
Notulen Algemene Ledenvergadering 2021 
Datum: 17 mei 2021 
Locatie: Online 
 
Bestuur: Erik van Hulsteijn, Erwin van den Hul, René Maarseveen, Thom aan ’t Goor, Esther 
Heidekamp, Rudie van Emous en Anouk van Emous 
 
Aanwezigen: Ad Blok, Harry Hoorn, Arian Zwaan, Esther Zwaan, Julian Zwaan, Richard Tibbesma, 
Minet Willemsen, Gosse van Waas, Gert van den Brink, Tom Oussoren, Frank Willemsen, Gert van 
den Brink (jr.), Anita Malestein, Wilrieke Peters, Jan Bos, Anita Bos, Ruud Willemsen, Yoran 
Willemsen, Coen van der Zwaag, Martin Willemsen, Renske Arendsen, Laurens Knoppert, Lars Pieper, 
Charlotte Kroon, Gernand van Beek, Nina Filippini, Romee Willemsen, Angela Brons, Sjoerd van 
Eijden, Wendy Kroes, Gert-Jan Bos, Bertha van Steeg, Trude de Lange, Robin Lozeman, Elise 
Roordink, Raymond Knoppert, Lars Mouw, Bart, Jos, P. Kuipers.  
 
Afmeldingen: Erik Posthouwer, Jaap Bos, Gerline Mouw, Robin van den Bor, Christa Jansen, John 
Schaap, Hannie van Boeschoten, Michel Doppenberg, Gerlinde Doppenberg, Aryan Blok, Marijke 
Verhoef, Jolanda Bijsterbosch, Jacomien Lubbertsen, Evert Lubbersen, Helga van de Bunt, Myron Bos, 
Noah Bijsterbosch, Marit Bos, Kasper van den Hoorn, Gerlinde Willemsen, Mirjam Kuipers.  
 
 

1. Opening door de voorzitter 
Welkom en opening door Erik. Agenda en online regels worden besproken.  
Een aantal belangrijke punten van deze ALV worden genoemd: Schaduwbegroting is leidend.  
Voor de jeugd hebben we veel kunnen organiseren. Helaas zijn er ook veel activiteiten niet 
doorgegaan.  
Positief!!: De coaches hebben veel geregeld online/live voor de jeugd.  
Bedankt een ieder die heeft geholpen.  
 

2. Ingekomen stukken en mededelingen 
Geen ingekomen stukken of agendapunten, geen mededelingen.   
 

3. Vaststellen notulen ALV 6 juli 2020 
Geen opmerkingen en vragen.  
 

4. Vaststellen jaarverslagen 
Technische Commissie: Binnen de beperkingen hebben we veel mogelijk kunnen maken voor 
onze jeugd. Uitdaging voor komend seizoen ligt bij het bezetten van de teams 
(trainers/coaches).  
 
Scheidsrechterscommissie: Afgelopen jaar minder relevant geweest, maar we hebben nog 
steeds een gebrek aan scheidsrechters binnen onze vereniging.  
We zijn ontzettend blij met de scheidsrechters binnen onze vereniging, maar het is niet 
genoeg. Momenteel geen bemanning op deze commissie.  
 
Toernooicommissie: Starttoernooi is doorgegaan. Schoolkorfbal en PSM konden beide niet 
doorgaan helaas. Er wordt gekeken naar mogelijkheden om deze later dit jaar door te laten 
gaan.  
 
Zaalcommissariaat: We hebben voor komend seizoen geen coördinator.  
 
Kantinecommissie: De gezonde kantine. We zijn nadrukkelijk bezig om een gezonde kantine 



te zijn en dit te promoten. Hier willen we extra stappen in zetten.  
 
Jeugdcommissie: Veel beperkingen, maar er wordt ook gekeken naar wat wel kan. Er staan 
nog mooie dingen voor de jeugdleden op de planning dit seizoen.  
 
Kampcommissie: Helaas hebben we het kamp moeten annuleren. We zijn op dit moment aan 
het nadenken hoe we het kamp dit jaar kunnen organiseren. Doelstelling blijft uiteraard 
hetzelfde.  
 
Stichting Accommodatie: Volgt later deze vergadering.  
 
Commerciële zaken: Nieuwe en extra hoofdsponsor in Plus Wilmink (voorheen Plus Dee) 
gevonden. In de hal hangen meer reclameborden.  
 
PR-commissie: Binding binnen de vereniging. We proberen dit uit te breiden en verder op te 
pakken.  
 
Geen vragen of opmerkingen over de jaarverslagen.  
 

5. Vaststellen jaarrekening 2020 en begroting 2021 
Allereerst bedankt voor de bijdrage die door iedereen is geleverd om een stabiel jaar te 
kunnen draaien in 2020 en om de Meeuwen financieel gezond te houden. Sponsors, stichting 
Acco en alle leden uiteraard, BEDANKT.  
 
Activa staat onder overige vorderingen  
TASO regeling Q4 4500, grote club actie 2.000 en bonusregeling inbev 700 
Passiva kant is de groenvoorziening niet gemuteerd. Omdat we dit jaar al positief staan en dit 
een eindige voorziening is. Hiermee hebben we een extra jaar om er voor te zorgen dat we 
ook zonder deze bijdrage in de plus komen. 
Daarnaast onder overige schulden de opbrengsten die zijn doorgeschoven van het Kamp 
4300 en kosten Q4 van de KNKV. 
 
Staat van baten lasten : 
Lastenkant: Aantal posten benoemd die mede door corona lager zijn; scheidsrechtersboete, 
huur zaal en veld, trainers en inkoop kantine. 
Batenkant: De omzet kantine is lager hierdoor. Daarnaast hebben we wel 15.500 euro gehad 
van de overheid inzake corona. Die staan onder overige baten. 
 
Vragen:  
Harry Hoorn: Oud Papier, te weinig rendement?  
Dat klopt. De PSF is hier ook mee bezig. Er wordt steeds minder binnen gehaald. Er wordt 
gesproken binnen de PSF en in samenspraak met de gemeente hoe we hier mee verder gaan.  
Gosse van Waas: Komt er in 2021 een TASO vergoeding?  
We kunnen in aanmerking komen voor deze vergoeding. Dit was nog niet bekend bij het 
maken van deze begroting, dus nog niet meegenomen.  
 

6. Kascommissie:  
a. Verslag kascommissie;  
Kascommissie bestond uit Gert Jansen & Gert vd Brink. 
Gecontroleerde stukken zijn financiële administratie, de balans per 31-12 en de staat van 
baten en lasten. 



Ook de KC merkt op dat de meeuwen een flinke financiële tegenvaller heeft gehad op de 
marge kantineverkoop. Maar alle overige stakeholders hebben ervoor gezorgd dat de 
Meeuwen financieel gezond uit 2020 is gekomen. 
Aanbevelingen zijn het kasgeld ergens anders te bewaren. En daarnaast te kijken of de 
kantine geheel cashless kan gaan draaien.  
Tot slot zijn ze van mening dat de penningmeester zijn taak accuraat heeft vervuld en 
volledig in control is. 
 
b. Benoeming nieuwe kascommissie; Er moet een nieuw iemand naast Gert van den Brink 
komen. Aanmelden kan nog steeds.   
 

7. Voorstel contributie Corona 
We hebben gelukkig een positief jaar kunnen draaien. Hoe om te gaan met de coronaplus?  
Moeilijke jaren kunnen nog gaan komen door het wegvallen van de sponsors en/of leden.  
Er zijn 3 opties:  
A. Coronaplus volledig ten voordele van de leden.  
B. Coronaplus voor 50% ten voordele van de leden.  
C. Coronaplus behouden voor de vereniging.  
 
Stemming via de chat: 25 leden gestemd. 23x C, 5x B. Overwegend C.  
We gaan ervoor om de vereniging gezond te blijven houden.  
 
Door deze keuze kunnen we de begroting vaststellen. De begroting zoals deze hier is 
genoemd is akkoord door leden.   
 
Opmerkingen.  
Jos: Plan maken om het geld goed te besteden voor de vereniging.  
Arian:  Presentje voor de trainers die het afgelopen jaar veel mogelijk hebben gemaakt.  
We nemen deze opmerkingen mee en gaan hier uiteraard zorgvuldig mee om.  
  
Geen verdere vragen en opmerkingen.  
 

8. Aftreden en benoeming van bestuursleden  
a. René Maarseveen en Thom aan ’t Goor nemen afscheid 
Bedankt namens het bestuur en de vereniging.  
b. Interim invulling secretaris: Gerline Mouw – van den Brink 
Dit is nog steeds interim invulling. Interesse mag aangegeven worden binnen het bestuur.  
c. Rudie van Emous wordt als bestuurslid benoemd als nieuwe penningmeester.  
Er zijn geen tegenkandidaten aangemeld bij de secretaris.  
 

9. Lopende zaken vanuit het bestuur 
- We willen graag iedereen vragen om te kijken wat er mogelijk is.  
- Corona blijft onzeker. Sponsors, maar ook opening kantine (augustus).  
- Nieuwe sporthallen, volgt nog.  
 

10. Jubilarissen  
a. 40 jaar  
Anita Malestein  
Martin Willemsen  
 
b. 25 jaar  
Bart Nieuwenweg  



Nico Nieuwenweg  
Mirjam Kuipers  
Karianne Jonker  
Ruud Willemsen  
Gerlinde Willemsen  
Joost Dokter 
 
Presentjes worden de komende week rondgebracht.  
 

11. Vrijwilligersprobleem 
Vragen bij eerdere punten over het vrijwilligersprobleem binnen onze vereniging: 
Jan: We hebben een afspraak gemaakt over ‘verplichte uren’. Handhaven, maar ook 
verantwoordelijkheid dragen voor je eigen acties.  
Anita geeft aan dat de commissie er niet is. Beginnen we nu niet opnieuw? Dat klopt! Op dit 
moment luidt de noodklok voor onze vereniging. Het is echt een probleem!  
 
We blijven op zoek naar vrijwilligers en nadenken hoe we dit goed kunnen invullen. We zijn 
ons bewust van het feit dat de aanwezigen van de ALV ook al goed en veel vrijwilligerswerk 
uitvoeren binnen onze vereniging. Hopelijk kunnen we met elkaar mensen enthousiast 
krijgen om te participeren binnen onze vereniging.  
Out of the Box denken waarderen we ook! Blijf dit opzetten en geef je op! Bedenk wat je wel 
kunt doen!!  
 
Gert vraagt of er door het bestuur kaders worden gesteld in 2021, oftewel volgt er een plan? 
Er is redelijk zichtbaar waar de gaten liggen. Op de website staat een organogram waarin te 
vinden is waar de gaten liggen. We hopen deze plannen neer te kunnen leggen bij een 
commissie.  
Gert geeft aan dat sturing is echt nodig. Hoe doen andere verenigingen dit? Het aanstellen 
van een vrijwilligersmanager bijvoorbeeld?  
Dit was het plan bij de start van het nieuwe seizoen. Hopelijk kunnen we dit komend seizoen 
echt oppakken. Aangestuurd door het bestuur en gecoördineerd door de commissie.  
De literatuur beschrijft dat leden willen zich op projectmatige basis committeren aan de 
vereniging. Erik wil hier graag met Gert over spreken.  
 

12. Sporthallen 
Binnen Putten zijn er capaciteitsproblemen. Wij hebben daar ook last van in de zaal.  
Dit is besproken met externe partijen. Het is inderdaad een probleem. De gemeente is zich 
bewust van deze problemen.  
Plannen liggen er voor 1 extra sporthal bij de Meeuwen of 2. Politiek neigt naar 2, nog wel 
paar openstaande punten. 
Optie 2:  
- 2 sporthallen aangebouwd aan de Meeuwenhal 
- 1 kantine vanuit sporthal die op veld en zaal kijkt 
- Tribune naar de velden toe 
- (Hoofd)veld verleggen zodat er vanuit tribune/sporthal gekeken kan worden 
- Wat gaat er gebeuren met onze kantine? Die willen we niet zomaar opgeven 
 
Belangrijk punt van ons is identiteit. We zitten hier op ons eigen terrein. We hebben een 
mooie kantine, goede sporthal. We hebben veel geïnvesteerd in onze vereniging. Dit wordt 
vanuit de werkgroep besproken met de gemeente.  
 
Gert: Welke opdracht krijgt deze werkgroep mee vanuit het bestuur?  



We zijn het meer aan het vormgeven. Ook gesprekken met gemeente voeren. We willen 
vooruit als vereniging. We willen een compromis vinden met de gemeente om onze identiteit 
te waarborgen. Vanuit de Meeuwen, Stichting Acco, de PSF en de gemeente wordt deze 
kwestie serieus besproken.  
We houden iedereen op de hoogte.  
 

13. Jubileum 
KV de Meeuwen bestaat in november 60 jaar. Seizoen 2021-2022 wordt ons jubileumjaar.  
Binnen het seizoen meerdere pieken om dit jubileum te vieren. We zoeken uiteraard ook 
hulp bij de organisatie van deze activiteiten.  
 

14. Rondvraag 
Anita: Er is vorig jaar gesproken over eventuele zwarte rokjes/broekjes? Dit hebben we in 
een vragenlijst naar voren laten komen. Hierin kwam geen duidelijke voorkeur voor zwarte 
rokjes/broekjes. Geparkeerd voor nu.  
 

15. Sluiting 
We hopen iedereen volgend jaar, live, te zien en te spreken bij de ALV.  


