Na enige discussie zijn hierover geen vragen meer, en vraagt Eddy de Ledenvergadering of 
iedereen het hiermee eens kan zijn. Er zijn geen tegenstemmers, waarmee deze aanpassingen 
formeel zijn bekrachtigd.  
- Het huishoudelijk reglement zal na deze Ledenvergadering op korte termijn worden 

gepubliceerd op de website.  
 

3. Vaststellen notulen van de ALV d.d. 18 december 2018 

De notulen van de Algemene Ledenvergadering van 18 december 2018 worden ter goedkeuring aan 
de leden voorgelegd. Voorzitter Bart Nouwens vraagt per pagina of er vragen of opmerkingen zijn. 
Zonder opmerkingen of vragen worden de notulen van de ALV van 18 december goedgekeurd en 
vastgesteld en bedankt secretaris Eddy van der Dussen voor de volledigheid en uitwerking.  
 

4. Verslagen en toelichting commissies 
Seniorencommissie 

Voorzitter Bart Nouwens vraagt Hans Camps om een korte toelichting te geven op het verslag van de 
senioren- commissie, dat eveneens bij de vergaderstukken van deze ALV is gevoegd. 
Hans geeft aan dat Eemnes 1 een goed seizoen heeft gedraaid en een periode heeft behaald, waardoor 
er nacompetititie wordt gespeeld. Daarnaast is, in navolging van SV Laren, er gestart met ‘walking 
football’, waarbij het eerste groepje enthousiastelingen zich al heeft aangemeld. Komend seizoen gaat 
bekeken worden, of er voldoende animo voor is om er definitief mee door te gaan.  
 

Jeugdcommissie   
Voorzitter Bart Nouwens vraagt René Verhoeven om een korte toelichting op het verslag van de 
jeugdcommissie, dat bij de vergaderstukken van deze ALV is gevoegd.  
René licht twee zaken toe; dit seizoen is Richard Peek gestart met de invoering van het Rode Draad 
jeugd-beleidsplan.  



 

 

Kortgezegd houdt dat in dat er een herkenbare manier van voetballen gepropageerd wordt voor alle 
jeugdteams en dat ook de jeugdtrainers allemaal worden begeleid en een vast aanspreekpunt hebben 
in de vorm van Richard, maar ook naar alle TC3-trainers.  
Verder bedankt René, Peter Schmidt voor al zijn werk met betrekking tot de teamindeling voor komend 
seizoen. René geeft ook aan, als aanvulling op zijn afscheid als bestuurslid jeugd en afscheid binnen de 
jeugd, dat hij in Peter een goede opvolger voor hem ziet en dat hij ervan uit gaat dat hij wordt gekozen.  
 

Commissie Gebouwen en Terreinen 
Voorzitter Bart Nouwens vraagt Niek Dunnink om een korte toelichting te geven op het verslag van de 
commissie Gebouwen en Terreinen, dat eveneens bij de vergaderstukken van deze ALV is gevoegd. 
Niek geeft aan dat er veel regulier werk is uitgevoerd; Teun Gerritsen heeft veel werk aan de kleed- 
kamers gehad en Niek wil iedereen bedanken die meegeholpen heeft het afgelopen seizoen.  
Henk de Jong vraagt desgewenst of de kleine en grote doeltjes aangepast kunnen worden. Niek geeft 
aan dat hij hiernaar zal kijken.   
 

Commissie Clubhuis 
Voorzitter Bart Nouwens vraagt Koen Bos om een korte toelichting te geven op het verslag van de 
commissie Clubhuis, dat eveneens bij de vergaderstukken van deze ALV is gevoegd. 
Koen benadrukt dat het moeilijk blijft om vrijwilligers te vinden, die op zaterdag een bardienst willen 
draaien. Aangaande het biermerk is het zo, dat het huidige contract met Gulpener eind van het 
(kalender)jaar afloopt. Er zijn oriënterende gesprekken met de Tennisvereniging en het Huis van 
Eemnes over een mogelijke samenwerking hierin, waarbij de biermerken Heineken en Hertog-Jan dan 
in beeld komen. Voor het eind van jaar zal hierover een besluit genomen worden.  
 

Commissie Sponsoring en nieuwe media 
Voorzitter Bart Nouwens vraagt Andre Adema om een korte toelichting te geven op het verslag van de 
commissie Sponsoring en nieuwe media, dat eveneens bij de vergaderstukken van deze ALV is 
gevoegd. 
Andre geeft aan dat hij bij zijn 1e project, zijnde VoetbalTV, veel positieve reacties heeft gekregen. Met 
Ziggo-TV is het signaal sterk verbeterd, alsmede wifi-internet. Daarnaast wil Andre de Club van 100 
bedanken voor hun bijdrage en de leden van commissie voor hun vele ondersteunende werk.  
 
 

5. Afscheid Jan Schouten na 21 jaar penningmeesterschap.  
Voorzitter Bart Nouwens geeft aan dat we toegekomen zijn aan een bijzonder agendapunt en geeft 
het volgende aan; Jan, jij hebt jarenlang een zeer intieme relatie gehad met de Voetbalvereniging 
Eemnes. Jij bent op allerlei gebied bezig geweest om de vereniging te laten draaien, ik som een paar 
van die taken op: openen sluiten van de kantine, barmedewerker, inkoper en je, maar liefst, 21 jarige 
penningmeesterschap. ‘Jan, het spijt mij om te moeten zeggen, jij hebt overspel gepleegd’. Jij bent 
stilletjes een relatie aangegaan met Monique en dat is tenslotte uitgelopen op een scheiding van de 
SV Eemnes. 
Jan, alle gekheid op een stokje. Wij wensen jou en Monique een heel lang en gelukkig leven samen en 
wij snappen het allen, dat jij je tijd anders wil gaan besteden. Wij zullen in de toekomst zeker nog eens 
een beroep op je doen, ik hoop dat je dat goed vind. 
Jan, jij bent een uitstekende en integere penningmeester geweest, dankzij jou staan wij er financieel 
rooskleurig voor. 
Jan, wij willen je danken, het heeft de leden en het bestuur behaagt jou vanwege jouw inzet voor de 
club te benoemen tot Erelid van de S.V. Eemnes. 
Hierna ontvang Jan een ovationeel applaus van alle aanwezigen.  
 
 



 

 

Hierna ontvangt Monique een grote bos bloemen uit handen van voorzitter Bart Nouwens en Jan een 
mooi presentje vanuit de vereniging. 
Jan neemt hierna kort het woord, en bedankt voorzitter Bart Nouwens voor zijn onderscheiding als 
erelid en bedankt alle aanwezigen voor het jarenlange vertrouwen in hem. Jan vertelt kort hoe hij 
Monique heeft leren kennen en geeft aan dat mede hierdoor voor hem het besluit is gevallen om te 
stoppen in zijn huidige functie. Hij benadrukt wel, dat hij niet weg is bij de vereniging en dat hij altijd 
bereid is een bardienst, etc. te draaien of andere werkzaamheden te doen.  
Jan bedankt ook zijn mede-bestuursleden voor de prettige samenwerking en hiermee eindigend, valt 
Jan een nieuw groot applaus ten deel.  
 
Hierna geeft voorzitter Bart Nouwens aan, dat er een korte pauze ingelast wordt.  

6. Bestuursmutaties  

Voorzitter Bart Nouwens vervolgt deze vergadering met de bestuursmutaties. Conform het Rooster 
van Aftreden zijn er de volgende mutaties; 

- Sabine Offereins  – bestuurslid dames/meiden [aftredend en niet herkiesbaar] 
- René Verhoeven   - bestuurslid jeugd [aftredend en niet herkiesbaar] 
- Jan Schouten    - penningmeester [aftredend en niet herkiesbaar] 

 
- Bart Nouwens   – voorzitter[aftredend en wel herkiesbaar]  
- Eddy vd Dussen – secretaris [aftredend en verkiesbaar als penningmeester] 
- Niek Dunnink     – bestuurslid gebouwen [aftredend en herkiesbaar] 
-  
- Peter Schmidt   – verkiesbaar als bestuurslid jeugd [voorgedragen door bestuur] 

 
In aanvulling op zijn schriftelijke introductie, zoals bijgevoegd bij de agenda, stelt Peter Schmidt zich 
nog kort even voor aan de Ledenvergadering.    
 
Conform de statuten zal er schriftelijk worden gestemd over herkiesbaarheid van huidige bestuurs-
leden en het aantreden van een nieuw bestuurslid. Gevraagd wordt of er leden zijn, die na stemming, 
de stembriefjes willen tellen. Peter Vlaar en Roel van Wijk stellen zich hiervoor beschikbaar.   
 
Na de schriftelijke stemming en telling, volgt de hieronder vermelde uitkomst; 
De uitslag van de stemmingsrondes zijn als volgt; 
         voor tegen onthouding 
Bart Nouwens   - voorzitter    27    1          1 
Eddy van der Dussen  - penningmeester   29    0          0 
Peter Schmidt  - bestuurslid jeugd   29    0          0 
Niek Dunnink  - bestuurslid gebouwen en terreinen 29    0          0 
  
Bart bedankt alle aanwezigen voor het vertrouwen dat gesteld wordt in het huidige bestuur. 
Wel wordt er gevraagd, of er al kandidaten zijn voor de functie van secretaris; Bart geeft aan dat er 
vergevorderde gesprekken zijn met een kandidaat, maar dat dit nog niet definitief is.  
 

7. Voorstel investering koffiemachine(s) 
 

Voorzitter Bart Nouwens vraagt Andre Adema om enige toelichting te geven op de voorgenomen 
investering in twee nieuwe bonen-koffiemachines. 
Andre geeft aan dat er al geruime tijd ‘geklaagd’ wordt over de smaak en kwaliteit van de huidige 
koffie. De trend is dat er, ook binnen sportkantines, betere kwaliteit koffie wordt aangeboden.   



 

 

Binnen het bestuur hebben we mogelijkheden onderzocht naar een alternatief en zijn uitgekomen bij 
het merk Jura. De investering is fors; ca. € 11.500,- , maar de verwachting is dat de koffie- consumptie 
zal stijgen en daarnaast zullen de prijzen (nu € 1,10) naar € 1,50 voor gewone koffie en espresso gaan, 
en € 1,75 voor cappuccino. 
Er ontstaat enige discussie over de voors- en tegens. Rob Kies vraagt of er een onderhoudscontract op 
komt. Dat is niet het geval. John Rutjes geeft aan dat hij verwacht dat er veel druk komt op de snelheid 
van de machines. Henk van Hamersveld geeft aan dat hij vindt dat de koffieprijs (veel) te hoog wordt 
voor de kantine.  
Besloten wordt om, vanaf het begin van het seizoen, de machines voor enkele weken, dan wel 
maanden, op proef neer te zetten en dan te beoordelen of het een verstandige investering is. In de 
najaarsvergadering zal uitsluitsel worden gegeven welke keuze hierin gemaakt wordt.  
 

8. Goedkeuren begroting seizoen 2019/2020 

Voorzitter Bart Nouwens geeft (ex)-penningmeester Jan Schouten het woord voor een toelichting op 
de begroting voor het komende seizoen 2019/2020. Jan geeft aan dat de begroting in samenspraak 
met Eddy van der Dussen is gemaakt als zijn opvolger als penningmeester.  

De begroting 2019/2020 ligt in lijn met de begroting van het jaar daarvoor en de vergelijkende cijfers 
van 2017/2018. Met het opstellen van deze begroting is rekening gehouden met kleine afname van 
het aantal leden, maar wel een stijging van de omzet van het clubhuis, in verband met de btw stijging 
van 6% naar 9% en de invoering van de nieuwe koffiemachines (NB wat dus uitgesteld is). De 
veronderstelde margeverbetering zal hierdoor ook maar ten dele kunnen worden gerealiseerd.  
De kosten blijven in totaal hoegenaamd gelijk, waarbij in afwijking van voorgaande jaren, een deel van 
de kosten van de electra nu voor rekening van de club komt en de loonkosten dalen door het vertrek 
van Richard van Haasen.  
Jan Schouten geeft nogmaals aan, dat het begrootte resultaat nihil is en slechts kostendekkend. Zonder 
verdere vragen vraagt voorzitter Bart Nouwens of de Ledenvergadering kan instemmen met de 
gepresenteerde begroting. Unaniem wordt hiermee ingestemd, en Bart bedankt de Ledenvergadering 
voor de goedkeuring en Jan Schouten en Eddy van der Dussen voor hun werkzaamheden.   

9. Rondvraag 

Jan van der Wardt vraagt het woord en benadrukt nogmaals de uitzonderlijke verdienste van Jan 
voor de club en geeft aan dat hij het wel jammer vindt dat er, naar zijn mening, te weinig 
bekendheid is gegeven aan het afscheid van Jan. Bart geeft aan dat het wel uitgebreid op de 
website heeft gestaan, maar deelt de mening over de opkomst.  
Jan van der Wardt geeft verder aan dat er nog steeds klachten zijn over het geluid in de kantine. 
Koen Bos meldt dat Ed Swillens hier naar zal kijken.  
Hans Arends vraagt of er een vermelding op de website kan komen over de nacompetitie van 
Eemnes 1. Hans Camps geeft aan dat er een bericht zal komen.  

10.  Sluiting 

Zonder verdere vragen voor de rondvraag, bedankt voorzitter Bart Nouwens alle aanwezigen voor de 
prettige wijze van vergaderen, voor hun komst en hun bijdrage, en sluit deze Algemene 
Ledenvergadering om 22.10 uur.  
 
 
                                                                            0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0    
  


