
Algemene ledenvergadering VV Wacker 
        23 maart 2021.

Aanwezig: 
Met kennisgeving afwezig: Ruben Kleijer, Jenny Benjamins, Steef van Baalen, Arend Klomp.

1. Opening
De ALV wordt in verband met de corona maatregelen dit jaar via Zoom gehouden. De ALV 
wordt om 20:00u door Frans Zinger (voorzitter) geopend. Naast de bestuursleden zijn er een 
drietal overige leden aanwezig.

2. Vaststellen quorum
Er zijn onvoldoende leden aanwezig om een algemene ledenvergadering te houden. 
Zodoende wordt de ALV geschorst en opent de voorzitter een nieuwe buitengewone ALV.

3.  Opening buitengewone ledenvergadering, notulen ALV 8 oktober 2019 
Er is een binnengekomen stuk. Arend Klomp heeft een mail gestuurd 22 maart jongstleden. 
Hierin geeft hij aan dat hij niet op de hoogte was van de jaarvergadering. Volgens hem is een
digitale ALV onwenselijk. Daarnaast heeft hij twee vragen: a) hoe gaan we om met de 
contributie? en b) hoe staat de club er financieel voor? Beide vragen zullen tijdens de ALV 
besproken worden.

De notulen van vorig jaar, 8 oktober 2019, worden besproken; de aanwezige leden hebben 
geen op-/aanmerkingen. 

Frans Zinger blikt terug op de afgelopen anderhalf jaar. Een jaar dat we ons anders hadden 
voorgesteld. Ook omdat we 90 jaar bestaan en dat met een groot feest hadden willen 
afsluiten komende zomer. Maar, dit feest gaan we natuurlijk nog wel inhalen! De afgelopen 
tijd hebben we niet stilgezeten, zo zijn er gelukkig nog heel wat hoogtepunten te noemen, 
een paar voorbeelden: 

 De kantine is door een groep vrijwilligers in een nieuw jasje gestoken. Daarmee ziet 
de kantine er weer fris uit. We hebben er nog niet lang van kunnen genieten, maar 
dat zal in de toekomst vast wel goed komen. 

 We hebben een mooi kunstgrasveld laten aanleggen. Hierover is al veel gezegd en 
geschreven en we hebben er zelfs een mooie prijs voor gekregen, het Raspaard. 
Iedereen beaamt het: het is een groot succes. Er wordt veel op gespeeld en het 
verrijkt onze accommodatie.

 We hebben een oorkonde mogen uitdelen aan Roelof Klomp en Roelof Hulzebos. 
Vrijwel hun hele leven lang zijn ze al actief betrokken bij onze club. Jammer genoeg 
konden we ze nu niet in de kantine in het zonnetje zetten. Maar dat komt vast nog 
wel een keer.

Frans deelt mee dat alle activiteiten tot 1 september niet doorgaan. Behalve eventueel op 
het gebied van voetbal, maar dan wel conform de richtlijnen van de overheid en de KNVB. 
Ondanks de corona beperkingen hebben onze vrijwilligers dus toch veel weten te 
organiseren en zijn we blij met de inzet van zoveel betrokken leden.



In antwoord op de vragen en opmerkingen van Arend Klomp geeft het bestuur het volgende 
aan. Wat betreft communicatie over de ALV is die niet anders geweest dan in de jaren 
ervoor. Op de website van Wacker is de ALV aangekondigd, is de uitnodiging via de mail 
rondgestuurd en heeft deze in dewijk.info gestaan. Stefan Bork geeft nog aan dat de 
communicatie bijv. via social media of via de whats-app groepen van de leiders had kunnen 
plaatsvinden. Het bestuur neemt deze verbeteringen mee voor volgend jaar. 

Wat betreft contributie heeft het bestuur besloten dat er dit seizoen ’20-’21 geen reguliere 
verhoging wordt doorgevoerd. Gebruikelijk was was deze indexering 1€ per kwartaal. Er is 
besloten om de contributie niet te schorsen om twee redenen. De jeugd heeft enerzijds 
vrijwel continue door getraind (naast enkele wedstrijden) en als club kunnen we de 
contributie niet missen. Verderop in de vergadering worden de financiële cijfers nader 
toegelicht.

4. Jaarverslagen 2019/2020
De jaarverslagen worden tijdens deze vergadering kort toegelicht door Frans . Omdat de 
vergadering via Zoom plaatsvindt, is er geen toelichting vanuit de commissies. Voor meer 
achtergrond wordt verwezen naar de verslagen die gemailed zijn.
Technische commissie: er wordt nog wel gewezen op de techniektraining voor de jeugd. Dit 
is een groot succes.
Activiteiten commissie: -.
PR commissie: ondanks dat er geen voetbal is, staan we wel regelmatig in het nieuws.
Accommodatie commissie: geen opmerkingen. 
Kantinecommissie: -.
Scheidsrechterscommissie: -.
Sponsorcommissie: -. 
WIJC commissie: -.
Frans bedankt alle actieve leden voor hun bijdrage. 

6. Jaarrekening & begroting 
Jaarrekening 2019/2020:
Het afgelopen voetbalseizoen is break-even afgesloten. De contributie en sponsorinkomsten 
zijn stabiel. Het gasverbruik is ondanks dat de accommodatie minder in gebruik is, nog 
vergelijkbaar met het jaar ervoor. We hebben tot nu toe 2 keer gebruik kunnen maken van 
de vergoeding van de overheid; dit was gerelateerd aan het omzetverlies. We kunnen geen 
gebruik maken van de NOW-regeling omdat de trainer en vrijwilligers in dienst zijn van het 
STK. Vanwege deze constructie komen wij niet in aanmerking voor de vergoeding. Naar 
aanleiding van deze buitengewone omstandigheden heeft het bestuur wel besloten dat er 
een clausule in de contracten wordt opgenomen. Hiermee wordt geregeld dat doorbetaling 
niet meer verplicht is in het geval van vergelijkbare situaties zoals nu door covid-19 is 
ontstaan.
De wedstrijdkosten zijn lager omdat er geen vervoerskosten zijn gemaakt. 
Begroting 2020/2021:
De begroting voor het komend seizoen is bijgesteld naar aanleiding van de ontwikkelingen 
als gevolg van corona. Jan Lier zal nog wel nagaan of de personeelskosten te laag zijn 
begroot.



Jan Lier licht benadrukt tijdens zijn toelichting van de cijfers dat ondanks deze bijzondere 
tijden de kaspositie en ons vermogen nog steeds gezond zijn. 

7. Verslag kascommissie
Dit jaar zijn de boeken gecontroleerd door Steef van Baalen en Henk Bouwer.
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
Komend jaar zal de controle worden gedaan door Henk Bouwer en Marc Steenbergen. Er is 
geen vrijwilliger aangewezen.
 
8. Supportersvereniging 
Er zijn geen bijzonderheden.

9. Wijziging bestuur
“Onze” voorzitter Frans vertrekt. Er is nog geen vervanger en daarmee is de positie nog 
vacant. Jan Lier bedankt Frans namens het bestuur voor zijn betrokkenheid en inzet.

10. Rondvraag
Andre Prent ziet dat clubs in de omgeving activiteiten organiseren om de clubkas te 
versterken. Hij vraagt of de activiteitencommissie dit kan oppakken om zo Wacker ook een 
extra financieel zetje in de rug te geven.

11. Afsluiting
De voorzitter bedankt een ieder voor zijn/haar aanwezigheid en inbreng deze avond. 


