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 NOTULEN  

van de algemene vergadering van s.v. TEC 

 

Datum:  07-04-2017 Tijd: 19:30 uur Locatie: TEC clubhuis  
             
Aanwezig:    Pieter van den Burg, Irina den Hartog, Wim van Eldik, Bart  
                                                                Rengers, Wim de Bie, Rene Harte, Jan Vissers, Sedat  
                                                                Oztoprak, Suzan Arbouw, Nicky van Dee, Leon Hage, René  
                                                                Schiltmans, Edwart Schiltmans, Joyce v.d. Loo, Gert van  
                                                                Kuilenburg, Jurgen Laffeber, J. van Doesburg, G.h.b. van  
                                                                Hensbergen, p.v. Hensbergen, Herman van Doesburg, Mo  
                                                                Imel, Patricia Jaarsma, Erika van Herrewaarden, Cor van  
                                                                Tricht, Karin de Vries, Carin van Tricht, Angelique Hage, John  
                                                                de Vries, Henk van Verseveld, Osman Kabalay, Wim v.d.  
                                                                Heijden, Martin Gerritsen, Edo van Tricht, Henk van Tricht,  
                                                                Wesley de Vries, Gerrit Gerritsen, Elisa Derksen, Co Kraak,  
                                                                p.j. Oudt en Ronny Versteeg. 
Voorzitter:     Pieter van den Burg 
Notulist:     Irina den Hartog 

 

1. Opening & vaststellen agenda 

De voorzitter opent de vergadering om 19.41 uur en bedankt de aanwezigen. 

 

Het voorstel van de agenda is vastgesteld. 

 

2. Vaststelling van de notulen van de vorige algemene vergadering 1-4-2016 

De notulen is vastgesteld door de leden. 

 

3. Vaststelling van de nieuwe verenigingsstatuten 

Dhr. Laffeber vraagt of er rekening is gehouden met een periode van aftreden, zodat niet alle 

bestuursleden tegelijk aftreden. Als antwoord kunnen we aangeven dat de helft van het 

bestuur om de twee jaar wordt herkozen. Bij geen tegenkandidaten kun je weer een periode 

van 2 jaar verder en hoeft er niet gestemd te worden. Deze regeling is gehanteerd zoals in de 

statuten van de knvb zijn opgenomen.  

 

De statuten zijn verder vastgesteld door de leden. 

 

4. Jaarverslag 2015/2016 

Het jaarverslag is aan alle leden ter inzage uitgereikt. Dhr. van den Burg licht te tekst toe aan 

de aanwezigen leden.  

 

De speerpunten van het huidig seizoen worden toegelicht. In hoofdlijnen voldoet s.v. TEC aan 

de licentie-eisen op enkele punten na. Er wordt momenteel niet volledig voldaan aan het 

jeugdbeleidsplan. Ook voldoen we nog niet aan de eisen van een dopingstation en voldoende 

voorzieningen voor minder validen. Er is een jeugdbeleidsplan geschreven door René Harte 

en Frits van den Berk. Hierin staat beschreven waar wij nog aan moeten voldoen en gaat het 

bestuur hier het volgende seizoen aan werken. Daarnaast moeten we voor 1 mei een “plan 

van aanpak” aanleveren hoe we op korte termijn de voorzieningen van mindervaliden gaan 

realiseren en hoe we ons dopingstation gaan inrichten. We gaan met de Gemeente in gesprek 

hoe we de voorzieningen voor minder validen kunnen regelen, bijvoorbeeld door subsidies 
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e.d. Voor de doping komt er een voorlichtingsavond voor de spelers van het 1ste elftal en 

bespreken we met hen hoe we een dopingstation kunnen inrichten in de bestaande bouw. 

 

Mevr. Derksen vraagt zich af hoe het dopingstation betaald gaat worden, aangezien deze niet 

terug te zien is in de begroting van 2017/2018. Dhr. van den Burg geeft aan dat het 

dopingstation meer een voorziening is binnen de bestaande bouw en zijn hier weinig 

financiële kosten aan verbonden. Aan de voorzieningen voor de minder validen zal meer geld 

aan worden uitgegeven. Dit willen we in samenspraak met de Gemeente regelen, zoals 

verteld aan de hand van subsidies en overige mogelijkheden. Ook de Stichting 2000 gaat 

hierin meedenken in het kader van de licentie-eisen. Tevens gaan we een gezamenlijk plan 

maken met de vereniging en de stichting, in samenspraak met Sedat en Bart, waar alle lasten 

worden ondergebracht. Er komt een openheid van alle baten en lasten, zodat we niet voor 

onvoorziene kosten komen te staan. 

 

Kees van Keulen en Jan Vissers hebben een nieuw sponsorbeleid voor de kleding opgesteld 

met een uniformiteit. Voor het nieuwe seizoen wordt dit uitgerold. Wanneer er 

sponsoraanvragen vanuit de trainers komen, dien je dit te melden bij Kees en Jan en zullen zij 

in samenspraak met de trainers een voorstel maken. Binnen het sponsorbeleid voor de 

kleding willen graag als vereniging optrekken en onze sponsors vastleggen door 

contractvorming en kunnen we hier een eenduidige tegenprestatie voor leveren. 

 

De supportersvereniging doet veel in de merchandising voor TEC en verkopen 

promotiemateriaal. Zij organiseren ook busreizen naar de uitwedstrijden, activiteiten en acties 

tijdens de thuiswedstrijden. Het bestuur wil hen bedanken voor de inzet die zij leveren en TEC 

op de kaart te zetten. Ook een bedankje aan Erika van Herrewaarden die elke thuiswedstrijd 

de lootjes verkoopt. En als laatst bedankt het bestuur de activiteitencommissie die vele leuke 

activiteiten voor de jeugd heeft verzorgd. 

 

Het G-team bestaat 25 jaar en zij hopen dat er voor dit jubileum aankomend seizoen geld kan 

worden gereserveerd. 19 en 20 augustus wordt er een groot toernooi georganiseerd en wordt 

dit gesponsord door Hotel Van der Valk Tiel. Er wordt veel energie in gestoken en dhr. van der 

Burg is blij met deze ontwikkeling. 

 

Leon Hage spreekt vanuit de supportersvereniging. Er zijn dit jaar leuke dingen georganiseerd 

en dit heeft veel geld gekost. Er is vanaf vandaag een nieuw geluidsysteem en iedereen is 

welkom dit tijdens de 1ste thuiswedstrijd te beluisteren. Nieuwe leden kunnen zich aanmelden 

dit kost 15 euro per jaar. Eind van het jaar wordt er een feestavond georganiseerd op 20 mei, 

voor de leden gratis en voor introducees 5 euro.  

 

Het jaarverslag is vastgesteld door de leden. 

 

5. Financieel jaarverslag over het afgelopen boekjaar 2015/2016 

De leden kunnen het financieel jaarverslag meelezen vanuit het uitgereikte jaarverslag. Sedat 

Oztoprak licht het verslag toe. Voor het eerst hebben wij een accountantsverklaring verkregen 

volgens de richtlijnen van de knvb voor de afgesproken deadline. Hierdoor zijn er geen 

consequenties voor de vereniging.  

 

Er is een vraag gekomen van Henk van Verseveld waarom het aankomend seizoen een lager 

bedrag voor sponsoring is opgenomen in de begroting. Dit komt omdat we een eenmalig 

sponsorbedrag hebben ontvangen van Klokbeheer, waardoor dit bedrag volgend seizoen niet 

terug komt. 
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6. Verslag van de kascommissie 

De kascommissie geeft decharge aan het bestuur voor het financieel jaarverslag over 

boekjaar 2015/2016. 

 

7. Benoeming leden financiële commissie 

- Osman Kabalay 1ste termijn 

- Edo van Tricht 1ste termijn 

-  Jurgen Laffeber wordt benoemd als 3de commissielid. 

- Reserve lid is niet benoemd en wordt gezocht door de overige bestuursleden 

 

8. Vaststelling van de begroting 2016/2017 & begroting 2017/2018 

Elisa Derksen heeft een vraag met betrekking tot de sponsorgelden. Waarom de begroting 

voor de sponsorgelden lager uitvallen vindt zij goed uitgelegd. Echter maakt zij zich zorgen 

over de uitgaven die moeten worden gedaan en wordt er gesproken over wasgeld en 

contributieverhoging. De uitgaven worden groter en de inkomsten vanuit sponsoring dalen. Zij 

vraagt zich af hoe we dit gaan ondervangen. Sedat geeft aan dat de vereniging naar stabiliteit 

wilt. De kosten die gepaard gaan met de Tweede Divisie blijft gelijk aan afgelopen seizoen. 

We willen gaan kijken naar de pijnpunten van de club, zoals wasgeld, marge van kantine en 

andere onderwerpen. Waar doen we het slecht en waar kunnen we als vereniging in 

verbeteren, zodat we meer marges ontvangen. Dit is het beleid die we willen doorzetten, om 

niet enkel afhankelijk te zijn van sponsoring. We willen verder kijken in verdiensten dan alleen 

sponsoring. We kijken tevens kritisch naar onze uitgaven. Er komt transparantie tussen de 

vereniging en de stichting, waarbij de kosten en baten goed worden verdeeld en de kosten 

zeker niet ten koste van de vereniging en de leden gaat. Elisa Derksen geeft aan dat haar 

zorgen zijn gedeeld met iedereen, maar vertrouwen heeft in het bestuur dat deze punten 

worden meegenomen en geeft haar goedkeuring. 

 

Henk van Verseveld geeft aan dat er ook moet worden gekeken naar spelers die boetes 

oplopen op het spelersveld. Maak dat transparant en laat ze zien wat voor kosten dit 

meebrengt voor de vereniging. 

 

De begrotingen voor 2016/2017 en 2017/2018 zijn door de leden vastgesteld.  

 

9. Bestuur (aftreden en benoemingen) 
Irina licht toe dat de ALV voor onderstaande benoemingen officieel in 2016 stond gepland, 
vandaar dat iedereen in de benoeming van deze vergadering aftredend is in 2018. Er is 
navraag gedaan bij de KNVB en wanneer er geen tegenkandidaten zijn hoeft er niet gestemd 
te worden. Er zijn geen aanmelding binnengekomen en daardoor is iedereen zonder 
stemming direct benoemd voor een termijn van 2 jaar aftredend in 2018. 
 
Herbenoeming 2de termijn tot voorzitter: de heer Pieter van den Burg 
(aftredend 2018) 
 
Herbenoeming 2de termijn tot secretaris: mevrouw Irina den Hartog 
(aftredend 2018) 
 
Herbenoeming 2de termijn tot vice-voorzitter (vacature Laffeber): de heer Wim van Eldik 
(aftredend 2018) 
 
Herbenoeming 2de termijn tot voorzitter jeugdcommissie: de heer René Harte 
(aftredend 2018) 
 
Herbenoeming 2de termijn tot voorzitter technische commissie: de heer Wim de Bie (aftredend 
2018) 
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10. Bespreken vrijwilligersbeleid  

Pieter van den Burg geeft het woord aan de coördinatoren van de kantine. Zij hebben een 

plan gepresenteerd aan het bestuur omtrent het vrijwilligersbeleid. Dit wordt gesteund door 

het bestuur en is gevraagd dit in de ledenvergadering te presenteren. 

 

Er is een nieuw beleid geschreven om te zorgen dat er meer vrijwilligers zijn die mee willen 

werken aan de vereniging. Bijvoorbeeld bij het clubhuis, wedstrijden, lijnen trekken, EHBO 

e.d. Mocht je geen vrijwilliger willen zijn dan kun je dit voor 45 euro afkopen. Wil je 

vrijwilligerswerk doen moet je twee keer 5 uur werk verrichten. Om dit in goede banen te 

leiden is er een vrijwilligerscommissie nodig, aangezien dit veel werk betreft. Het verslag 

wordt op de website geplaats en kan daar geheel worden ingelezen. 

 

Er wordt ook aangekaart dat er veel dezelfde ouders voor kinderen rijden en hiervoor hoge 

kosten maken. Dit zijn altijd dezelfde mensen al jarenlang. In samenspraak met de ouders 

afstemmen of zij het vrijwilligerswerk voor hen kunnen overnemen.  

 

11. Jubilarissen 
Wim van Eldik spreekt de aanwezigen jubilarissen toe en ontvangen allen een speldje.  
 
 
80 jaar:  Hensbergen, van P.H.B. 
80 jaar:  Doesburg, van M. 
70 jaar:  Spee, J. 

70 jaar:  Verbeek, T.H. 
70 jaar:  Hensbergen, van P. 
50 jaar:  Gerritsen, M.D. 
50 jaar:  Doesburg, van H. 
40 jaar:  Verbeek, M. 
40 jaar:  Schiltmans, R.N.J. 
20 jaar:  Heijden, van der W.A. 
20 jaar:  Meeteren, van G.H. 
20 jaar:  Soest, van C.H. 
20 jaar:  Peters, J 
20 jaar:  Vink, G. 
20 jaar:  Kuilenburg, van G.C. 
15 jaar:  Spee, M.E. 
15 jaar:  Schilt, van E. 
15 jaar:  Maten, van der P. 
 

12. Rondvraag 

Dhr. Oudt vraagt waar het programmaboekje van het eerste elftal is. Pieter van den Burg geeft 

aan dat dit wordt meegenomen en met de stichting wordt besproken. 

 

Henk van Verseveld heeft een vraag over de veldindeling van de competities. Er wordt op één 

veld niet gespeeld en dat is op het hoofdveld van het 1ste elftal. Pieter van den Burg geeft aan 

dat er geen duidelijk beleid is. Bart van Dee is als terreinmedewerker aangesteld en in 

samenwerking met de Gemeente wordt de kwaliteit van het veld gewaarborgd. De 

jeugdelftallen mogen er wel op voetballen, maar niet de senioren vanwege de kwaliteit van het 

veld. Gerrie Vink verteld dat hij één eis had en dit is een goed kwalitatief grasveld. Hij traint 

altijd op kunstgras, om te voorkomen dat het veld hobbelig wordt. Vandaar dat andere elftallen 

er ook niet op spelen of trainen. Dit is noodzakelijk om het hoofdveld op orde te houden. Henk 

van Verseveld wilt het bestuur meegeven om ook andere velden in te zetten. Pieter van den 

Burg zal dit bespreken met de Gemeente. Gerrit Gerritsen geeft ook mee dat alle teams op 

kunstgras willen spelen, maar dit is niet mogelijk als er 8 teams tegelijk spelen. Ook dit is een 

probleem. Wim de Bie geeft aan dat de tijden voor dit seizoen vaststaan. Voor aankomend 
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seizoen is er besloten de tijden op zaterdag beter te verspreiden. Ook meegenomen dat het 

veld naast het spoor een omheining kan krijgen om er op te kunnen spelen in competitie. De 

vraag die nu wordt gesteld is besproken binnen de technische commissie en er komt een 

passende oplossing, zodat iedereen tevreden het nieuwe seizoen in kan. 

 

Elisa Derksen geeft aan dat de tijd van de alv op een vrijdag en de duur van de vergadering te 

lang is. Dit is ook een reden dat er weinig leden aanwezig zijn op de alv. 

 

De supportersvereniging wil Gerrie Vink voor zijn inzet aan het 1ste elftal bedanken.  

 

13. Afsluiting 

De voorzitter sluit de vergadering en bedankt de aanwezigen. 


