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Notulen algemene ledenvergadering seizoen 2020-2021 d.d. 29.10.2021 
Aanwezig: 53 leden waarvan 9 bestuursleden en 6 ereleden 
Tijd: 20.00 uur – kantine LSVV 
 

1. Opening 
De voorzitter opent de vergadering en heet alle leden, en in het bijzonder de aanwezige ereleden, van 
harte welkom. De voorzitter vraagt allereerst een moment van stilte voor de (ere)leden die ons 
afgelopen jaar zijn ontvallen. De voorzitter memoreert het opnieuw uitdagende seizoen dat vanwege 
de corona crisis en spreekt de hoop uit dat het dit seizoen beter zal zijn.  
 

2. Vaststelling van de notulen van de ledenvergadering gehouden op 19 april 2021 
 Actiepunt 1 – instructie beamer afgehandeld. 
 Actiepunt 2 – inzicht (financiële) situatie Stichting Voorwaarts – wordt tijdens de 

ledenvergadering toegelicht door Marcel Foppen. 
 
Tekstuele wijziging: 
Pagina 5 – tweede alinea – zandveld kan worden gebruikt mits het NIET te nat is. 
Pagina 6 – instructie afstandsbediening beregening – wordt nu opgenomen op de actielijst. 
 
De notulen, actielijst en afhandeling van de besluitenlijst wordt door de leden goedgekeurd en de 
voorzitter bedankt de notulist. 

3. Ingekomen stukken en mededelingen 
 
Twee ingekomen stukken (beiden per mail ingediend bij de secretaris) 

 Alternatieve invulling roulatie kascommissie – Cor Stoop 
 Tekstuele aanpassing concept notulen – Geert-Wim Kuin 

 
Vergadering besluit beide stukken bij het agendapunt 8 te behandelen. Daarnaast een verzoek van het 
bestuur om agendapunt 8a toe te voegen aan de agenda: Kunstgras 

4. Behandelingen van de jaarverslagen 
 
4a. Algemeen jaarverslag secretaris 
Geen op- of aanmerkingen 
 
4b. Jaarverslag penningmeester 
Geen op- of aanmerkingen 
 
4c. Jaarverslag technische commissie 
Geen op- of aanmerkingen 
 
4d.  Jaarverslag jeugdcommissie 
Geen op- of aanmerkingen 
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4e. Jaarverslag meisjes- en damesvoetbal 
Geen op- of aanmerkingen 
 
4f. Jaarverslag ledenadministratie 
Geen op- of aanmerkingen 
 
4g. Jaarverslag ledenadministratie 
Geen op- of aanmerkingen 
 
4g. Jaarverslag kantinecommissie 
Geen op- of aanmerkingen 

5. Financieel jaarverslag + balanspositie over het seizoen 2020-2021 en begroting 
voor het seizoen 2021-2022  
 
Resultaat 
Resultaten ondanks corona toch goed te noemen. We kunnen het boekjaar 2020-2021 zelfs met een 
kleine winst afsluiten.  
 
Opbrengsten 

 Positief vanwege goed gebruikte regelingen van de overheid – echter nog in controle fase. 
 Regelingen gebruikt door wegvallen kantine inkomsten en doorlopende trainerskosten. 
 Goede inning contributiegelden en ook sponsorbedrag blijft ondanks corona op goed niveau 

 
Cor Stoop: kan het zijn dat we nog wat van de regeling terug moeten betalen? 
Jos Berkhout: We hebben een voorschot ontvangen. Na de definitieve controles volgt een 
eindafrekening. Het kan ook zijn dat we dan een restant ontvangen. We hebben inmiddels al meerdere 
controles succesvol doorlopen, dus het bestuur heeft er vertrouwen in dat het zo goed is. 
 
Kosten 

 Lagere huur doorberekend door Stichting Voorwaarts 
 Minder kosten doorberekend  gekregen van de KNVB 
 Kosten gemaakt voor een clinic voor de jeugd 
 Minder stroom verbruikt vanwege lockdown(s) 

 
Balans 

 EV flink gestegen 
 Voorziening opgenomen voor toekomstige verbouwingen 
 Positief banksaldo 

 
Begroting 

 Huurkosten weer op normaal niveau gezet 
 Energiekosten verhoogd met 10% 

 
Jan Koopman: Hebben we een vast contract voor stroom? 
Jos Berkhout: We hebben sinds 2018 een variabel contract. We zien nu de prijzen bijna per dag 
veranderen, echter heeft er ook weer een daling plaatsgevonden. Per saldo is het een goede keuze 
geweest, echter betalen we nu inderdaad een voorschotbedrag dat 2x zo hoog is als vorig jaar. 
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Cor Stoop: Contributie inkomsten zijn lager dan de voorgaande jaren? 
Jos Berkhout: Dit komt omdat we verstrekte (corona)korting aan de leden al verwerkt hebben in de 
boeken. 
 
Cor Stoop: Er zijn minder sponsorinkomsten dan de jaren ervoor. Wat is de reden hiervoor? 
Marcel Foppen: Er zijn een aantal sponsoren die last hebben van de corona crisis en dus minder aan 
sponsoring besteden. 
 
Cor Stoop: Waaruit is de post ‘Incidentele baten en lasten’ opgebouwd? 
Jos Berkhout: Deze komt voornamelijk voort uit de Grote Club Actie en de ontvangen subsidie voor 
het vervangen van de dakbedekking. 
 
Cor Stoop: Blijven de opbrengsten van het kledingfonds buiten de boeken? 
Jos Berkhout: Het kledingfonds is ondergebracht bij Stichting Voorwaarts 
Voorzitter: Kledingfonds is een hele goede stap geweest. Kleding gaat langer mee dan begroot, het 
geeft een uniforme uitstraling en tevens kan een bedrijf een hele leeftijdscategorie sponsoren. 
 

6. Verslag van de kascommissie en benoeming van de kascommissie voor het 
seizoen 2021-2022 
 
Geert-Wim Kuin en Joost Bruijn vormden samen de kascommissie voor het seizoen 2020-2021 en 
hebben steekproefsgewijs de boeken gecontroleerd. Er zijn geen onregelmatigheden gevonden en dus 
stelt de kascommissie de leden voor om het bestuur decharge te verlenen voor het seizoen 2020-2021. 
De leden gaan akkoord. 
 
Joost Bruijn blijft nog een jaar lid van de kascommissie. Marcel Meester heeft twee jaar deel 
uitgemaakt van de commissie en treedt af. Cor Stoop wordt door de leden benoemd in de 
kascommissie voor twee jaar. 

7. Vaststelling contributie  
Het bestuur stelt een verhoging voor het seizoen 2022-2023 van EUR 10,- per lid. De ledenvergadering 
gaat akkoord. 

8. Voorstel aanpassing statuten LSVV 
 
TOELICHTING: 
De regels voor het bestuur van de rechtsvormen vereniging, stichting, coöperatie of onderlinge 
waarborgmaatschappij veranderen. De Wet Bestuur en Toezicht Rechtspersonen (WBTR) is op 1 juli 
2021 in werking getreden. Sindsdien sluiten de regels voor toezicht en bestuur aan op die van de 
besloten vennootschap (bv) en de naamloze vennootschap (nv). Dit heeft direct tot gevolg dat we als 
LSVV de statuten up-to-date moeten maken. Alleen de meerderheid van stemmen in de algemene 
ledenvergadering kan besluiten tot een dusdanige wijziging. Vanuit wetgeving hebben we dus 
verplichting om wijzigingen toe te passen, ook zijn onze huidige statuten alweer 23 jaar oud en dus toe 
aan vernieuwing. Kortom hebben we als bestuur twee redenen om de ledenvergadering een 
aanpassing van de statuten aan te dragen. Uiteindelijk beslist de ledenvergadering over de 
inhoudelijke wijzigingen en zullen we dit vervolgens notarieel vastleggen en toezenden aan zowel de 
KNVB als de KvK. 
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VOORGESTELDE WIJZIGINGEN 
 
In samenvatting de door het bestuur aan de leden gevraagde beslissing tot aanpassing 
van de statuten van LSVV: 
 

1. Artikel 1 – Lid 1 : Aanpassen naar gemeente Dijk en Waard 
2. Artikel 1 – Lid 3: Aanpassing benaming KvK 
3. Artikel 1 – Lid 4: Verwijderen 
4. Artikel 3 – Lid 1: Tweede deel zin  - na verschijningsvormen –verwijderen 
5. Artikel 4 – Lid 1b: Verwijderen 
6. Artikel 4 – Lid 2a: Verwijderen 
7. Artikel 4 – Lid 2b: Wordt: De vereniging verplicht zich voor tenminste al haar actief 

voetballende leden het lidmaatschap van de KNVB aan te vragen. 
8. Artikel 4 – Lid 2c: Wordt: Het bestuur draagt er zorg voor dat degenen als bedoeld in lid b, 

worden aangemeld bij de KNVB. 
9. Artikel 4 – Lid 5: Wordt: Het bestuur houdt een register bij waarin de namen, adressen en 

geboortedata van de leden zijn opgenomen, middels de daarvoor geldende privacy wetgeving. 
10. Artikel 7 – Lid 1e – Verwijderen 
11. Artikel 7 – Lid 3d– Verwijderen 
12. Artikel 7 – Lid 6– Verwijderen 
13. Artikel 8 – Lid 4– Wordt: In zijn eerste bestuursvergadering na een benoeming van 

bestuursleden, stelt het bestuur in onderling overleg de taken van de bestuursleden vast en 
doet middels de verenigingswebsite mededeling aan de leden. 

14. Artikel 8 – Lid 8– Verwijderen 
15. Artikel 9 – Lid 2 – Wordt: Indien het aantal bestuursleden beneden drie is gedaald in verband 

met belet of ontstentenis van een van de bestuursleden, blijft het bestuur bevoegd tot 
uitoefening van al zijn taken en bevoegdheden. Het is echter verplicht zo spoedig mogelijk een 
algemene vergadering te beleggen waarin de voorziening in de open plaats(en) aan de orde 
komt. In geval van belet of ontstentenis van alle bestuursleden, berust het bestuur tijdelijk bij 
de door de kascommissie aan te wijzen personen. Voor de gedurende deze periode verrichte 
bestuursdaden worden de aangewezen personen met een bestuurder gelijkgesteld. 

16.  Artikel 9 – Lid 5 – Wordt: Het bestuur is, na voorafgaande goedkeuring van de algemene 
ledenvergadering, bevoegd te besluiten tot het aangaan van overeenkomsten tot verkrijging, 
vervreemding of bezwaring van registergoederen en tot het aangaan van overeenkomsten 
waarbij de vereniging zich als borg of hoofdelijk medeschuldenaar verbindt, zich voor een 
derde sterk maakt of zich tot zekerheidstelling voor de schuld van een ander verbindt, een en 
ander een bedrag van EUR 25.000 te boven gaande (was HFL 20.000). 

17. Artikel 9 – Lid 7 – Toegevoegd – tekst:  Een bestuurder neemt niet deel aan de beraadslaging 
en besluitvorming indien hij daarbij een direct of indirect persoonlijk belang heeft dat 
tegenstrijdig is met het belang bedoeld in artikel 9 lid 5. Wanneer hierdoor geen 
bestuursbesluit kan worden genomen, wordt het besluit genomen door de algemene 
vergadering.  

18. Artikel 14 – Lid  3 – ‘clubblad’ wordt vervangen door ‘verenigingswebsite’. 
19. Artikel 15 – Lid 2 – Zin 1 – Wordt: Van het verhandelde in elke algemene ledenvergadering 

worden door een bestuurslid of door een door het bestuur aangewezen persoon notulen 
gemaakt. Ook wanneer deze digitaal wordt gehouden. 
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20. Artikel 15 – Lid 2 – Zin 2 – Wordt: De notulen worden binnen een redelijke termijn na de 
algemene ledenvergadering op de verenigingswebsite gepubliceerd of op een andere wijze ter 
kennis van de leden gebracht en dienen door de eerstvolgende algemene ledenvergadering te 
worden vastgesteld. 

21. Artikel 17 – Lid 2 - ‘clubblad’ wordt vervangen door ‘verenigingswebsite’. 
22. Artikel 17 – Lid 5a - ‘clubblad’ wordt vervangen door ‘verenigingswebsite’. 
23. Artikel 17 – Lid 6 - Verwijderd 
24. Artikel 18 – Lid 5 – Verwijderd 
25. Artikel 20 – Wordt: Slotbepaling  
26. In het bestuur der vereniging hebben thans zitting: 1. D. Witte, 2. P.C. Kuilman, 3. J. Berkhout, 

4. M. Foppen, 5. M. de Vries, 6. K. van der Voort, 7. P. van Uitert, 8. B. van Uitert, 9. J. Nijs. Van 
wie de sub 1, 2 en 3 genoemden de functies van respectievelijk voorzitter, secretaris en 
penningmeester bekleden. 

 
Cor Stoop – ingekomen stuk 1 - : vult aan om de mogelijkheid te bespreken een lid van de commissie 
langer dan twee jaar plaats te laten nemen. Zeker wanneer dit een expert betreft. De vergadering 
besluit vast te houden aan de huidige wijze. 
 
Geert-Wim Kuin – ingekomen stuk 2 - : tekstuele aanpassingen: in de statuten wordt zowel ‘tenminste’ 
als ten minste gebruikt. Voorstel is om het inclusief spatie te schrijven. Tevens wordt in artikel 4 ‘ere-
lid’ gebruikt en in artikel 12 ‘erelid’. Voorstel is om ‘erelid’ aan te houden. In artikel 10 lid 3a moet 
uiteraard ‘Voorwaarde’ staan i.p.v. ‘Oorwaarde’. Voorgestelde tekstuele aanpassingen worden door 
de leden overgenomen en aangepast in de nieuwe statuten. 
 
Verder gaan de leden unaniem akkoord met de voorgestelde wijziging van de statuten. 
 

8a Kunstgras 
 
Om voldoende financiële middelen te hebben voor de investering in nieuwe kunstgrasvelden wordt er 
op 3/4/5 juni 2022 een kunstgrasspektakel georganiseerd. Hierbij in ieder geval de volgende 
onderdelen: 
 

 Grote tent op het B-veld voor diverse activiteiten 
 10-tjes toernooi 
 Tokkelen vanaf kerktoren naar het A-veld 
 (Kavel)veiling 

 
Er is een speciale commissie opgericht die zich bezig gaat houden met deze activiteiten. 
 
Met betrekking tot de investering zal het bestuur snel komen met een uitgewerkt plan. Er wordt een 
aanbestedingstraject gestart waarbij we contact hebben met diverse partijen. Er moet een keuze 
worden gemaakt met wat voor vullers (infill) het veld wordt gemaakt. Er is keuze tussen rubber korrels, 
kurk of gecoate rubber korrels.  
 
Sip Molenaar: kunnen we de kwaliteit weer krijgen die er nu ligt? 
Jan de Nijs: deze is helaas niet meer leverbaar. 
 
Frank Merk: wat is de afschrijvingstermijn van de velden? 
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Jan de Nijs: dit is standaard 10 jaar. We zullen zeer waarschijnlijk met een voorstel komen voor een 
gemiddelde kwaliteit veld (FIFA 1 std.) en niet met een extreem hoge kwaliteit. Dit in verband met de 
prijs. 
 
Siem Smit: ook nu zal er weer – buiten trainingen wedstrijden om – weer jeugd op voetballen. Beter 
om het hek open te laten, want ze klimmen er toch overheen! 
Jan de Nijs: Ja, maar in het weekend doen we deze wel op slot! Het helpt wel. 
 
Jan Koopman: we hebben in het verleden toch wel stukken moeten vervangen? 
Jan de Nijs: Ja. Maar met de kennis van nu, kunnen we dit mogelijk voorkomen. 
 
Marco Kraakman: Is het een optie om de dug-outs op het C-veld aan de zuidkant van het veld te 
plaatsen?  
Jan de Nijs: We zullen dit meenemen in het project. 
 
Michel Bes: Je hebt ook goedkopere hybride velden. Is dit geen optie voor LSVV? 
Jan de Nijs: Deze zijn te licht voor ons intensieve gebruik. 
 
Het bestuur zegt toe om uiterlijk in Januari 2022 bij de leden terug te komen met gedetailleerde 
informatie waarop op een besluit tot een investering kan worden gemaakt. 

9. Bestuursverkiezing 
 
Voorafgaand aan de bestuursverkiezing, stelt het bestuur Cor Stoop aan leden voor als erelid. Cor is 17 
jaar secretaris geweest, hoofdleider junioren, speaker tijdens wedstrijden van het eerste elftal, draait 
bestuursdiensten en is ook al jaren scheidsrechter bij LSVV.  
Cor Stoop wordt unaniem benoemd tot erelid van LSVV. 
 
Periodiek aftredend en herkiesbaar als bestuurslid zijn Paul van Uitert en Maaike de Vries. 
 
Voorzitter bedankt Paul voor zijn inzet de afgelopen jaren in het bestuur en voor de club. Vooral de 
jeugdcommissie is een hele ‘zware’ en grote post en Paul doet dit met veel tijd, enthousiasme en inzet. 
 
Voorzitter bedankt Maaike voor haar inzet voor de club en haar bijdrage in het bestuur. Het is voor de 
club van belang om een mooie, gezonde en goede meisjes/vrouwenafdeling te hebben.  
 
De leden gaan unaniem akkoord met de herverkiezing van de bestuursleden Paul van Uitert en 
Maaike de Vries. 
 
Aftredend en niet herkiesbaar is voorzitter Piet Kramer 
 
Piet is 10 jaar voorzitter geweest van LSVV en vindt het tijd om het stokje over te dragen. Piet is een 
voorzitter geweest die zichtbaar was op de club, veel heeft gedaan om de club te krijgen waar het is 
en heeft een heel belangrijke rol gespeeld in de privatisering van de club. 
Het bestuur draagt Piet voor als erelid van LSVV. De leden gaan unaniem akkoord. 
 
Het bestuur stelt Dirk Witte als kandidaat voorzitter voor aan de ledenvergadering. De leden gaan 
unaniem akkoord met de benoeming van Dirk Witte tot voorzitter van LSVV. 
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9. Rondvraag 
Cor Stoop: bedankt de aanwezige leden voor de benoeming tot erelid van LSVV 
 
Jan stoop: Vraagt aan het bestuur waarom we dit jaar niet meedoen aan de grote club actie? 
Jos Berkhout: We gaan waarschijnlijk dit jaar weer de geraniumactie organiseren, en willen niet te 
vaak ‘langs de deuren’ met acties. 
 
Sip Molenaar: het complex ligt er weer prachtig bij. Een compliment voor de schoonmaak en 
onderhoudsploeg. 
 
Marcel Verstegen: Nog steeds een groot tekort aan scheidsrechters. Aan iedereen een oproep om zich 
te melden en/of mee te denken met de mogelijke werving hiervan. 
 
Piet Kramer: Raadbesluit aangaande het jongeren/ouderen centrum + appartementen aan de 
Tulpenstraat – voormalige Mariaschool. Advies aan het bestuur om de ontwikkelingen goed en 
nauwgezet te blijven volgen! 
 
De voorzitter bedankt iedereen voor zijn/haar aanwezigheid en sluit de vergadering om  21.45 uur 
 
Besluitenlijst Algemene Ledenvergadering d.d. 29 oktober 2021 
 

o De leden gaan akkoord met de toevoeging van punt 8a aan de agenda 
o De notulen, actielijst en besluitenlijst van de algemene ledenvergadering d.d. 19.04.2021 

worden door de leden vastgesteld. 
o De jaarverslagen van het seizoen 2020-2021 worden ongewijzigd vastgesteld. 
o Het financieel jaarverslag over het seizoen 2020-2021, alsmede de begroting voor het seizoen 

2021-2022 worden ongewijzigd vastgesteld. 
o De leden gaan akkoord met een contributieverhoging voor het seizoen 2022-2023 van EUR 

10.- per lid. 
o De leden verlenen het bestuur decharge voor de financiën voor seizoen 2020-2021. 
o Cor Stoop wordt gekozen als lid van de kascommissie voor een periode van 2 jaar. 
o Paul van Uitert wordt herkozen als bestuurslid voor een periode van 3 jaar. 
o Maaike de Vries wordt herkozen als bestuurslid voor een periode van 3 jaar. 
o Dirk Witte wordt gekozen als voorzitter voor een periode van 3 jaar. 
o De leden benoemen Piet Kramer en Cor Stoop tot erelid van LSVV 
o De leden gaan akkoord met de door het bestuur voorgestelde aanpassing van de statuten. 

Actielijst Algemene Ledenvergadering d.d. 29 oktober 2021 
 

1. Opstellen van een instructie voor de sproei installatie 
2. In Januari 2022 worden de leden geïnformeerd over het investeringsvoorstel voor nieuwe 

kunstgrasvelden. 
  


