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 V.V. "KAPELLE" 

 
Secretariaat:  
Jip en Janneke 29 
4421 TG Kapelle 
tel. 06-24 54 15 60 
e-mail: secretaris@vvkapelle.nl 
 
Afwezig met kennisgeving: 

R. Venmans, F. Louwerse, R.C. Oostrom jr, A.D.M. Reijnhout, E. van Zweden-Voet, L. Mulder, C. Mulder, J. 
van Bloppoel, Ivan Hage. 

Notulen 

 

1. OPENING. 

Voorzitter C. Vink opent de vergadering om 19.06 uur. En geeft aan dat punt 10 enige aanpassing behoeft. De 
jaartallen wijken enigszins af. De juiste jaartallen zullen we notuleren. 

      

2. BESTUURSVERKIEZING. 
Volgens het schema van aftreden dat tijdens de algemene ledenvergadering in 2014 is vastgesteld, zal Henk 
Maas aftreden, hij is herkiesbaar. 
 
Als er leden zijn die zich willen aanmelden voor een bestuursfunctie, dan kan dat via secretaris@vvkapelle.nl. 
 
Schema van aftreden:  

Naam: Jaar van aftreden: 

Henk Maas 2018 

Kees Vink 2019 

Roel Hendriks 2019 

Tom v.d. Meer 2020 

Stephan Hakkaart 2020 

Bob Rooze 2021 

Frank Driedijk 2021 

 
Cees Vink vraagt de vergadering of er een bezwaar is om Henk Maas te herkiezen voor de periode van 4 jaar. 
 
3. INGEKOMEN STUKKEN 

- Brief huisartsen Gemeente Kapelle. Zie punt 12 van deze vergadering. 
- Mail waarin aandacht wordt gevraagd voor de schoonmaak van de gebouwen.  

 
4. NOTULEN ALGEMENE LEDENVERGADERING  
    VAN 8 september 2017 
     (zie www.vvkapelle.nl en op te vragen bij de secretaris) 
 
5. JAARVERSLAG SECRETARIS 2017/2018 
  (zie in de week voorafgaande aan de ALV: www.vvkapelle.nl en op te vragen bij de secretaris via   
  secretaris@vvkapelle.nl) 
Stephan geeft een bloemlezing van het jaarverslag. In vogelvlucht worden de punten nagelopen. Cees voegt 
toe dat een hoofdsponsor is afgehaakt. Hier is al een vervanger voor gevonden. Deze zal binnenkort bekend 
gemaakt worden. 
 
Tom wil nog toevoegen dat het hekwerk ook in dit boekjaar valt, samen met de Gemeente Kapelle heeft heel 
veel werk gekost voor de vereniging. Nog een kleine aanvulling. 
  
6. VERSLAG KASCONTROLECOMMISSIE 
Zal worden verstrekt tijdens de ALV. 
Frank Louwerse en Rob Oostrom jr. hebben gisteren bij Leo de kascontrole uitgevoerd. Enige opmerking is dat 
het bedrag van de contributie dat iets beter gespecificeerd kan worden. Dat zal gerealiseerd worden. 
 
7. VERKIEZING KASCONTROLECOMMISSIE 
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De kascontrolecommissie bestaat uit Frank Louwerse (gekozen 2016 en aftredend in 2018), Stefan Mesu 
(gekozen in 2014 en aftredend in 2017, goedgekeurd door de ALV om over 2018 aan te blijven) en Rob 
Oostrom (gekozen in 2015 en aftredend in 2018). 
 
Stefan Mesu is geen lid meer en kan daarom ook niet meer zitting nemen in de kascontrolecommissie. De 
vergadering gaat akkoord met de benoeming voor de volgende periode.  
 
8. FINANCIEEL JAARVERSLAG 2017/2018 
Het financiële jaarverslag  is voor de leden ter inzage een half uur voor aanvang van de vergadering ter inzage 
in de bestuurskamer.  
 
Resultaat is nu € 1.600 jaar ervoor, was € 3.000. Kan dat anders? Tom geeft aan dat er veel kosten niet als 
investering worden genomen, maar meteen als kosten worden genomen. Dat is het beleid van de 
penningmeester.  
Verder is een inspanning geleverd te bezuinigen op energiekosten. Alles wat niet zuinig was is vervangen.  
 
Cijfers in detail, sponsoravond kostte € 1.500. Reiskostenvergoeding voor spelers van het eerste als ze van 
verder komen ontvangen € 0,19. Daardoor zijn de kosten voor het bestuur ongeveer € 2.000. 
Inkomsten 
Iets lagere sponsorinkomsten door afhaken van een hoofdsponsor. Kantine inkomsten zijn € 5.000 hoger, 
veelal door goedlopende evenementen. 
 
Er zijn geen vragen of andere opmerkingen en geeft de vergadering het bestuur decharge voor het financieel 
jaarverslag. 
 
9. BEGROTING 2018-2019 
De begroting ligt voor de leden ter inzage een half uur voor aanvang van de vergadering in de bestuurskamer. 
 
Meer kosten door een andere hoofdtrainer en een trainer van het tweede. Verder is weer geïnvesteerd in de 
Rode Draad.  
De materiaalkosten zijn hoger doordat we meer ballen kwijtraken en dat een hogere kostenpost. 
 
Kantine inkomsten zijn € 5.000 lager begroot. Door minder derby’s houden we rekening met minder kantine 
inkomsten. Verder zijn de pannakooi en de TV uit de begroting gehaald. 
De lening van de Rabobank, tbv de gebouwen, bedraagt € 148.000 schuld. Afgelopen seizoen hebben we € 
20.000 afgelost. Tegenover de lening staat een bate in de vorm van liquide middelen van € 30.000. Vanaf 2019 
kunnen we weer aflossen. 
 
Tot slot denken we over vervangen van de kleding van een aantal vrijwilligers.  
 
Jon Herselman wil graag een opmerking maken over de toename van 30% van de personeelskosten. Is een 
fors hogere last. 
Cees gaat in op de opmerking en geeft aan dat de nieuwe trainer het waard is, aldus de mening van het 
bestuur. De vorige trainer vroeg een vergoeding die behoorlijk lager lag. De inhaalslag die we nu moeten 
maken verklaart ook dat we meer moeten betalen. 
 
Aan de andere kant voegt Tom toe dat de lagere salariskosten van de afgelopen seizoenen ook ervoor heeft 
gezorgd dat we een TV hebben kunnen aanschaffen, een pannakooi en dergelijke. 
 
Jan Beenhakker vraagt aandacht van het bestuur voor een vergoeding van de mannen senioren 1 en 2 en 
vergoedingen. De dames hebben geen trainer die een vergoeding krijgt, maar vraagt of we meer aandacht 
kunnen geven aan dit onderdeel. Zeker als we leden bij de meisjes moeten werven. 
 
Cees geeft aan dat er een gesprek volgt met een trainer die is eventueel aangesteld kan worden. 
 
 
 
10. VASTSTELLING CONTRIBUTIE KALENDERJAAR 2018  
Tijdens de algemene ledenvergadering zijn de contributies per 1 juli 2017 vastgesteld voor de periode tot 31 
december 2018. 
  t/m 12 jaar   € 11,80 per maand 
13 t/m 14 jaar   € 14,20 per maand 
15 t/m 16 jaar   € 16,25 per maand 
18 jaar en ouder  € 18,45 per maand  
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Niet spelend lid   €   7,20 per maand  
 
Per 01-01-2018 stelt het bestuur voor de prijsindex niet te volgen en de contributie tot 31-12-2018 niet te 
verhogen. 
 
Tevens stelt het bestuur voor de jaarlijkse bijdrage voor begunstigers, zoals genoemd in artikel 8 van het 
Huishoudelijk Reglement, ook niet te wijzigen en vast te stellen op € 30,00 respectievelijk € 20,00 per jaar.  
 
Tom voegt dat ook de prijzen in de kantine niet verhoogt zullen worden. 
De vergadering gaat akkoord. 

 
11. BETALINGS- EN INVESTERINGSMACHTIGING BESTUUR 
Op grond van artikel 10 lid 5 van de Statuten stelt het bestuur voor de betalings- en investeringsmachtiging als 
volgt vast te stellen: 
 
a. de penningmeester tot een bedrag van       €     600,00  
b. het dagelijks bestuur tot een bedrag van     €  3.000,00 
c. het algemeen bestuur tot een bedrag van   €  5.000,00 
 
12. Rookbeleid 
Vanuit de overheid wordt al een aantal jaren campagne gevoerd om het roken terug te dringen. Ook de KNVB 
is een dergelijke campagne gestart. Verschillende amateur voetbalverenigingen en diverse BVO’s hebben 
beleid uitgewerkt om het complex rookvrij te maken. 
De vier huisartsen uit de Gemeente Kapelle hebben een brief opgesteld, waarin men uitlegt hoe kinderen aan 
het roken geraken. Deze brief is verzonden aan alle (sport)verenigingen binnen de Gemeente Kapelle en is 
gepubliceerd in de Scheldepost. Het bestuur heeft Dr. J. de Jong uitgenodigd tijdens deze ALV een toelichting 
te geven op deze brief. Ook is dr. De Jong beschikbaar om eventuele vragen te beantwoorden. 
 
Cees Vink nodigt dr. Johan de Jong uit een toelichting te geven over roken in zijn algemeenheid en de 
aanleiding voor het schrijven van een brief namens de huisartsen binnen de Gemeente Kapelle aan de 
sportverenigingen. Samengevat: Er sterven meer mensen  aan roken dan aan misdaad, verkeer en drank en 
drugs. Zeker ten aanzien van kinderen is de beste remedie tegen roken is niet beginnen met roken. Immers 
zien roken is doen roken. De (jonge) kinderen nemen een voorbeeld aan de spelers van bijvoorbeeld de eerste 
selectie.  
Dr. J. de Jong vraagt zich oprecht af als spelers in een eerste selectie roken, dat wellicht verklaart dat heden 
ten dagen het eerste op het niveau van derde klasse speelt. 
Andere verenigingen binnen de Gemeente Kapelle hebben al stappen gezet om het complex rookvrij te maken. 
Zijn pleidooi is om te streven naar een rookvrij complex en bedankt het bestuur voor ondersteuning van het 
initiatief naar rookvrije (sport)verenigingen. 
 
Ook het bestuur van de VV Kapelle is van mening dat een rookbeleid opgesteld moet worden. Dit wordt tijdens 
deze vergadering voorgelegd aan de leden. 
 
Tom wil aangeven dat we de ingang van de kantine sowieso rookvrij willen maken. Tot 13.00 uur roken in een 
rookabri. 
 
 
 
 
 
 
 
Voorstel 
Voor komend seizoen willen we voorstellen dat tijdens jeugdwedstrijden het gehele complex rookvrij zal zijn. 
Tot 13.00 uur willen we een rookverbod instellen. Tot 13.00 uur mag er gerookt worden in de rookabri die we 
willen voorzien naast het parkeerterrein. Na 13.00 uur mag men roken op het terras of in de abri.  
 
René Flikweert vraagt zich af hoe we omgaan met bezoekers die een sigaret opsteken. Cees Vink geeft aan 
dat we hooguit kunnen aanspreken en vragen hoe en wat. Verder kunnen we via een stichting informatie en 
flyers aanvragen die we kunnen gebruiken en ophangen op en rond het complex.  
 
Sandro Eversdijk vraagt naar trainingsavonden. Dan is er veel jeugd en staan er ook ouders te roken. Wat 
kunnen we daar aan doen als vereniging? 
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Tom van der Meer en Cees Vink geven aan we daar niet aan gedacht hebben. Moeten we meenemen in de 
overweging. 
 
Concreet vraagt Cees Vink aan de vergadering of we goedkeuring krijgen voor het inzetten van een rookbeleid.  
Sowieso op zaterdagochtend tot 13.00 uur de mensen verzoeken niet te roken. De andere avonden moeten we 
meenemen. 
 
Jon Herselman vraagt of er bewust is gekozen rokers te faciliteren met een rookabri. Gevaar is ook dat daar 
hangjongeren kunnen (gaan) verblijven. Andere vraag rijst of gebruik gemaakt zal worden van een abri. 
 
13. OVERIGE PLANNEN 

- Aanschaf Web, App en TV;  
Cees Vink nodigt Stephan Hakkaart uit een korte toelichting te geven. Alle items worden gekoppeld 
zodat we snel leden kunnen informeren. Via de website, via de TV module en de voetbal.nl. 

- Mogelijk aanschaf stoeltjes tribune; 
Binnenkant van de tribune gaat geverfd worden en we zijn aan het denken alle plekken te voorzien van 
rood witte stoeltjes. 

- Continuering Rode Draad. 
Bob Rooze geeft een toelichting op de Rode Draad, trainingsstof voor trainers geeft houvast, geeft 
spelers meer handreikingen, er is vooruitgang. Daarom gaan we er minstens een jaar mee door. 

 
 Rien Hoogerheijde vraagt aandacht voor de ruimte die nodig is om te trainen. Rien heeft gezien dat er 
 vrijwel geen ruimte was om training te geven. 
 Ervaringen van aanwezige trainers in de zaal geven een ander beeld. 
 
14. RONDVRAAG 
De leden worden verzocht eventuele vragen en/of voorstellen voor aanvang van de vergadering schriftelijk in te 
dienen bij de secretaris. 
 
Cees Sonke vraagt naar de status van het Stergrazoveld. 
Tom van der Meer geeft aan dat het veld niet optimaal is, nog steeds is er gevaar voor blessures. Daarnaast 
heeft de aannemer grond geleverd waarin een onkruid mee is gekomen.  
Tom van der Meer geeft aan dat aan de Gemeente is gevraagd of kunstgras een mogelijkheid is en tevens 
gevraagd wat de kosten zijn. 
 
Uitwijkmogelijkheid straks zal het hoofdveld zijn. Veld 2 heeft geen licht meer, dus moeten we naar het 
hoofdveld uitwijken.  
 
Harry de Waard vraagt of de aannemer aansprakelijk gesteld kan worden.  
Tom geeft aan dat we als bestuur praten met de Gemeente en niet met een aannemer. De Gemeente doet er 
echt alles aan.  
We kunnen op dit moment alleen maar in gesprek blijven met de Gemeente. 
 
Cees Vink vraagt aan Stephan Hakkaart of er andere schriftelijke vragen gesteld zijn. 
Stephan geeft aan dat Elly van Zweden aandacht vraagt voor de schoonmaak van het complex.  
Tom licht toe dat de Betho op dit moment de schoonmaak verzorgt. Elly van Zweden legt de lat heel hoog qua 
schoonmaken. In de werkgroep Beheer voert men dezelfde discussie.  
 
Jeanine van Loo vraagt over het veld en over de trainer van de dames. En merkt op dat bij punt 5 geen 
aandacht of opmerking was over de dames. De secretaris erkent deze omissie en biedt zijn excuses aan. Het 
was geen opzet, maar toch een terechte opmerking. 
      
15. SLUITING 
Cees Vink sluit de vergadering om 20.29 uur. 


