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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 
 
Notulen, alle stemgerechtigde leden van 18 jaar of ouder, voor de Algemene Ledenvergadering welke 
gehouden wordt op 27 september 2021 om 19.30 uur in de kantine van de VV Kapelle. Vanaf 13 september 
2021 tot 28 september 2021 is het jaarverslag in te zien via de website of op te vragen via: 
secretaris@vvkapelle.nl. De jaarrekening 2020-2021 kunt u inzien vanaf 19.00 uur in de kantine op 27 
september aanstaande. 

Notulen     
 
1. Opening om 19.34 uur door Kees Vink. 
Afmeldingen: 
- Harry de Waard 
- Iman Vleugel 
- Ries de Jonge 
- Jon Herselman 
 
2. Ingekomen stukken en vragen 
Geen. 

1. BESTUURSVERKIEZING 
 
Volgens het schema van aftreden dat tijdens de algemene ledenvergadering in 2014 is vastgesteld, zal Bob 
Rooze aftreden maar is hij herkiesbaar.  
Via de email of het contactformulier op de website kunt u uw akkoord geven dan wel bezwaar maken tegen 
deze herverkiezing. 
 
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: 

Bob Rooze 2021 

Henk Maas 2022 

Kees Vink 2023 

Roel Hendriks 2023 

Tom van der Meer 2024 

Stephan Hakkaart 2024 

  

 
2. NOTULEN ALGEMENE LEDENVERGADERING  
    VAN. 15 februari 2021. 
    (zie de uitnodiging per e-mail en op te vragen bij de secretaris) 
Kees licht toe dat we de ALV schriftelijke wijze afgedaan. Er zijn geen vragen gesteld. De vergadering gaat 
akkoord met de notulen van de schriftelijke ALV. Deze zijn bij deze vastgesteld. 
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3. JAARVERSLAG SECRETARIS 2020/2021 
 
  (zie in voorafgaande aan de ALV: www.vvkapelle.nl en op te vragen bij de secretaris via   
  secretaris@vvkapelle.nl) 
Zie website. 
Kees stelt de vraag of er op- en aanmerkingen zijn op het jaarverslag. Die zijn er niet. Kees wil het jaarverslag 
vaststellen.  
Tom breekt in en licht toe dat in het jaarverslag een fout is geslopen. De opbrengst is foutief vermeld, omdat 
dit na de controle van de kascontrole commissie is opgemerkt dat het resultaat hoger is omdat een last 
genomen moet worden als deze bekend is. Toelichting volgt. 
 
4. VERSLAG KASCONTROLECOMMISSIE 
 
Kascontrole heeft plaatsgevonden en de commissie heeft decharge verleend aan het bestuur. 
 
Kees Vink nodigt Robin Minderhoud uit een toelichting te geven vanuit de kascontrolecommissie. 
Voorziening en de afschrijving zijn discussiepunten geweest. Investeringen worden in één keer genomen en er 
wordt niet afgeschreven. Dit is een bestendige gedragslijn. De KNVB bijdrage is een punt van discussie 
geweest. 
Teruggave van de Delta. Verklaring is gegeven en akkoord bevonden. 
 
Verder verleent de kascontrolecommissie het bestuur decharge. 
 
Edwin van Damme vraagt of er gesproken is over tot welk bedrag er investeringen in de kosten genomen 
moeten worden. Robin licht toe dat er niet over is gesproken. Er is gekeken naar een bepaalde materialiteit en 
aan de hand daarvan is gekeken of het gevoerde beleid geaccepteerd kan worden. 
 
5. VERKIEZING KASCONTROLECOMMISSIE 
 
De kascontrolecommissie bestaat momenteel uit, Niels van Herk, Robin Minderhoud. Vorig jaar is Ries de 
Jonge benadert en die heeft “ja” gezegd. Deze benoeming is schriftelijk gedaan. Tom was abuis en is dit jaar 
Ries vergeten uit te nodigen. 
 
Een vierde kandidaat is ook gezocht en gevonden in de persoon van Rowan van Duivenwaarde. 
Bij geen bezwaar van de leden, stelt het bestuur voor Rowan te benoemen. 
 
Tom stelt voor om alle vier de kandidaten in de kascontrolecommissie te benoemen.  
 
6. FINANCIEEL JAARVERSLAG 2020-2021 
 
Tijdens de ALV in te zien. 
Tom vraagt aan de vergadering of er op voorhand al vragen zijn. 
 
Edwin van Damme stelt de vraag hoe het kan dat de sponsoring met 25% is toegenomen. 
Tom neemt dit mee in zijn uitleg. 
 
Tom licht de belangrijkste zaken toe. 
- Covid 19 steun ongeveer € 14.000; 
- Verhuur van de kantine aan het Cederhof voor dagbesteding, € 500 per maand. 
- Isaac Beeckman huurt een veld a € 3.000. 
- Sponsoring: er is een deel later gefactureerd t.o.v. vorig seizoen. En er is € 6.000 meer aan 
sponsorinkomsten. Dat komt door hogere deal met de Jumbo Van Boven en met Deventrade (kleding 
leverancier). 
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De belangrijkste reden is wel dat de contributie twee jaar lang wel is geïnd. Voor de jeugdleden is dat terecht, 
omdat die door hebben getraind.  
Voor de senioren hebben we dat ook gedaan.  
Daarom hebben we besloten dat alle seniorenteams een vergoeding ontvangen van € 250 per team. 
Binnen twee weken zullen we deze tegemoetkoming aan de seniorenteams uitreiken. 
 
Verder een aantal tegenvallers: 
- Geen sponsorloop; 
- Geen rad van avontuur; 
- Geen subsidie van de Gemeente Kapelle; 
- Gas meter: Delta heeft twee jaar achtereen een schatting gemaakt en aan de hand daarvan de 
maandbedragen betaalt. Recent heeft Delta een herberekening gemaakt en daaruit is een naheffing opgelegd. 
- Verbouwing is een voorziening gevormd, de kascontrolecommissie heeft opgemerkt dat de 
verbouwingskosten niet voorzien kunnen worden. 
- Beleid is dat we (grotere) kosten in een keer nemen. Dus ook de bus (aangeschaft in 2020) is in een keer 
genomen. 
- Aanschaf koelkast voor € 2.500. Sligro heeft echter een deal gesloten met de vereniging. Als we een 
bepaalde omzet halen in 5 jaar krijgen we € 2.500 korting. 
 
 
7. BEGROTING 2021-2022 
 
Tijdens de ALV in te zien. 
 
Lagere begroting dan vorig jaar. Ruim € 193.000 is de begroting. We hebben een gemiddelde genomen van de 
afgelopen twee jaar.  
De begroting is koffiedik kijken, zeker gezien de afgelopen pandemie. Tom vraagt of iemand een opmerking 
heeft over de begroting. 
 
Paul vraagt of de prijsverhoging is meegenomen in de begroting. Er zijn ook andere afspraken gemaakt over 
kortingen met de leveranciers. 
 
Tom geeft aan dat dit niet is gebeurt. Tom houdt het in de gaten en zal samen met Paul scherp kijken naar de 
afspraken van de drankleverancier Heineken en de Sligro. 
 

8. VASTSTELLING CONTRIBUTIE KALENDERJAAR 2021 

Tijdens de algemene ledenvergadering zijn de contributies vastgesteld tot 1 januari 2022. 
Het bestuur stelt voor de prijsindex niet te volgen en de contributie niet te verhogen 
  
t/m 12 jaar   € 11,80 per maand 
13 t/m 14 jaar   € 14,20 per maand 
15 t/m 17 jaar   € 16,25 per maand 
18 jaar t/m 39 jaar  € 18,45 per maand  
40 jaar en ouder  € 14,20 per maand 
Niet spelend lid   €   7,20 per maand  
 
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.      
 
Kees licht toe dat we gezond zijn en dat we dat niet hoeven te doen. 
 
Lian Mulder vraagt of er over een paar jaar niet een forse verhoging doorgevoerd moet worden.  
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Tom licht toe dat we een aantal zaken de afgelopen jaren een aantal zaken hebben geholpen. 
De Betho a € 7.000; 
Wim Francke die een hoge beloning kreeg, en nu twee verzorgers voor een vrijwilligersvergoeding;  
Olaf Filius vraagt een lagere vergoeding dan andere trainers.  
Enz. 
Dus we zien voor nu of op korte termijn een verhoging eraan zit te komen, omdat we gezond zijn. 
 
Edwin van Damme vraagt of er nagedacht is over een contributieverlaging. Zeker in de Coronaperiode. 
Tom licht toe dat we dit wel hebben overwogen, maar dat we dit niet hebben gedaan. Ook omdat er maar 
twee leden een vraag hebben gesteld over de inning van de contributie in Corona tijd.  
Daarom hebben we gekozen voor een vergoeding per team en een feestavond voor de senioren. 

 
9. BETALINGS- EN INVESTERINGSMACHTIGING BESTUUR 
 
Op grond van artikel 10 lid 5 van de Statuten stelt het bestuur voor de betalings- en investeringsmachtiging 
ongewijzigd opnieuw 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 
 
Volgend jaar zullen we dit agendapunt hernoemen betalings- en uitgavemachtiging. 
 
10. Verbouwing kleedkamer 

VV Kapelle is als vereniging gegroeid de laatste jaren. Bij het uitschrijven van deze nieuwsbrief hebben we 
ruim 500 spelende leden. Er zijn zelfs mensen die op een wachtlijst staan en alleen kunnen trainen. Daarnaast 
zien we dat het meiden/vrouwenvoetbal groeit. Daardoor lopen we tegen beperkingen op. Met name de 
accommodatie is dan te klein. Volgens de normen van de KNVB hebben we behoefte aan 4 volwaardige 
velden en 10 kleedkamers. Gezien de ruimte rondom het complex is een extra veld een moeilijk verhaal. 

Qua kleedkamers hebben we, volgens deze norm drie kleedkamers te weinig. Ook gezien de bezetting op 
zaterdag is er behoefte aan extra kleedkamers die, vanwege de groei van het meiden/vrouwenvoetbal, 
afsluitbaar zijn. De werkgroep Beheer heeft daarom de mogelijkheden onderzocht voor de bouw van extra 
kleedkamers. 

Voor de bouw van deze kleedkamers is de hulp van de Gemeente Kapelle onontbeerlijk.De werkgroep zal een 
plan presenteren aan de leden op de aanstaande Algemene Ledenvergadering. Dan hopen we inzicht te 
kunnen geven in de bouwkosten, de bouwtijd en het ontwerp. 

Voor deze investering hebben we toestemming van de leden nodig. 
 
Door architectenbureau Laban is een schets en een raming van de kosten  (€ 345.000 ) gemaakt.  DIt is voor de 
sloop van de bestaande gebouwen (ballenhok) en de bouw van 3 kleedkamers. In verkennende gesprekken 
met de Gemeente Kapelle is besproken of en welke bijdrage de Gemeente Kapelle kan geven voor de bouw 
van deze kleedkamers en voorraad- en ballenhokken. De bijdrage zal in de begroting voor 2022 worden 
opgenomen en zal 66 % van de bouwkosten bedragen, wat neerkomt op € 230.000. 

Het bestuur vraagt de leden akkoord te gaan met de investering van 3 kleedkamers voor € 115.000.  
 
 
 
 
Dit willen we op de volgende wijze financieren: 
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● Afgelopen jaren hebben we voor nieuwbouw en groot onderhoud € 50.000 euro in een voorziening 
gestopt (gespaard). Als we hiervan € 25.000 gebruiken moeten we € 90.000 financieren.  

● Afschrijven gebouw/aflossen hypotheek in 30 jaar. Dat is € 3.800/3000  per jaar. 
● We sluiten een hypotheek van € 90.000 tegen 3 % is € 1 350 rente gemiddeld per jaar.  

Stelpost jaar kosten € 650 (energie e.d.) betekent € 5.800  totaal aan kosten per jaar. 
 
Laatste jaren reserveerden we € 5.000 per jaar voor groot onderhoud . We kunnen de nieuwbouw 
daarmee financieren zonder contributie verhoging. 

Het tijdspad is al volgt: 

- Half september verzoek aan het college voor de begroting 2022 voor een bijdrage van 66 % van € 
345.000 is € 230.000 euro; 

- ALV waar het bestuur toestemming vraagt aan de leden; 
- Na akkoord van de leden zal in november akkoord worden gevraagd aan de Gemeenteraad van 

Kapelle; 
- Na akkoord van de leden en/of de Gemeenteraad zullen we offertes bij aannemers aanvragen; 
- Hopelijk kunnen we in mei/juni 2022 bouwen. 

Lian Mulder vraagt of er gedacht wordt aan een warmtepomp voor het nieuwe deel. 
Tom licht toe dat er inderdaad aan gedacht is een warmtepomp mee te nemen in de investering.  
Maar dat het breder wordt bekeken, namelijk dat we gas uitgaven willen verplaatsen naar elektrische 
uitgaven.  
We hebben er vooraf niet over gedacht maar willen het wel meenemen.  
 
Lian vraagt naar de scheidsrechtersruimte. Of deze ook meegenomen worden in het plan.  
Tom geeft aan dat we dit mee gaan nemen in het plan. 
 
Jan van Overloop vraagt of de indeling vast staat. Als er nog een voorkeur uitgesproken kan worden of dan de 
TD ruimte naar de buitenkant geplaatst kan worden. I.v.m. de materialen die voor buitenwerkzaamheden zijn 
(kalk, gereedschappen, enz.) 
Nemen we mee. 
 
Edwin vraagt of de ballen ruimtes die voorzien zijn voldoende zijn voor de opslag van de ballen. De ruimtes nu 
zijn lang, breed en diep. De nieuwe hokken lijken kleiner.  
Deze vraag nemen we mee. 
 
Tom vraagt de vergadering of we toestemming krijgen voor deze investering.  
 
Er zijn geen andere vragen en dus stelt Kees vast dat we toestemming hebben voor de verdere 
werkzaamheden van de verbouwing. 
 
11. RONDVRAAG 
 
De leden worden verzocht eventuele vragen en/of voorstellen voor de vergadering schriftelijk in te dienen bij 
de secretaris via: secretaris@vvkapelle.nl.voor 25 september 2021. 
 
Kees vraagt voor de rondvraag aan de vergadering of er nog vragen zijn.  
Jan van Overloop vraagt of het dak op de nieuwbouw plat wordt, dan komen de ballen niet naar beneden. 
 
Tom wil deze vraag wel meenemen in de plannen.  
 
Lian Mulder vraagt aandacht voor de ruimte van de wedstrijdsecretariaat en de bestuurskamer. Die is erg 
warm in de zomer/voorjaar/najaar.  
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Kees neemt de temperatuurregeling mee in de plannen.  
      
12.  SLUITING 
Kees sluit de vergadering om 20.54 uur. 


