
Notulen algemene ledenvergadering VV Wacker 

         van 27 september 2016.

Aanwezig:                                 zie presentielijst
Met kennisgeving afwezig:   Frank v Bergen, Ronald Brouwer, Arend Klomp, Jacques Smits,
Berto Smit, Huub Fakkert, Alfred vd Weide, Remko Hendriks, Anne Ploeg, André Hendriks en Mirjam 
Burgwal

1. Opening
Voorzitter Willem Stadman opent deze vergadering om 20.30 uur en kan 20 aanwezigen 
verwelkomen.

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

3.  Mededelingen en ingekomen stukken
Er zijn geen mededelingen, wel een ingekomen stuk geschreven door Berto Smit. In overleg met 
Berto geeft onze voorzitter een samenvatting weer. Berto mist op de agenda het punt beleidsplan en 
dan met name de WIJC zijde, tevens is hij van mening dat er nog steeds niet volgens dit beleidsplan 
wordt gewerkt. Als bestuur kunnen we dit niet ontkennen, maar zijn van mening dat er wel hard aan 
gewerkt is de afgelopen maanden, dat er inmiddels vergeleken met afgelopen jaar een heel aantal 
zaken wel goed lopen, zoals kleding, gediplomeerde  ( of nog in opleiding hiervoor ) trainers voor de 
oudere jeugd en goede organisatie qua ouders van dienst. En er weer een maandelijks overleg is 
tussen de coördinatoren met enkele bestuursleden. Waar we nog mee bezig zijn, is het opsplitsen van
de taken van de technisch jeugdcoördinator. Het ligt in de bedoeling om dit door 2 personen te laten 
uitvoeren, ééntje voor de technische kant en de andere het organisatorische gebeuren. Streven is om 
dit voor volgend seizoen rond te krijgen.
Nav dit schrijven is Berto uitgenodigd om verdere te discussiëren met het bestuur in een volgende 
bestuursvergadering. 

4. Notulen ALV 24 november 2015 met jaarverslagen 2015/2016
Vraag 1, hoe zit het met de plannen voor het plaatsen van een tribune en zonnepanelen.
Antw: een tribune is vooralsnog financieel niet haalbaar, misschien zijn er fondsen die dit 
subsidiëren, zijn we mee bezig. 
Over de zonnepanelen is meer nieuws; in januari een aanvraag ingediend bij de RVO, tot 
onze verbazing in mei al subsidie ontvangen van deze organisatie, maar dan moeten ze wel 
geplaatst worden voor 1 januari 2017. We verwachten dan dat het 5 jaar na plaatsing lonend 
gaat worden voor onze clubkas. Binnenkort een oriënterend gesprek hierover met de ons 
bekende Marc Lakke. De aanschafkosten van de zonnepanelen vergt een investering van 
€15.000. Hiertoe dient Wacker een lening met bijbehorende verplichtingen aan te gaan bij de
Rabobank. De ALV stemt in met dit voorstel zodat het project qua financiering en uitwerking 
door het bestuur in gang gezet kan worden.



Opm. over jaarverslag WIJC: ten opzichte wat daar geschreven is; zijn de problemen met een 
aantal spelertjes wel degelijk ontstaan tijdens voetbalactiviteiten.
Opm. over jaarverslag TC: mist hier helaas in dat wij als VV een scheidsrechter cursus hebben
georganiseerd met een deelname van wel 22 regio clubscheidsrechters, waaronder 7 
personen van onze eigen vereniging. En allen geslaagd zijn.  Een activiteit die ons bijna niets 
heeft gekost, maar erg gewaardeerd werd door de deelnemers. Tevens had er in dit verslag 
wel iets meer aandacht besteed mogen worden aan het 3e, 4e en de dames.

5. Jaarrekening 2015/2016
Wat opvalt bij de inkomsten is dat we ondanks geen WIJC- en Ooievaarstoernooi toch weer 
een goed jaar aan kantine opbrengsten gehaald hebben, hulde aan alle vrijwilligers.
En aan de lasten kant, dat de post huisvestingskosten aanmerkelijk lager is uitgevallen dan 
begroot. Oorzaak: teruggave energiebedrijf Green-Choice ivm soldering verbruik laatste 
jaren. 
Verklaring kruisposten op de balans is: dat we van de gemeente de vergoeding voor het 
onderhoud van onze velden en de al eerdere genoemde subsidie voor de nog te plaatsen 
zonnepanelen  in het voren hebben ontvangen.

6. Begroting 2016/2017
De leden krijgen een balans voorgeschoteld waarin we willen afkoersen op een positief saldo
van € 4000.00. Een uitdaging voor de gehele vereniging.

7. Verslag kascommissie
Dit jaar zijn de boeken gecontroleerd door Erwin Stadman en Marinus Veld.
Toelichting Erwin: een groot compliment voor onze penningmeester, na vorig jaar meerdere 
keren de zaken gecontroleerd te hebben, was dit jaar gekozen voor een eenmalige controle.
Zag er prima uit. Wel geeft hij het bestuur een aandachtspuntje mee: dat marge op 
alcoholische dranken niet parallel loopt met de inkoop/verkoop. 
De leden verlenen decharge aan het bestuur.

8. Benoeming kascommissie
Daar Erwin nu 2 jaar zitting heeft gehad in de commissie, is hij aftredend. Marinus krijgt 
volgend jaar steun van Roland Steenbergen. Als reserve biedt Sander Dekker zich aan.
 
9. Bestuursverkiezing
Aftredend en niet herkiesbaar is Willem Stadman.  Namens het bestuur bedankt Frans Zinger
hem voor de afgelopen 4 ½ jaar voorzitterschap.  Willem heeft deze periode karakter 
getoond en is een zeer betrokken en bevlogen persoon. Niets is hem te veel: van het slopen 
van de oude kleedaccommodatie tot alles wat met techniek van doen heeft. Na het in 
ontvangst nemen van een bos bloemen en een cadeaubon, mag Willem zelf nog iets zeggen.
Hij heeft het als een zeer leuke tijd ervaren en zal in de toekomst zijn gezicht nog geregeld 
laten zien bij Wacker.
Invulling vacature voorzitter. Het bestuur draagt Frans Zinger voor als nieuwe voorzitter van 
onze vereniging. Onder applaus neemt hij deze functie aan.
Aftredend en niet herkiesbaar is ook Jan vd Wal. Hij wordt bedankt door Willem Stadman 
met de woorden dat hij naast de blauwe kleur van Wacker de vereniging kleur heeft gegeven 



door zijn positivisme binnen het bestuur. Willem eindigt zijn speech met een speciaal in het 
Fries gesproken dankwoord. Super leuk. Ook Jan ontvangt een bos bloemen en een 
cadeaubon. 
Invulling vacature secretaris. Klaas de Graaf is bereid om deze bestuurstaak op zich te 
nemen. Hij stelt zichzelf aan de aanwezige leden voor. Klaas is 46 jaar en heeft 3 kinderen op 
de voetbal zitten, tevens is hij de buurman van Henk Bouwer. Dmv het applaus van de 
aanwezigen wordt hem succes gewenst in deze functie.

Hierna neemt Frans nogmaals het woord met de mededeling dat deze avond Willem de 
vergadering als voorzitter afwerkt en dat het bestuur naast de 2 nieuwe personen in het 
dagelijkse bestuur de zoektocht naar meer bestuursleden voortzet. Hij vraagt de vergadering 
vrij mandaat om een nieuwe kandidaat(e) gelijk in de functie in te zetten. Het ligt in de 
bedoeling om nog een nieuwe penningmeester te zoeken en dat Jan Lier dan de 
bestuurspost sponsorzaken op zich neemt. Tevens wordt er nog gezocht naar een bestuurslid 
PR.  André Prent blijft bestuurslid accommodatiecommissie.  Ook zit Willem Dekker vanuit de
technische commissie geregeld bij de bestuursvergaderingen. 

Bouwe Everts die al 8 jaar de ledenadministratie verzorgt vraagt aan het bestuur om een 
opvolger voor hem te zoeken.

10. Rondvraag
Steef v Baalen; aandachtspuntje om voortaan de aankondiging van de ALV als bcc te 
versturen.  En hij vraagt, kan de oude pc in de bestuurskamer ook vervangen worden? Laat 
die nu net afgelopen week vervangen zijn door een nieuwe laptop!
Henk Bouwer; mist de laatste jaren verkoopacties binnen de vereniging. Antw. ’t Is moeilijk 
om de leden daar meer voor te porren en dan vallen de opbrengsten ook vaak nog tegen tov 
de tijd die er ingestoken moet worden. We zetten liever in op een goed lopend WIJC 
toernooi, wat verhoudingsgewijs meer oplevert voor de club.
Helen v Elven; krijgen we ook een kunstgrasveld? Antw. We hebben ons hiervoor aangemeld 
bij de gemeente, maar hebben zelf daar niet de financiële middelen voor. Kosten lopen al 
snel richting de 3 ton. Tevens vraagt ze om duidelijkheid over vergoeding per jeugdteam 
-elftal  bij afsluiting van het seizoen. Antw. Hier is in het bestuur onlangs een bedrag over 
afgesproken, wat in het eerstvolgend WIJC overleg besproken wordt.
Marinus Veld; komende week is het de week van de scheidsrechters vanuit de KNVB, doet 
onze vereniging hier zelf ook iets aan richting deze vrijwilligers? Antw. De bedoeling is om a.s.
zaterdag de al zolang naar uitgekeken nieuwe tenues aan hen uit te reiken en dat onder  een 
hapje en drankje. Tevens is Steef bezig met een herhalingscursus voor deze fluitisten.

11. Sluiting
De voorzitter bedankt een ieder voor zijn komen en inbreng deze avond. 
En sluit deze ALV om 22.35 uur.


