
 

 

 
 

S.V. Eemnes  
Notulen Algemene Ledenvergadering 

maandag 30 augustus 2021 
aanvang: 19.30 uur 

 
 

1. Opening   
 

Om 19:35 opent André Adema de vergadering. Hij verwelkomt Jan Schouten, die voor het 
eerst sinds lange tijd weer bij een ALV aanwezig is, als erelid.  
André Adema geeft aan dat te lang heeft geduurd voordat we weer bij elkaar mochten zitten. 
Ondanks corona heeft de club niet stilgezeten: er zijn twee nieuwe hoofdsponsors  
geworven, die ook allebei aan aanwezig zijn: Koen Bos en Arwin Lergner. Beiden hebben 
een hoveniersbedrijf en dat past uitermate goed bij een groene club. 

 
Vervolgens geeft André Adema geeft aan dat hij, wat betreft communicatie, graag zaken 
direct wil horen en niet indirect. Hoe makkelijk is het om iemand even aan te spreken? 
Arwin Lergner geeft aan, dat hij dat andersom ook wil; het bestuur moet ook zaken delen. 
 
Verder zijn wij als club, onder leiding van Niek Dunnink, begonnen aan een paar   
verbouwingen. Zo is het wedstrijssecretariaat naar boven verplaatst. De plek is meer   
open; er kan meer contact plaatsvinden. De kledingshop zit nu in het “oude”  
wedstrijdsecretariaat. Op deze manier komt er ook weer een kleedkamer vrij. En dat is  
hard nodig, want we krijgen er steeds meer leden bij.  
 
Ernst Scholten vraagt tot hoever de club deze groei door wil laten gaan.  
André Adema: het hoogste aantal leden dat wij als club hebben gehad staat op 775.  
Wim van der Craats valt bij: er komen zo veel leden, dat er nu zelfs wedstrijden laat op de 
zaterdag gespeeld worden. Dat geeft problemen met veldindeling, kleedkamers en 
scheidsrechters. 
Niek Dunnink oppert, dat wij, in overleg met de gemeente, op het parkeerterrein misschien 
nog een kwart veld kunnen realiseren.  
Wim van der Craats zegt, dat je bij benadering weet hoeveel mensen er in Eemnes komen 
wonen, dus dat je dan ook kunt uitrekenen hoeveel leden er bij benadering bij komen. Wim 
denk aan 150-250 nieuwe leden in de nabije toekomst. 
Jos Schouten geeft aan, dat wij ondanks corona toch gegroeid zijn en dat we daar niet over 
moeten klagen. 
André Adema geeft aan dat het belangrijk is om over groei te praten; dat kan bij het latere 
agendapunt van Hans Camps. 
 



 

 

Na een redelijk stabiele periode, ondanks corona, gaan we ons nu opmaken voor 75 jaar 
S.V. Eemnes.  
Hans Camps vertelt, dat wij op donderdag 1 september, vrijdag 2 september en zaterdag 3 
september een divers programma hebben. De inhoud van het programma blijft nog een 
verrassing, maar Hans kan al wel melden dat Lucky Ajax komt.  
Peter Vlaar: Zijn deze data al gecommuniceerd aan de KNVB? 
Dat moet nog gebeuren, zegt Hans Camps. Het doorgeven van deze data moet via Sportlink, 
maar kan pas volgend seizoen.  
 
De voorzitter dankt alle aanwezigen. Hun aanwezigheid en inzet voor de club wordt enorm 
gewaardeerd, maar dat geldt natuurlijk ook voor alle andere vrijwilligers die nu niet aanwezig 
zijn. Alle vrijwilligers die we extra willen bedanken, worden nog in het zonnetje gezet. We 
wachten de coronamaatregelen af en communiceren dan een datum.  
 
Tot slot vraagt André Adema de aanwezigen: Weet jij nog iemand die extra in het zonnetje 
gezet moet worden? Geef het door aan het bestuur. 
 

 
2. Bestuursmededelingen  

- Mededelingen van de voorzitter 
 
Zie punt 1. 

  
3. Vaststellen notulen van de ALV d.d. 7 september 2020 
  -De notulen worden/zijn gepubliceerd op de website.- 

  
Secretaris Natascha Scholten-Fleming loopt met de aanwezigen de notulen door.  
Blz. 6 John Rutjes wil graag weten of het klaverjassen dit seizoen doorgaat. 
Eddy van der Dussen reageert hierop met de mededeling dat het mag, dus als de 
klaverjasclub wil starten, kan dat.  
Koen Bos heeft Willem Spijker gesproken: waarschijnlijk start het klaverjassen weer in 
oktober. 
 
Omdat er verder geen opmerkingen/vragen zijn over de notulen van 7 september 2020 
worden ze goedgekeurd. Dit wordt bekrachtigd met een slag van de voorzittershamer. 
 

4. Goedkeuren financiële begroting seizoen 2021/2022  
- toelichting op de begroting seizoen 2021/2022 en financiële resultaten seizoen 

2019/2020 
 

Eddy van der Dussen bespreekt de begroting door te beginnen met het melden van het feit 
dat wij twee aparte jaren achter de rug hebben.  
Op de uitgedeelde begroting staan rechts de resultaten over de jaren 2018-2019. In de  
middelste kolom staat het definitieve resultaat van eervorig seizoen 2019-2020. De 
kascommissie heeft er nog niet naar gekeken. Dat gebeurt wel, maar dan worden er twee 
coronajaren samengevoegd, zijnde dan eervorig seizoen en afgelopen seizoen.  
Eervorig seizoen is compleet. Wat valt hier op? Er is een fors lagere omzet van de kantine. 
Dit is een vervelend, maar logisch, gevolg van de lockdown. De kantine mocht niet open en 
daardoor kon er zo’n 28.000 tot 30.000 omzet euro niet gerealiseerd worden. 
Eddy heeft subsidieregelingen aangevraagd en deze zijn toegekend. Denk hierbij 
bijvoorbeeld aan 4000 euro RVO/TVL Covid subsidie. 
Ook is er is subsidie aangevraagd voor de loonkosten. Omdat deze subsidie ook is 
toegekend, vallen de loonkosten lager uit op de begroting. 



 

 

We zijn drie-vier maanden dicht geweest. Hierdoor kon bijvoorbeeld de verenigingsdag niet 
doorgaan. Dat heeft heel veel kantine-inkomsten gescheeld. 
Door het sluiten konden er dus helaas activiteiten niet doorgaan; dat scheelde in de kosten. 
Maar omdat wij dicht waren, waren er ook minder kosten, bijvoorbeeld betreffende 
elektriciteit. 
 
De contributies hebben we wel geïnd. Ondanks dat er weinig activiteiten waren en er niet 
altijd getraind kon worden, waren de meeste leden toch bereid om de contributie te betalen. 
 
De KNVB beloofde een financiële tegemoetkoming voor voetbalverenigingen, maar deze is 
er nooit geweest. De KNVB gooide het op wedstrijdgelden die niet geïnd zijn.  
 
Conclusie: twee coronajaren zijn we, financieel gezien, prima doorgekomen. 
 
In de linker kolom staat de begroting voor komend seizoen. Deze kolom geeft veel positiviteit 
weer. Door de groei van het aantal leden, neemt het te innen bedrag van contributies toe. 
Met Koen Bos is overleg gepleegd: we verwachten 88.000 euro inkomsten uit de kantine. Dit 
wordt anders als we weer in lockdown gaan. 
 
Wat betreft de sponsorgelden zitten we op het zelfde niveau. We verwachten zelfs nog iets 
meer binnen te halen.  
 
Helaas moet de gemeente bezuinigen en dat heeft tot gevolg dat de hoogte van onze 
subsidie omlaag gaat. Het bedrag dat we krijgen, staat exact zo in de begroting vermeld. 
De subsidie op elektriciteit wordt i.s.m. de Gemeente geleidelijk afgebouwd. 
We komen zo op een omzet van 250.000 euro. De kosten zijn ook 250.000. In de kosten 
zitten alle bedragen die we dit seizoen kwijt zijn (denk hierbij aan de bijdrage aan de KNVB,  
vergoedingen voor de scheidsrechters, e.d.). 
 
Jos Schouten: Op 17 september is er weer een persconferentie. Hij hoopt dat er tijdens deze 
persconferentie geen konijn uit de hoge hoed komt.  
André  Adema geeft aan dat er vooralsnog niks bekend is over maatregelen voor 
verenigingen. In ieder geval hoeven we vooralsnog geen QR-code van bezoekers te 
scannen. 
 
Eric Bakker wil graag weten hoe het zit met de volumebonus van Heineken. Zitten wij vast 
aan een contract waar wij ons, qua volume, niet aan kunnen houden? 
Eddy van der Dussen: we krijgen een bonus als wij een bepaald aantal liter schenken. Door 
de lockdown konden wij dit aantal helaas niet halen. 
 
Eric Bakker : Is het een idee om de kosten die wij nu voorstellen op de begroting voor een 
deel te vragen aan de Club van Honderd?  
Eddy van der Dussen vindt dit een goede suggestie. Hij geeft hierbij wel aan, dit niet in de 
begroting op te nemen, omdat we niet zeker weten of we kunnen rekenen op een bijdrage 
van de Club van Honderd. 
Peter Vlaar wil graag weten waar de bijdrage voor de acht goaltjes op de begroting staat. 
Staat deze bij het begrotingsjaar 2020-2021?   
Nee, antwoordt Eddy van der Dussen, de bijdrage voor de acht goaltjes staat op de 
begroting van het jaar daarvoor. Deze goaltjes zijn het jaar ervoor namelijk bekostigd door de 
Club van Honderd. 
Eric Bakker: Voorgaande jaren heeft FC Utrecht training gegeven aan onze jeugdleden.  
Misschien is het nu leuk om dat voor de trainers te organiseren. Eric Bakker wil op de 
vergadering van de Club van Honderd deze vraag stellen. Wellicht dat de Club hier een 
bijdrage voor wil leveren. 



 

 

Wim van der Craats neemt voorgaande vraag ook mee in zijn overleg met de 
jeugdcommissie. 
 
David Huizing heeft een vraag over de loonkosten. Is iedereen doorbetaald tijdens de 
lockdown? 
Eddy van der Dussen verklaart: Mensen die daadwerkelijk iets hebben gedaan, hebben 
doorbetaald gekregen. Anderen niet. Uiteraard geschiedde dit in overleg met de 
betrokkenen. Een aantal vrijwilligers gaf zelf aan de vergoeding niet te willen, omdat er niks 
te doen viel. 
 

- goedkeuring contributiecompensatie zaalvoetballers 
 

Eddy van der Dussen legt uit, dat we contributies hebben geïnd bij alle leden. Wij vragen 
hierbij om een uitzonderingspositie voor de zaalvoetballers. Deze hebben het hele seizoen 
niet kunnen spelen en daardoor hoefde er ook geen zaalhuur betaald te worden. Het bestuur 
stelt voor om de helft van de contributie aan de betalende zaalvoetballeden teruggeven.  
 
Ernst Scholten reageert hierop met: “Niet meer dan billijk.” En daar is de rest van de 
aanwezigen het mee eens. 
 
Na stemming kan er geconcludeerd worden, dat iedereen akkoord gaat met het voorstel. 
Tevens wordt de financiële begroting 2021/2022 door alle aanwezigen goedgekeurd.   
 

 
Pauze – we laten de pauze voorbij gaan 
 

    5. Toelichting commissies op afgelopen seizoen 
      - Voetbalcommissie 
 
Hans Camps: toen we anderhalf jaar geleden stil kwamen te liggen door corona, was er 
ruimte en tijd om na te denken. Wim van der Craats volgde toen een cursus en voor deze 
cursus moest hij met een vraagstuk komen. In overleg kwam de volgende vraag naar voren: 
Wat willen we eigenlijk als vereniging?  Willen we een gezellige verenging blijven of willen we 
meer gaan bieden? Willen wij daar in investeren? Kwaliteit verbeteren? Ja, dat willen we, 
luidde het antwoord, maar dan wel op de Eemnes-manier. 
Hoe ga je dat dan doen? De enige manier is de jeugdopleiding verbeteren.  
Daar kwam Wim van der Craats om de hoek: hij kon zijn opdracht voor zijn opleiding bij de 
KNVB combineren met onze vraag. Wim is met veel mensen het gesprek aangegaan en hij 
heeft enquêtes uitgezet. De uitkomst was positief: leden wilden ook graag en stapje verder.  
Prima, maar hoe? Dat is de volgende stap. 
Inmiddels hebben we een concept beleidsplan liggen met als werktitel: “S.V. Eemnes: 
dorpse gezelligheid met stedelijke ambitie.” In dit plan staan inmiddels twintig punten die 
aandacht behoeven. Wim van der Craats en het bestuur overleggen hier binnenkort weer 
over. 
 
Een van de punten waar over na is gedacht, is het herinrichten van functies. Hans Camps 
was altijd bestuurslid senioren en Peter Schmidt voor de jeugd. Die functies zijn nu 
samengevoegd tot één. Een functie die door Hans Camps vervuld wordt.  
 
Jan Schouten wil graag weten hoe ver die stedelijke ambitie reikt. Moeten we denken aan 
bijvoorbeeld derde klasse spelen voor Heren 1?    
 
Wim van der Craats legt uit dat de ambitie ligt vooral bij de jeugdopleidingen.  
Wim heeft zichzelf een jaar gegeven om zaken te realiseren. Na één jaar maken we de 
balans op en gaan we formaliseren. 



 

 

 
Peter Vlaar: we zijn bezig de jeugd omhoog te trekken. Maar … we kunnen niet verder, 
omdat we scheidsrechters tekort komen. Gaat hier nog een oplossing voor komen? 
We hebben een aantal scheidsrechters, maar er zou meer energie gestoken moeten worden 
in het werven van nieuwe scheidsrechters.  
De reactie van Wim van der Craats hierop luidt: meer scheidsrechters is onderdeel van het 
plan. Er is contact met de KNVB over een scheidsrechtersopleiding. 
En over twee weken (16 september 2021) is er een gesprek met iemand van REF 18 over 
hoe je dit probleem kunt managen binnen je club. Wim van der Craats geeft ook aan, hier al 
met Ernst Scholten in gesprek over te zijn. 
 
Karin Hesterman: we hebben een paar jaar geleden een oproep gedaan. Een aantal jonge 
leden heeft toen de cursus van de KNVB gevolgd.  
Ernst Scholten: we hebben nu twaalf scheidsrechters. De seniorenteams zijn ook 
ingeschakeld, maar dat loopt nog niet helemaal goed. Bijvoorbeeld 25 september: er zijn dan 
negentien wedstrijden en maar achttien scheidsrechters. Eén van de scheidsrechters moet 
dus twee wedstrijden fluiten.  
De seniorenteams leveren elke week een scheidsrechter. Heren 1 doet dit keurig, andere 
teams na wat aandringen. Heren 4 ligt nogal eens dwars. 
Arwin Lergner: we leiden jongens op tot voetballer. Is het een idee om de jo-11 leden te laten 
assisteren bij de jo-8? Dan kunnen we op deze manier meer leden enthousiasmeren om 
scheidsrechter te worden. 
David Huizing: de jongens uit de 17-1 weten bijvoorbeeld niet dat er een vergoeding voor 
scheidsrechters is. Als zij hiervan op de hoogte zijn, zou hen dat over de streep kunnen 
trekken om te gaan fluiten.  
Peter Vlaar stelt voor om er via site nog een keer aandacht aan besteden. 
Karin Hesterman komt met het voorstel om een keer een bekende scheidsrechter uit te 
nodigen voor een informatieavond. Ook zouden we nog een keer kunnen benadrukken dat 
een scheidsrechter een vergoeding krijgt. Dat zou leden kunnen aanzetten tot aanmelden als 
scheidsrechter. 
 
Jos Schouten vraag aan André Adema of hij bang is dat er talenten weggepikt worden. 
Henk de Jong is van mening dat getalenteerde voetballers minder snel weg gaan als er meer 
waardering wordt uitgesproken voor hun talenten. Maar … ben je echt een talent en wil je je 
ontwikkelen, dan is de kans groot/groter dat diegene naar een andere club gaat. 
 
John Rutjes wil graag informatie omtrent de situatie rond Richard Peek.  
Eddy van der Dussen licht toe: drie jaar geleden is Richard Peek gekomen als jeugdtrainer. 
We hebben als club toen de Rode Draad ingekocht. Richard Peek zou dit 
opzetten/uiteenzetten. Na verloop van tijd heeft Richard Peek taken aan anderen gegeven 
en was hij was alleen nog bezig met de Champions League en het team JO8-1. Maar .. .dit 
gaf op een gegeven moment wrevel: hij kreeg immers betaald voor taken die hij niet meer 
uitvoerde. Het bestuur heeft hierover een gesprek met Richard Peek gehad. Hem is 
aangeboden andere taken te gaan doen om zo tot de volledige vergoeding te komen. Dit 
wilde hij niet. 
 
John Rutjes wil hierop weten of zijn vertrek nog aangekondigd wordt op de website. 
Eddy van der Dussen zegt hierop nee, dit wordt niet gecommuniceerd. 
Henk de Jong merkt op dat er een gevaar kan zijn als je niet communiceert. Dan gaan 
mensen de vertrekreden zelf invullen. 
Arwin Lergner: je kunt ook op de website een bericht plaatsen waarin je Richard Peek  
bedankt voor gewezen diensten. Dat is ook duidelijker naar leden toe. 
Henk de Jong houdt ook gemengde gevoelens over aan de situatie omtrent Richard Peek. 



 

 

Richard Peek is enige jaren geleden druk bezig geweest om de Rode Draad gestalte te 
geven. Henk de Jong concludeerde, dat de Rode Draad vooral in de hogere trams ingezet 
werd. Richard Peek sprong uiteindelijk in om deze door te voeren in de lagere jeugdteams. 
Zorg van Henk de Jong: ondanks de vele inzet, zijn er nog te weinig trainers voor de 
jeugdteams.  
 
André Adema wil ook nog graag een toelichting op de situatie geven. Als bestuur hebben we 
veel tijd en energie gestoken in de situatie rondom Richard Peek. Het ging bij Richard Peek 
niet alleen om geld, er zat ook een stuk ontevredenheid in. 
André Adema had graag gezien dat Richard Peek naar het bestuur (zelf of Via Hans Camps 
of Wim van der Craats) was gekomen om zijn ontevredenheid kenbaar te maken.  
 
Arwin Lergner geeft aan dat Richard Peek afspraken heeft gemaakt met twee mensen 
binnen de vereniging. Ook over zijn vergoeding. Wat Arwin Lergner en David Huizing dwars 
zit, is dat zij net zo veel, zo niet meer deden/doen, en daar niet voor betaald krijgen. 
 
André Adema legt uit, dat aan Richard Peek is uitgelegd waarom hij meer taken zou moeten 
doen voor zijn vergoeding. Het bestuur wilde daar over in gesprek, maar zover is het niet 
gekomen, omdat Richard Peek al vrij snel aangaf daar niet voor open te staan.  
 
Niek Dunnink zegt: Richard Peek heeft de Rode Draad teruggegeven. Dit is destijds 
besproken met twee bestuursleden. Hier wist het huidige bestuur niks van af. 
 
Conclusie van een aantal aanwezige leden: wat ook belangrijk is, is dat we vrijwilligers 
moeten werven. Daar zou meer tijd en energie in gestoken moeten worden. 
Bijvoorbeeld: leden die nog niks doen, nog een keer benaderen (eerste keer is bij 
inschrijving) en vragen wat zij voor de club zouden kunnen betekenen. 
 
  

    6. Led’s go! 
- toelichting op besluitvorming investering ledverlichting voor alle velden 

 
Namens het bestuur van S.V. Eemnes vraagt Niek Dunnink de Algemene Ledenvergadering 
akkoord te gaan met de investering in de vervanging van de huidige lichtmasten op veld 1-2-
3 voor ledverlichting. 
 
Het bestuur heeft het volgende traject doorlopen; 

• Reeds in 2019 gestart en vanaf begin 2020 concrete oriëntatie naar marktpartijen van 

ledverlichting.  

• In februari 2020 in contact gekomen met De Groene Club; dit is een afdeling van de 

KNVB, die clubs begeleidt en adviseert bij het kiezen van de juiste leverancier voor 

ledverlichting. 

• Doorlooptraject van ca. 1 jaar (incl. vertraging door Covid-situatie) met selectie van 

aanbieders. Drie concrete offertes beoordeeld van -Sportverlichting.com – 

Luximprove – Oostendorp. De totale investeringskosten werden toen aangeboden 

tussen € 51.635,- en € 56.830,- (incl. 30% subsidie). 

• Aan twee aanbieders, zijnde Luximprove en Oostendorp, is verzocht een definitieve 

offerte uit te brengen. Detail: Oostendorp is al vele jaren onze huidige 

leverancier/onderhoudspartij van de bestaande verlichting.  

De offerte-vergelijking is uitgereikt bij de stukken van de vergadering.  
 
Technische specificaties en kwaliteit: vergelijkbaar en nagenoeg gelijk.  
 



 

 

Het bestuur heeft de voorkeur voor Oostendorp, omdat zij de huisleverancier is en volledig 
op de hoogte is van de elektrotechnische situatie van de club.  
 
Hoe gaan we dit als club betalen? 
Geen (langlopende) lening bij de gemeente of commerciële partij, maar uit eigen middelen. 
Doordat (het merendeel van) de leden van de vereniging de contributie over het afgelopen 
seizoen heeft betaald, kunnen we dit geld vrijwel volledig besteden aan de aanschaf van de 
ledverlichting. Het geld is apart gezet, zodat het volledig besteed kan worden aan deze 
investering.  
 
Na de toelichting van Niek Dunnink op de investering voor ledverlichting wordt de vraag 
gesteld of de vergadering akkoord gaat met dit besluit. 
Het voorstel wordt unaniem aangenomen. 
 
Jan Schouten wil wel graag weten of de ledverlichting een andere slagschaduw kan geven. 
Niek Dunnink denkt van niet. Omdat het een iets andere soort verlichting is, zal het wel even 
wennen zijn, maar grote verschillen zullen er niet zijn. 
 
John Rutjes wil weten of wij, naast ledverlichting, ook zonnepanelen krijgen. 
Niek Dunnink daar is de club wel mee bezig geweest, maar vooralsnog komen ze er niet. 
Simpelweg omdat het voor ons niet voldoende rendabel is. Als wij veel opwekken, is de club 
dicht (zomerperiode) en hoeven de lampen niet aan, omdat het lang licht is. Als wij 
elektriciteit uit zonnepanelen nodig hebben, is het winter.  
 
Peter Vlaar: is de luxwaarde van de huidige lampen gelijk aan de luxwaarde van de lampen 
die we krijgen? 
Niek Dunnink geeft aan uit te zijn gegaan van de huidige luxwaarden. 
De luxwaarde van veld 1 is iets hoger, omdat daar ledwedstrijdverlichting aangelegd wordt. 
De luxwaarden van de verlichting op de velden 2 en 3 zijn uitermate geschikt voor 
trainingsdoeleinden. 
 
 

    7. Bestuursmutaties  
- Conform het Rooster van Aftreden, zijn er de volgende mutaties: 

 
 Koen Bos – bestuurslid Clubhuis  [aftredend en herkiesbaar] 

 bestuurslid sponsor/nieuwe media  [vacature] 
 Natascha Scholten-Fleming - secretaris  [aftredend en herkiesbaar] 
 
Het (her)kiezen van bestuursleden zal schriftelijk geschieden middels uitgedeelde stembriefjes. 

 
Na het tellen van de stemmen door Eric Bakker en Jos Schouten kon Jos Schouten de 
vergadering meedelen, dat zowel Koen Bos als Natascha Scholten-Fleming is herkozen. 

 
8. Rondvraag 

 
Henk de Jong wil graag weten hoe de status betreffende de werving van vrijwilligers is. 
Natascha Scholten-Fleming kan hierop helaas nog geen positief antwoord geven; door de 
coronacrisis was het moeilijk om vrijwilligers te werven. Dit wordt zeer spoedig opgepakt. 
 
John Rutjes: zaterdag 4 september gaan we weer beginnen. Wat doen we met de fietsen? 
Hoe kunnen we voorkomen dat ze voor de deur worden gezet? 
Arwin Lergner komt met het voorstel om foutgeparkeerde fietsen aan de ketting te leggen.  
Niek Dunnink  gaat nadenken over een oplossing. 



 

 

 
Arwin Lergner: wat doen we met het complex als het dicht is? Op woensdagmiddag open 
gooien? Er lijkt, valt Henk de Jong Arwin Lergner bij, grote behoefte te zijn aan onze velden 
om op te voetballen.  
Niek Dunnink: de gemeente wil geen beheerder aanstellen om bijvoorbeeld op 
woensdagmiddag toezicht te houden op onze velden. Niek Dunnink heeft binnenkort weer 
overleg met Wilma Boer en gaat wéér vragen om een oplossing. 
 
David Huizing schrikt van de loonkosten op de begroting. Hij denkt, dat deze 10.000 euro 
mist. 
Eddy van der Dussen kan hem geruststellen: in de post loonkosten zitten ook de kosten 
betreffende het loon van de trainer van heren 1 en de vergoedingen voor de scheidsrechters. 
De getallen die er staan, zijn de loonkosten totaal, dus ook o.a. de daarbij behorende 
belastingen en sociale premies.   
 
Wim van der Craats heeft er al met Niek Dunnink over gesproken, maar wil het graag weer 
aanstippen: het weer in orde maken van het ballenhok. 
Voorstel van Wim van der Craats: ballenkooien maken die met een sleutel geopend kunnen 
worden. Alleen de trainer heeft dan toegang tot “zijn” kooi. 
Niek Dunnink gaat dit uitzoeken.  
 
Als we straks door ons eigen succes zijn ingehaald en (te) veel leden hebben, hoe gaan we 
dat dan oplossen met de bezetting van de velden?, vraagt Eric Bakker. 
Op deze vraag hebben wij (nog) geen eenduidig antwoord. 
 

 
9. Sluiting 

 
 
 André Adema dankt alle aanwezigen en sluit om 21:49 de vergadering. 


