Notulen Algemene Ledenvergadering VV Opperdoes, dd. 8 november 2019.
Aanwezig: John van Dijk (vz), Wiljan van Splunter, Sebastiaan Meurs, Peter Gutter, Gideon Smit (allen
namens het bestuur). Jan Ploeg jr, Wim Euwen, Jaap Rentenaar, Rowald en Yuari Ann Goldstein, Linda
vd Werk-Haga, Simon Mazereeuw, Bruce Blanchard, Tom Kramer, Dirk Zwaan, Martin Glim, Piet
Wilms, Mark Gutter, Bram van Splunter, Volkert-Jan Putting, Piet Wijdenes, Paul Visser, Kees Vijn.
Afbericht van : Ed Bobeldijk, Amy den Das, Marc Druijf, Lia Gutter, Ruud en Esther Gutter, Ruud en
Simone Kok, Jose Kraaij, Edwin de Leeuw, Arie vd Linden, Corry Mazereeuw, Jan Meurs, Marriet
Oppenhuis, Jan Roos, Dirk Jan en Trudy Stam, Jelle Strikwerda, Dini Wijdenes, Thera Wijdenes, Jacco
Wilms, Sandra Wit, Gerard Wouda, Margriet Zwaan, Kees Zwaan, Marco Zwaan.

1 ) Opening en mededelingen
Namens het bestuur heet de voorzitter de aanwezigen allen van harte welkom op de algemene
ledenvergadering van voetbalvereniging Opperdoes. Een speciaal woord van welkom wordt gericht
aan onze ereleden Dirk Zwaan, Piet Wilms en Simon Mazereeuw.
De voorzitter memoreert de immens trieste situatie waar onze penningmeester zich op dit moment in
bevindt, na het overlijden – kort na elkaar – van diens broer en zus. Onze gedachten gaan uit naar
Kees en wensen hem wij alle kracht en sterkte toe de aankomende periode.
2 ) Notulen 2017-2018
De punten van de vorige rondvraag die zijn opgepakt zijn de bosjes tussen beide velden kappen, de
belijning van het trainingsveld, de wielen onder de doelen, opknappen van de doelen en de
mogelijkheid tot pinnen in de kantine.
Het verslag is ongewijzigd goedgekeurd en vastgesteld.
3 ) Ingekomen stukken
Dit jaar zijn er geen ingekomen stukken voor de ledenvergadering binnen gekomen.
4 ) Jaarverslag wedstrijdsecretaris seizoen 2018/2019
Het reeds gepubliceerde verslag van de wedstrijdsecretaris wordt gepresenteerd door Sebastiaan
Meurs.
Er is sprake van een ledentoename van 20 procent, vooral door aanwas van een meiden- en
vrouwenteam. In totaal betekent dat ca. 35 leden erbij, een mooi resultaat voor een club als
Opperdoes.
De wedstrijdsecretaris meldt voorts dat het eerste elftal lang meegedaan heeft om de titel maar
uiteindelijk 2e is geworden. In nacompetitie werd promotie misgelopen.
Het 2e elftal heeft het jaren lastig gehad in de reserve derde klasse en is het afgelopen seizoen
gedegradeerd
3e is als 10e in de competitie geëindigd.
Terug van weggeweest: de vrouwen. Zij zijn als negende geëindigd in de vijfde klasse.
5 ) Jaarverslag Jeugd seizoen 2018/2019
Het jaarverslag van de jeugdcommissie stond reeds op de website en ligt ter inzage in de kantine.
Jan Ploeg heeft deze behandeld ipv Paul, daar Paul dit seizoen gestopt is.

De jeugdcommissie werd gecoördineerd door Paul Visser en Jelle Strikwerda. Linda vd Werk regelde
de activiteiten. Er waren 3 junioren- en 7 pupillenteams, waarvan 2 teams in combinatie met TSV
Twisk
Die combinatie met Twisk is wederom succesvol verlopen, we hopen in de komende jaren ook samen
verder te werken
Gerealiseerde activiteiten: Spelletjesmiddag, sinterklaasfeest, kersttoernooi, winterzaaltoernooi, pupil
van de week
De invulling van de jeugd is als volgt: Jacco Wilms coördineert de jeugd t/m o11, Jan Ploeg vanaf o13.
Linda vd Werk blijft verantwoordelijk voor de activiteiten.
Eerste focus is buiten de lijnen alles te regelen, dat is nu redelijk op orde. Binnen de lijnen meer
structuur binnen de club, onder aandacht van trainers en coaches.
Alle standen van de jeugd missen in het verslag. Bruce Blanchard merkt op dat de o10 kampioen zijn
geworden. Er worden weliswaar geen standen bij gehouden van de jongste jeugdteams, maar er is
geen wedstrijd verloren.

6) Jaarverslag algemene zaken
Het jaarverslag algemene zaken staat op de website en ligt ter inzage in de kantine.
Wiljan van Splunter meldt de volgende hoogtepunten:
Er is een nieuwe hovenier voor de velden en een deel van het groen, Hoek Hoeveniers. Grote
verandering is het in gebruik nemen van een robotmaaier, ism gemeente en Hoek Hoveniers. Na wat
opstartproblemen is deze maaier positief bevallen
Vooruitblik: Er staan grote klussen op de rol voor de korte termijn korte termijn: vervanging van de
boilers, reparatie dakbedekking, opknappen van de kleedkamers.
Wiljan spreekt zijn dank uit voor vrijwilligers die meegeholpen hebben maar merkt op dat de last per
vrijwilliger stijgt.
7) Financieel verslag seizoen 2018/2019
De penningmeester heeft, ondanks persoonlijk zware tijden – zie de inleiding – kans gezien zijn
financieel jaarverslag af te ronden. Er is echter geen controle geweest door de kascommissie. De
voorzitter stelt voor deze controle op een later moment alsnog uit te voeren. De voorzitter stelt de
ledenvergadering voor de kascommissie carte blanche te geven. Indien zijn hun handtekening onder
het verslag zetten, dan is de ledenvergadering hier direct mee akkoord. Dit voorstel wordt
aangenomen.
In afwezigheid van de penningmeester wordt het financieel verslag gepresenteerd door Gideon Smit.
We hebben financieel een goed jaar gedraaid. Het banksaldo is toegenomen, maar er staan enkele
uitgaven aan te komen, zoals al gememoreerd in de Algemene Zaken.
De ledenvergadering spreekt waardering uit aan het adres van de penningmeester met een luid
applaus.
8) Kascommissie

8a) Aftredend kascommissie
Cees Hus is aftredend bij de kascommissie. John bedankt Cees voor zijn inbreng.

8b) Aanstelling nieuw lid kascommissie
Piet Wilms stelt zich beschikbaar en wordt gekozen in de kascommissie.
9) Bestuursverkiezing
9a) Aftredend en niet verkiesbaar: Thera Wijdenes
Secretaris Thera Wijdenes heeft aan het begin van dit nieuwe seizoen te kennen gegeven te stoppen
als secretaris. We vinden het heel jammer dat ze stopt met haar bestuurlijke taken maar gelukkig blijft
ze achter de schermen nog wel nauw verbonden bij de club. Via deze weg willen wij haar bedanken
voor haar enthousiasme en inzet in de afgelopen seizoenen.
Onze statuten schrijft voor dat het bestuur een secretaris dient te hebben en nu dat Thera gestopt is
dat Gideon deze taken tijdelijk overneemt en dat we naarstig op zoek zijn naar een nieuwe secretaris.
9b) Aftredend tevens verkiesbaar: Wiljan van Splunter
Wiljan heeft zijn termijn van 3 jaar volbracht en is nu aftredend. Wiljan heeft aangegeven nog een
termijn door te willen gaan en de rest van het bestuur vind dat een goed idee. Met één tegenstem is
de ledenvergadering vóór herkiezing van Wiljan.
Bedankje voor Paul en Jelle
Paul Visser en Jelle Strikwerda zijn dit seizoen gestopt bij de jeugd. Op andere vlakken zijn ze gelukkig
nog actief binnen de vereniging. Paul krijgt uit handen van Peter Gutter een presentje, voorzien van
mooie woorden. Jelle is niet aanwezig, maar zal persoonlijk bedankt worden voor zijn inzet.
9c) Voordracht vanuit het bestuur: Jan Ploeg
Door de mutaties in de jeugd zijn we op zoek gegaan naar nieuwe bestuursleden die de taken van de
jeugd voor hun rekening nemen. Het eerste lid die het zittende bestuur wil voordragen is Jan Ploeg. De
leden verwelkomen Jan met een groot applaus.
9d) Voordracht vanuit het bestuur: Jacco Wilms
Het 2e lid die het bestuur voor deze functie wil voordragen is Jacco Wilms. Ook dit voorstel vindt
instemming bij de leden.

Wijzigingen in het bestuur
De voorzitter neemt het woord:
“Enerzijds uit nood geboren, maar ook om slagvaardiger te kunnen zijn in het nemen van beslissingen
hebben we voor nu besloten om met de jeugd en de senioren 1 bestuur te gaan vormen. Maar dat
betekent niet dat we het nu voor elkaar hebben. We zijn namelijk naarstig op zoek naar verdere
versterking.
Allereerst staat de vacature van secretaris open. Een goede secretaris is voor iedere vereniging
onmisbaar en niet in de laatste plaats om dat attente bloemetje te verzorgen voor die ene vrijwilliger.
Daarbij is de vereniging het volgens de statuten verplicht een secretaris te hebben aangesteld.
Maar zoals u wellicht ook weet zal onze zeer gewaardeerde penningmeester aan het eind van het
seizoen, na 24 jaar, stoppen met zijn werkzaamheden. Ik heb onlangs met Kees gesproken over de
taken en de intensiteit die bij deze belangrijke functie horen en wij zijn tot de conclusie gekomen dat
we op zoek moeten gaan naar 2 personen. 2 leden die samen de financiële kant van de vereniging
willen beheren en bewaken en in overleg met de rest van het bestuur verder willen bouwen aan de
toekomst van vv Opperdoes.
En dan heb ik het nog niet over de kantinebeheerder en de maandagavond schoonmaakploeg, die na
jaren van trouwe dienst hebben aangegeven het wat rustiger aan te willen gaan doen. Allemaal
belangrijke taken die uitgevoerd moeten worden om de vereniging draaiende te houden maar die heel
moeilijk opnieuw zijn in te vullen.
Van dit moment wil ik dan ook gebruik maken om mijn zorg uit te spreken over de grote hoeveelheid
werkzaamheden die komt te liggen op de rug van een steeds kleiner wordende groep vrijwilligers. Dit
probleem geldt niet alleen voor vv Opperdoes, dat weet ik, maar we hebben er wel mee te maken. Wij
hebben uw hulp hard nodig. Ik wil dan ook iedereen oproepen om bij zichzelf te rade te gaan welke
bijdrage hij of zij kan leveren om deze mooie club voor de kinderen van nu maar ook voor die van de
toekomst, levend te houden.”
10) Rondvraag
Simon Mazereeuw
V: Wordt het systeem van nieuwe boilers hetzelfde als wat er is?
A: Qua systeem gaan we terug naar 1 boiler maar met een hoger rendement en een snellere
opwarmtijd dan de huidige oplossing. Daarnaast willen we de douchekoppen vervangen waardoor ook
waterbesparing plaats vindt
Besparing is dan ca. € 800 per jaar aan gas. Douchekopjes bespaart de helft op water.
Gemeente subsidieerde 50% van de aanschafprijs voor de zonnepanelen. Bovendien was er een
sponsor en de energy battle waardoor de investering al bijna is terugverdiend. Ook voor de boilers
willen we gebruik maken van eventuele subsidie en sponsoring.
Enerzijds subsidie, sponsoring leverancier, besparing ; op die manier wordt de investering zo
goedkoop mogelijk
V: Vakman voor penningmeester?
A: Zou een oplossing kunnen zijn. De voorzitter heeft een gesprek gehad met de penningmeester over
zijn taken. Dit zou door twee personen opgepakt moeten kunnen worden.
Mark Gutter

V: Uit hoeveel bestuursleden bestaat het bestuur in de nieuwe situatie?
A: als 1 penningmeester in het bestuur komt, dan negen.
Dirk Zwaan
V: mooie verbetering in het ballenhok. Vorig jaar zijn we 34 ballen kwijt geraakt. Nu heeft ieder team
zijn eigen kast. Blijf op zaterdag op eigen initiatief uit de kast, maar neem contact op met Dirk Zwaan.
Momenteel gaat het goed. 2 ballen bij de buren. Trainers moeten ballenwensen doorgeven aan Dirk.
Ballen bij terugkomst in Opperdoes niet terug in het tassenrek, maar in het ballenhok.
Jaap Rentenaar
V: Ik wil wel weer de scheidsrechtersaanstellingen oppakken miv nieuwe seizoen. Is het ook mogelijk
om opleidingen te (laten volgen) voor scheidsrechters?
A: indien daar belangstelling voor is en iemand plezier in heeft kan hem/haar een cursus aangeboden
worden. Wellicht zullen we eerst intern een avond organiseren, evt, samen met het spelregelbewijs
voor de 17 jarigen.
Mark Gutter:
V: Is het een idee om leden of hun ouders direct bij aanmelding vragen wat ze voor de vereniging
kunnen betekenen.
A: voor aanvang van het seizoen alle ouders van jeugdleden uitgenodigd. Jan, Jacco, John, Linda en
Peter waren namens VVO aanwezig. Daar kwamen 21 ouders op af, met name de ouders die al op
een of andere manier betekenen in het vrijwilligerswerk voor de club.
Er is meer keuze in activiteiten, de welwillendheid wordt steeds minder. Een vrijwilliger moet wel
plezier hebben in zijn taak.
11) Sluiting
De vergadering wordt om 21.20 gesloten.

