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Notulen Algemene Ledenvergadering 19 januari 2016. 
 

 
1. Opening, mededelingen. 

 
De voorzitter heet een ieder van harte welkom, een hartelijk welkom aan dhr. 
Heman Kreuzen oud lid van de Arnhemse Boys en geeft aan verheugd te zijn met 
de grote opkomst (125 stemgerechtigde, waarvan 4 met een machtiging). 
 
Rick vraagt een moment van stilte om degene die ons zijn ontvallen te gedenken. 
 
Rick opent de vergadering om 20.25 uur en vraagt aan een ieder een kritische 
maar vooral positieve houding, elkaar te respecteren en de avond gezellig af te 
sluiten. 
 

2. Vaststellen agenda. 
 
De agenda die in de uitnodiging stond vermeld is vastgesteld en akkoord 
bevonden. 
 

3. Ingekomen stukken. 
 
Er zijn een aantal vragen gesteld over de begroting en deze zijn keurig door het 
bestuur beantwoord. De antwoorden zijn voor de ALV-vergadering op de site van 
de Arnhemse Boys geplaatst onder het kopje “ALV-2016”. 
 

4. Notulen ledenvergadering d.d. 10 maart 2015 
 
Er zijn geen aan en/of opmerkingen, derhalve goedgekeurd 
 

5. Jaarverslag bestuur. 
 
Het jaarverslag is tijdens de uitnodiging van de ALV-vergadering geplaatst op de 
site van de Arnhemse Boys onder het kopje “ALV-2016”  Er zijn hieover geen 
vragen gekomen en derhalve goedgekeurd. 
  

6. Presentatie jaarrekening 2014-2015 
De penningmeester doet verslag. De jaarrekening is samengesteld door Bert en 
de accountant en goedgekeurd door de kascommissie. Er komen diverse vragen 
vanuit de zaal rondom de veldhuur en over het beheer van de kantine en worden 
door de accountant, Bert en Rick toegelicht.  
 
Er worden een aantal vragen gesteld rondom de contributie, de opbrengst t.o.v. 
het aantal leden. Het kleine verschil tussen de begroting en jaarrekening is 
ontstaan doordat een klein deel van de contributie in het volgende boekjaar is 
geint, daarnaast zijn een aantal leden vertrokken en kunnen niet meer 
achterhalen of deze leden wel/geen contributie hebben betaald. Dit punt hebben 
we binnen het bestuur verbeterd door een schaduwbestand op te stellen, wat met 
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Sportlink gecontroleerd kan worden. Vanuit dit bestand worden de lijsten naar 
Club-collect gestuurd waarna de factuur naar de leden worden gestuurd. Gezien 
de discussie dit er ontstaat gaan we over tot een stemming, of we eerdere 
contributiegelden van leden alsnog moeten gaan innen? Van de 125 leden, 
stemmen 8 leden voor het alsnog innen van niet betaalde contributiegelden. 
Gezien de uitslag betekent dit dus dat we dit punt kunnen afsluiten en dit verlies 
accepteren maar wel met de mededeling dit in de toekomst te verbeteren en 
inzichtelijk te maken.  
 
Er komt ook een vraag rondom de vrijwilligerskosten. Dit is een aanzienlijk 
bedrag. Deze vraag wordt door Rick toegelicht en geeft aan hoe deze vergoeding 
is opgesteld en wie hiervoor in aanmerking komt. Doel van het bestuur is om deze 
post de komende jaren te gaan verlagen, door naar andere alternatieven te gaan 
kijken. Daarnaast is het wenselijk om een overzicht op te leveren wie, wanneer in 
aanmerking komt voor een vergoeding. 
 
Er komt een vraag rondom de hoge kosten vanuit de KNVB. Deze posten worden 
door Bert toegelicht. Juist door het opschonen en een actuele ledenadministratie 
kunnen we deze kosten verlagen voor de komende jaren. Daarnaast zullen we als 
spelers voorzichtig moeten zijn met gele-/rode kaarten. Deze kostenpost moet 
naar beneden, daarnaast willen we de boetes gaan verhalen op de spelers of het 
team. 
 
Na beantwoording van de vragen omtrent dit onderwerp, toelichting op de vragen 
die zijn ingebracht, de reacties hiervan zijn te lezen op de site onder ALV, zijn we 
overgegaan tot stemming. Alle aanwezige leden hebben positief ingestemd, 
waardoor de jaarrekening is vastgesteld. 

 
 
7. Verslag kascommissie (Sander Ettema, Stephan Heskamp en Marloes 

Remie) 
 
Sander Ettema brengt namens deze verslag uit en complimenteert de 
penningmeester met de opgeleverde stukken en openheid/transparantie. De 
kascontrole is uitgevoerd, daarbij is er generiek en specifiek gekeken naar een 
aantal zaken waar in de afgelopen tijd discussie en vragen over zijn geweest 
binnen de vereniging. Het resultaat van de controle is positief en het advies aan 
de ALV is om decharge te verlenen. 
 
Tijdens de controle zijn er wel een aantal kleine zaken opgevallen ter verbetering 
en wordt door Sander tijdens de ALV-vergadering nader toegelicht. 
 
Vanuit de zaal wordt de vraag gesteld hoe gezond de vereniging nog is met een 
vordering van rond de € 90.000,-? Moet je dit verlies niet pakken? De account ligt 
het een en ander toe. We laten dit bedrag op de balans staan met een kleine 
toelichting. 
 
Een andere vraag uit de zaal gaat over het kledingfonds, wat wordt hiermee 
bedoeld? Dit is geen formeel fonds. De kleding wordt door de vereniging 
aangeschaft en over 3 jaar afgeschreven. Zo wordt dit nu ook in de boeken 
weergegeven. 
 
Er zijn verder vanuit de zaal geen op- of aanmerkingen, iedereen heeft positief 
gestemd. 
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8. Vaststelling jaarrekening en decharge verlening bestuur 
 
De voorzitter stelt de vraag of de vergadering decharge verleent aan het bestuur.  
 
Er komt nog wel een vraag vanuit de zaal of het bestuur de adviezen vanuit de 
kascommissie gaat opvolgen, Sander heeft aangegeven dit tijdens zijn 
zittingstermijn kritisch te blijven volgen. 
 
Er zijn 125 stemmen uitgebracht waarvan 125 voor en 0 tegen zijn. Derhalve 
wordt de jaarrekening vastgesteld en decharge verleent aan het bestuur. 
 

9. Verkiezing kascommissie. (Marloes Remie aftredend) 
 
Het bestuur dankt Marloes voor haar bijdrage de afgelopen jaren. 
Vanuit de vergadering melden zich aan Haci Menkutas. Er zijn verder geen 
kandidaten, Haci wordt aan de kascommissie toegevoegd. 
 
Er komt nog wel een vraag vanuit de zaal of een bestuurslid in de kascommissie 
mag plaatsvinden. Nee, volgens de statuten is dit niet mogelijk. Toon Hartemink 
zat wel in de kascommissie en was bestuurslid volgens de informatie op de site 
van de Arnhemse Boys. Dit is niet correct en zal worden aangepast. Toon 
Hartemink is geen bestuurslid meer, vandaar dat hij kan deelnemen aan de 
kascommissie. 
 
 

10. Vaststelling contributie 
 
Het bestuur stelt voor geen wijzigingen door te voeren, hier is geen bezwaar 
tegen. 
 

 
11. Begroting 2016 – 2017 

 
Helaas is er op dit moment nog geen formele begroting 2016-2017 die met de 
leden kan worden gedeeld. 
Er zijn nog een groot aantal factoren die de begroting zowel positief als negatief 
kunnen beïnvloeden. Denk o.a. de openstaande post van € 90.000,  
kantinebeheer en de kosten rondom de velden. Rick geeft aan in de toekomst niet 
één ALV-vergadering in een seizoen te plannen, maar indien nodig meerdere 
ALV-vergaderingen, waarin de focus dan op een aantal punten ligt. Het voorstel is 
om voor 1Juli 2016 een extra ALV-vergadering in te lassen, waar de definitieve 
begroting 2016-2017 wordt gepresenteerd.  
 
Alle leden gaan met dit voorstel akkoord. 
 
 

12. Bestuursverkiezing 
 
Aangezien Rick Schonis de rol van a.i. voorzitter bekleed en heeft aangegeven 
deze rol te willen uitvoeren, zal er deze avond gestemd moeten worden. 
Daarnaast heeft René Albers aangegeven de rol van Secretaris te willen 
bekleden en Dave Ploum en Bob Holthof als lid zitting te willen nemen in het 
bestuur. Bob Holthof krijgt de functie hoofd jeugd en krijgt de rol als 2de 
Penningmeester. 
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Er komt een vraag vanuit de zaal, waarom een 2de penningmeester? Bij elke 
gezonde vereniging is er een 2de Penningmeester binnen het bestuur. Het 
afstorten van geld vanuit de Bar, mocht Bert onverwachts zieken worden of een 
drukke periode met het werk hebben, moeten de rekeningen betaald blijven 
worden. 
 
Er zijn 125 stemmen uitgebracht waarvan 125 voor en 0 tegen zijn. Derhalve 
wordt het bestuur vastgesteld. 
 
 

13. Mededelingen bestuur over laatste ontwikkelingen 
 
De komende periode zullen we als bestuur ons gaan richten op de volgende 
speerpunten: 
-Klopende ledenadministratie, alle leden ingeschreven in sportlink en een factuur 
voor contributie ontvangen 
-Tot een besluit komen met de Gemeente over de huur van de kantine 
-De positieve feedback vanuit de kascommissie invoeren 
-Indelingen/trainingsschema seizoen 2016-2017 
-Begroting 2016-2017 
 
Daarnaast zijn er nog vele minder urgente punten, dis ook de benodigde 
aandacht zullen vergen.  
 
Tot slot geeft Rick aan dat de deur altijd openstaat, mocht je ergens tegenaan 
lopen of mee zitten, wacht hier niet mee, bespreek dit met één van de 
bestuursleden. 
 
 

14. Rondvraag. 
 
-Khaled Mouhouti – Felciteert het nieuwe bestuur, wenst ons heel veel succes en 
dat we er maar een mooie, gezonde vereniging van mogen maken. 
-Dennis Cheung – Geeft aan dat er vanavond veel over het verleden is 
gepresenteerd. Hoe ziet de toekomst eruit, denk aan velden, kleedruimtes etc. 
etc. Bob geeft aan dat er harrd wordt gewerkt aan een Jeugdbeleidsplan van 
mini’s tot aan de senioren, met de focus tot 2020. Als dit plan volledig is 
uitgewerkt zal dit op de site van de Anehmse Boys worden gepubliceerd. 
-Sander Ettema – Als een lid nu gedurende het jaar opzegt, moet hij over het 
gehele seizoen de contributie betalen. Dit is zo afgesproken en vastgelegd in de 
statuten en kan niet worden aangepast, na wijziging statuten. 
-Sander Ettema – Waarom wordt de kleding niet meer gewassen bij de jeugd, wel 
bij de senioren? We hebben onder de leden, 2 keer een oproep gedaan om de 
kelding van de jeugd te willen wassen. Helaas heeft niemand hierop gereageerd. 
We hebben nu geregeld dat de kleding voor de senioren wordt gewassen, Uit 
sociaal oogpunt wordt de kleding bij Snelders aangeschaft, zodat iedereen in 
hetzelfde tenue loopt en er geen onderscheid is. De leiding van het elftal kan een 
roulatiesysteem opstellen, of elk lid kan de kleding zelf thuis laten wassen. Het is 
een kleine moeite en wordt positief opepakt. 
-Tjibbo Bouma – Welke vacatures staan er binnen de vereniging nog open? We 
zoeken nog veel vrijwilligers voor o.a. de bar, trekken van kalklijnen, 
scheidsechters etc. alle hulp is welkom. De komende periode zullen er een aantal 
verzoeken komen via mail/site Arnhemse Boys. 
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15. Sluiting. 
 
Niets meer aan de orde zijnde sluit de voorzitter om 22.30 uur de vergadering met 
een dank aan iedereen voor hun bijdrage in deze vergadering 

 
 


