
Notulen algemene ledenvergadering VV Wacker 
         3 oktober 2017.

Aanwezig: zie presentielijst.
Met kennisgeving afwezig: Ronald Brouwer, Huub Fakkert, Berto Smit, Jan Willem van 
Lummel, Tong-sja Lau, Jannes de Lange, Roelof Hulzebos 

1. Opening
De ALV wordt om 20:30u door Frans Zinger (voorzitter) geopend. Naast de bestuursleden zijn
er 22 leden aanwezig. 

2. Vaststellen quorum
Er zijn onvoldoende leden aanwezig om een algemene ledenvergadering te houden. 
Zodoende wordt de ALV geschorst. Na een korte pauze opent de voorzitter een nieuwe ALV.
(reglement: zie vooraankondiging ledenvergadering)

3.  Opening buitengewone ledenvergadering 
Er zijn geen ingekomen stukken. 
De notulen van vorig jaar worden besproken; de aanwezige leden hebben geen 
op-/aanmerkingen. Wel wordt aangegeven dat we ondersteuning (back-up) voor onze 
ledenadministratie zoeken.

4. Jaarverslagen 2016/2017
Frans Zinger geeft een korte toelichting op het afgelopen jaar, er zijn mooie resultaten 
geboekt zoals bijvoorbeeld:
– De meiden JO13 zijn zaalkampioen van Noord Nederland geworden;
– De wedstrijd van het 1e tegen IJhorst was een hoogtepunt in vele opzichten – het weer, het 

voetbal en de organisatie; 
– De zonnepanelen die in gebruik zijn genomen;
– De nieuwe spelvormen die voor de jeugd die zijn geïntroduceerd. 
De diverse commissies hebben allemaal een jaarverslag gemaakt. Deze zijn bij de uitnodiging 
van de ALV toegevoegd. De commissieleden krijgen gelegenheid om een korte toelichting te 
geven en/of vragen te beantwoorden.
Technische commissie: Ferry Johannes is ook lid van de commissie. Afgelopen seizoen heeft 
Frans Zinger samen met Willem Dekker met alle teams kennis gemaakt. Wacker 3 en 4 
hadden problemen met de samenstelling, maar dat is na enkele gesprekken opgelost. Arend 
Klomp geeft aan dat de technische commissie vanwege rol onduidelijkheid niet zuiver kan 
functioneren. Dit wordt onderkend door het bestuur en vooruitlopend op de benoeming van 
nieuwe bestuursleden wordt aangegeven dat dhr. Peter Huigen hierin een rol zal vervullen. 
Hij zal zitting te nemen in het bestuur en in de technische commissie van zowel Wacker als 
WIJC.
Activiteiten commissie: –
PR commissie: Willem Stadman roept ieder lid / team op meer input aan te leveren om de 
website actueel te houden. Bezoek van de site is goed.



Accommodatie commissie: na een toelichting door Andre Prent, beaamt iedereen dat de 
velden en gebouwen er uitstekend bij liggen. Complimenten.
Kantinecommissie: ook de aanwezige kantine-cie-leden kunnen rekenen op applaus.
Scheidsrechterscommissie: er is energie gestoken in opleiding, er zijn nieuwe scheidsrechters
en Berto Smit heeft aangegeven om op KNVB nivo te willen gaan fluiten.
Sponsorcommissie: deze heeft een actief en goed jaar gehad. Er zijn diverse bordsponsoren 
bij gekomen; balsponsoring is een structurele bron van inkomsten en deze zijn navenant 
gestegen. Betreffende Wacker 3 nog een aanvulling door Steef van Baalen:
Tenue: Het Vergulde Ros en Stanry RVS
Inloopshirt: CR8YRBX
Jasje: Stadscafé Oasis Meppel
Tassen: Brasserie Dunnink Zwolle en Bouwbedrijf Boverhof (in bestelling)
Daarnaast hebben enkele spelers hun tegoedbon van Sport Inn Zwolle gedoneerd aan de 
nieuwe tenues.
WIJC commissie: belangrijkste doelstelling voor komend jaar is de invulling van de functie 
van jeugdcoördinator en van de onderliggende organisatie. Opmerking van Henk Bouwer 
betreft de communicatie rondom de indeling van de teams: deze kan beter omdat er veel 
wijzigingen zijn doorgevoerd. Helen van Elven geeft aan dat de nieuwe opzet voor de jeugd 
en een strenger dispensatiebeleid van de KNVB een behoorlijke impact hebben gehad om 
teams samen te kunnen stellen. Gelukkig stijgt de aanwas van de jongste jeugd. Het 
Pannenkoekentoernooi was met 40 kinderen een groot succes. Frans Zinger geeft ook aan 
dat er (verkennende) gesprekken zijn geweest met verenigingen van Koekange, Ruinerwold 
en Ruinen. Steef  vn Baalen stelt voor om extra energie in meidenvoetbal te steken.

Frans Zinger spreekt zijn dank uit voor de inzet van iedereen. Belangrijk is wel dat we ons 
blijven ontwikkelen en vooruit moeten kijken. Het bestuur wil daarom een werkgroep 
opzetten die het beleid van Wacker – WIJC gaat vormgeven. Een ieder die hieraan wil 
deelnemen is welkom en kan zich opgeven bij een van de bestuursleden.

5. Jaarrekening & begroting 
Jaarrekening 2016/2017:
Het afgelopen voetbalseizoen is positief afgesloten. De diverse inkomstenbronnen vertonen 
een positieve ontwikkeling. Het actieve sponsorbeleid laat een forse stijging van inkomsten 
zien. 
De kosten zijn conform begroting, maar in tegenstelling tot vorig jaar, laat de post 
huisvestingskosten een forse stijging zien. Dit heeft te maken met het feit dat de saldering is 
teruggedraaid en er een naheffing is geweest. 
WIJC heeft een eigen begroting en deze is als zodanig verwerkt. Er wordt door Frans Zinger 
aangegeven dat er een nieuw contract met IJhorst is overeengekomen, waarbij IJhorst in 
ieder geval 25% van de kosten voor zijn rekening neemt.
Begroting 2017/2018:
De begroting voor het komend seizoen is in lijn met afgelopen jaar en de ambitie is om 
komend jaar positief af te sluiten.



6. Verslag kascommissie
Dit jaar zijn de boeken gecontroleerd door Roland Steenbergen en Marinus Veld. Marinus 
geeft een toelichting: de kascommissie is positief verrast dat zowel Sjoukje van de Wal en Jan
Lier aanwezig waren, ze hadden immers gerekend op alleen Jan Lier.  Nadat de rolverdeling 
was toegelicht waren ze onder de indruk van de inzet en kennis van Sjoukje. 
Conclusie van de kascommissie: er zijn geen fouten ontdekt en de kascommissie staat achter 
de gepresenteerde rapportage. De leden verlenen decharge aan het bestuur.

Benoeming kascommissie
Omdat Marinus nu 2 jaar zitting heeft gehad in de commissie, treedt hij af. Steef van Baalen 
zal volgend jaar toetreden tot de kascommissie. 
 

7. Bestuursverkiezing
Toetredend
Christel Duit: voorzitter WIJC
Peter Huigen: voorzitter Technische Commissie
Sjoukje van der Wal: penningmeester. Zij zal deze functie samen met Jan Lier invullen, 
waarbij Sjoukje de boekhouding zal doen en Jan Lier de algehele controle en communicatie / 
presentatie zal verzorgen. Jan Lier zal zich daarnaast actief gaan inzetten voor de sponsor 
commissie.

Marinus Veld wordt door Frans Zinger bedankt voor zijn inzet de afgelopen tientallen jaren. 
Zijn carrière bij Wacker is lang: voetballer, trainer, jeugdleider, bestuurslid en scheidsrechter. 
We hopen dat hij nog lang betrokken blijft bij Wacker en zullen zijn inzet missen.

8. Rondvraag
Henk Bouwer vraag zich af of we nog een verkoopactie kunnen opzetten. Bestuur geeft aan 
dit mee te nemen.
Steef van Baalen heeft een vraag of er genoeg materieel is: na een inventarisatie bij de 
aanwezigen blijkt dat dit geen thema is. Alles is in orde.
Tribune: wat is de status ? Frans Zinger geeft aan dat dit geen prioriteit heeft voor het 
huidige bestuur. 
Helen van Elven heeft nog een vraag over de plaats van de dugout op het 2e veld; 
aangegeven wordt dat deze ivm de windrichting en regen aan de westzijde staan.

9. Sluiting
De voorzitter bedankt een ieder voor zijn/haar aanwezigheid en i/nbreng deze avond. 
De ALV wordt om 22.00 uur afgesloten. 


