
Notulen algemene ledenvergadering VV Wacker 
         16 oktober 2018.

Aanwezig: zie presentielijst.
Met kennisgeving afwezig: -

1. Opening
De ALV wordt om 20:00u door Frans Zinger (voorzitter) geopend. Naast de bestuursleden zijn
er 12 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, notulen ALV 3 oktober 2017 
Er zijn geen ingekomen stukken. 
De notulen van vorig jaar, 3 oktober 2017, worden besproken; de aanwezige leden hebben 
geen op-/aanmerkingen. 
Frans Zinger blikt terug op het afgelopen jaar:
– de familiedag was een groot succes en zal ook komend seizoen ingepland worden;
– kunstgras, het initiatief dat wordt uitgewerkt samen met vv Ruinen en vv Ruinerwold;
– start van de samenwerking tussen WIJC en Vitesse, JO19 en JO17: hierdoor kunnen we 
meerdere sterke teams maken en het jeugdvoetbal kwalitatief op peil houden;
– Wacker 1 is geëindigd op een verdienstelijke 5e plek. Ook wordt het vertrek van Ruud van 
Westerhoven en de komst van Theo van ‘t Zant benoemd;
– inventarisatie van de mogelijkheid om een zaterdagteam te realiseren naast het 
zondagteam. Vooralsnog gaan we hier niet mee door;
–  nieuw kassasysteem om het verwerken van bestellingen makkelijker te maken en 
daarnaast de mogelijkheid om met pin te betalen;
– Algemene Verordening Gegevensbeheer (AVG): onze processen zijn ingericht om privacy te 
waarborgen;
– damesvoetbal: start van een mooi initiatief met inmiddels 14 deelneemsters. Voorlopig 
wordt er alleen getraind, maar misschien dat er vanaf 2019 ook 7x7 gevoetbald kan worden.

4. Kunstgras: toelichting en besluit
Steef van Balen geeft een samenvatting van de presentatie die aan Gemeente De Wolden is 
gegeven. Deze is samen met vv Ruinen en vv Ruinerwold gemaakt. De 3 voetbalverenigingen 
hebben op verzoek van de gemeente een plan van aanpak uitgewerkt.
De volgende onderwerpen komen aan bod, oa:
– terugblik: achtergrond en oorsprong van het project en de samenwerking
– waarom kunstgras: motivatie om kunstgras aan te leggen
– concretisering van het kunstgrasveld (op veld 2), hoofdveld blijft gras



– kosten: totaal beeld van de kosten en uitwerking van de financiering en gevolgen er van. 
Jan Lier geeft extra tekst en uitleg hierover.
Ons standpunt is dat we eenmalig 10% bijdragen met een maximum van €50.000.

Tijdens de presentatie van Steef van Baalen zijn er de volgende vragen & kanttekeningen 
geplaatst door de aanwezigen:
– kan er bij het toewijzen van de velden worden gekeken naar wie op welk veld speelt? Dit 
om te vermijden dat een team altijd op kunstgras moet spelen;
– bladeren op het veld: hoe kan dat geminimaliseerd worden?

Besluit: alle aanwezigen leden hebben geen bezwaren en stemmen in om door te gaan met 
het project rondom realisatie van kunstgras. 
Onze -positieve- beslissing wordt  aan de Gemeente De Wolden doorgegeven. Het is nu aan 
Gemeente De Wolden om de realisatie ervan op te nemen in de begroting en akkoord te 
krijgen van de Gemeenteraad.

4. Jaarverslagen 2017/2018
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. De volgende op-/aanmerkingen werden naar voren 
gebracht.
Technische commissie:  Voor Wacker 2 is er nog geen trainer gevonden.
Er worden regelmatig wedstrijden afgelast ivm een tekort aan spelers. De opmerking is dat 
eea beter tussen de teams gecommuniceerd kan worden: wie kan er met een ander team 
meedoen en misschien moet dit minder vrijblijvend zijn dan tot nu toe.
Activiteiten commissie: –
PR commissie: op korte termijn worden extra functionaliteiten van Sportlink in gebruik 
genomen. Hierdoor is het mogelijk om bijv. wedstrijden, uitslagen en kleedkamerindeling op 
tv’s weer te geven (narrowcasting). 
De commissie is op zoek naar vrijwilligers om het systeem te onderhouden.
Accommodatie commissie: het schoonmaken van de kleedkamers laat soms te wensen over. 
Ook dient er nog aandacht te worden gegeven om velden na een wedstrijd op te ruimen, bijv
doelen uit het veld halen, hoekvlaggen op te ruimen. Vanuit de technische commissie en 
WIJC wordt aangegeven dit bij de begeleiders/trainers onder de aandacht te brengen.
Kantinecommissie: Jenny Benjamins geeft aan dat er vrijwilligers nodig zijn om de bezetting 
van de kantine op peil te houden!
Scheidsrechterscommissie: momenteel wordt er een cursus georganiseerd om 
scheidsrechters op te leiden. Het aantal deelnemers is goed en geeft hoop voor de toekomst.
Sponsorcommissie: de commissie bestaat maar uit 2 mensen. Het is belangrijk dat we ons 
beter profileren. Zeker gezien de economie moeten we in staat zijn meer geld te genereren. 
Ook hier geldt: vrijwilligers zijn meer dan welkom.
WIJC commissie: WIJC is op zoek naar een wedstrijdsecretaris.

Frans Zinger spreekt zijn dank uit voor de inzet van iedereen. Streven is om meer vrijwilligers 
te betrekken: vele schouders maken immers licht werk.

5. Jaarrekening & begroting 



Jaarrekening 2017/2018:
Het afgelopen voetbalseizoen is positief afgesloten. De omzet van de kantine blijft achter en 
de sponsorinkomsten kunnen beter. De kosten van WIJC zijn echter lager in vergelijking met 
2016/2017. Dit verschil komt door de aanschaf van nieuwe kleding.
Begroting 2018/2019:
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 Steef van Baalen.
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
Volgend jaar zal de kascommissie bestaan Roland Steenbergen en Steef van Baalen. Henk 
Bouwer wordt als reserve voorgedragen.
 

7. Supportersvereniging
Henk Bouwer geeft een presentatie rondom de activiteiten van de supportersvereniging. 
Henk geeft tevens aan wat de financiële positie is en wat er zoal met dit geld wordt gedaan. 
Henk treedt uit het bestuur en daarmee is de functie van voorzitter vacant. Naar een 
vrijwilliger wordt gezocht.

8. Rondvraag
Tijdens de rondvraag worden de volgende onderwerpen besproken:
– bierprijs: sommigen vinden deze aan de hoge kant. Jan Lier geeft aan dat deze prijs nodig is
om de kosten te dekken. Zoals het er nu naar uitziet zal de prijs voorlopig niet worden 
aangepast;
– bier in de kleedkamers: Frans geeft aan dat dit niet getolereerd wordt! Omdat er kennelijk 
onduidelijkheid is welke spelregels er gelden (ook in relatie tot verjaardagen) zullen deze 
duidelijk worden vastgelegd en gecommuniceerd. Het bestuur pakt dit op;
– sfeer in te kantine: men geeft aan dat de sfeer te wensen over laat. Dit betreft zowel 
aankleding van de kantine als de geluidskwaliteit. Dit onderwerp zal op de agenda van het 
bestuur worden geplaatst.
– beleidsplan: dit onderwerp is vorig jaar tijdens de ALV besproken. Afgelopen seizoen is dit 
niet opgepakt in verband met alle andere activiteiten en projecten. Maar het onderwerp is 
zeker niet van de radar verdwenen. Het bestuur zal dan ook dit onderwerp op de agenda 
plaatsen. 

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


