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Notulen Buitengewone Algemene Ledenvergadering 30 juni 2016. 
 

 
1. Opening, mededelingen. 

 
De voorzitter heet een ieder van harte welkom, helaas deze avond een 
teleurstellende opkomst, (maar 59 stemgerechtigde). 
 
Rick opent de vergadering om 20.15 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. Terugblik eerste maanden nieuw bestuur. 
 
De eerste maanden, als nieuw bestuur hebben we onze wensen 
geinventarisseerd, taken en rol verdeeld en de aandachtspunten geprioriseerd. 
Ledenadministratie, contributie-inning, Gemeente, staan hoog op het lijstje. 
Buiten deze zakelijkpunten, hebben we veel gesproken over betrokkenheid, 
vrijwilligers, wedstrijden bezoeken en samenwerking. Helaas, gezien onze 
werkzaamheden, privé-leven hebben we prioriteiten moeten stellen om juist te 
voorkomen dat we met veel zaken bezig zijn en niks kunnen afronden. Als 
bestuur zijn we er nog lang niet, maar juist door met een actieplan en planning te 
gaan werken kunnen we ons op de juiste punten focussen. 
 
Via deze weg willen we in ieder geval alle leden, ouders/verzorgers en vrijwilligers 
bedanken voor het vertrouwen in het nieuwe bestuur, de Voorzitter geeft hierbij 
nogmaals aan dat de deur altijd openstaat en mocht je ergens meezitten of 
tegenaanlopen dit direct met het bestuur te bespreken. 
 

4. Vaststellen huurvoorstel Kantine, van de Gemeente Arnhem  
 
Zoals bekend was het eerste voorstel van de huur vanuit de Gemeente 
€ 98.000,- Dit bedrag is een 90% van de contributie van de leden, dan hebben we 
het nog niet eens over de kosten van de veldhuur, servicekosten, electra, etc. etc. 
Na diverse gesprekken is dit bedrag verlaagd naar € 60.000, daarna  
€ 40.000 en kwam het eindbod vanuit de Gemeente € 21.500.  
 
De communciatie hierover is vanuit Sportlink naar elk lid van de vereniging 
gestuurd.  
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Na het laatste bod hebben we een onafhankelijk taxatie laten uitvoeren. We 
hebben een officieel taxatierapport ontvangen wat aangeeft dat in de sportwereld 
een 10% op de omzet wordt gehandteerd. Dit is voor onze vereniging een  
€ 11.000 op jaarbasis.  
 
Tijdens de uitleg van Rick komen er een aantal vragen vanuit de zaal. 
* Heeft de Gemeente dit taxatierapport al ingezien? Nee, nog niet met de 
Gemeente gedeeld 
* Heeft de Voorzitter, Elferink een hand gegeven en gezegd dat we een deal 
hebben? De Voorzitter heeft aangegeven tijdens een gesprek met Elferink het 
voorstel eerst te moeten bespreken met de leden tijdens de ALV, heeft zelf geen 
bevoegdheid om met dit voorstel akkoord te gaan. 
*Hebben we maar 1 taxatierapport laten opmaken? Ja, dat klopt. 
 
Na alle vragen te hebben beantwoord, zijn we overgegaan tot stemming. 54 
Leden zijn tegen het voorstel van de Gemeente, 5 leden hebben niet gestemd. 
We gaan dus niet akkoord met het laatste voorstel € 21.500 vanuit de Gemeente 
en de Voorzitter zal dit aan de Gemeente terugkoppelen. 
 
Hierna hebben we vanuit het bestuur de vraag gesteld wat de mandaat is vanuit 
de leden? 
 
Na een open gesprek is er besloten dat we met een tegenvoorstel komen van  
€ 16.000, de helft tussen het taxatierapport en het laatste voorstel vanuit de 
Gemeene. Mocht de Gemeente niet akkoord gaan, we moeten dit onderwerp een 
keer afronden en ons gaan richten op voetbalaspecten, gaan we akkoord met de 
€ 21.500,- vanuit de Gemeente. 
 
 

5. Gelrepas. 
 
We hebben een aantal spelers binnen onze vereniging die een Gelrepas bezitten, 
was voorheen de Arnhem Card. Leden ontvangen een Gelrepas bij een min. 
inkomen. Vanuit de Gemeente ontvangen we voor de leden de contributie. De 
contributie <€200,- pas binnen de bijdrage vanuit de Gemeente, maar >€200 past 
niet binnen de bijdgrage die we vanuit de Gemeente ontvangen. Hoe gaan we 
hiermee om? 
 
Na een open disucssie, zijn we overgegaan tot stemming. Het voorstel is dat elk 
lid met een Gelrepas bij onze vereniging kan spelen, ondanks dat de contributie 
niet overeenkomt met de bijdrage vanuit de Gemeente? Alle leden zijn hiermee 
akkoord, met wel het advies dit te kort in de begroting op te nemen en transparant 
te maken. 
 
  

6. Vaststellen contributie 2017-2018 
 
Sinds de Arnhemse Boys is gevestigd op de Schuytgraaf heeft er nog geen 
contributieverhoging plaatsgevonden. Kijkend naar alle kosten, de verhogingen de 
afgelopen jaren van b.v. de KNVB, energierekening, ligt er een voorstel om de 
contributie voor alle leden vanaf het seizoen 2017-2018 met € 8 te verhogen. Het 
kledinggeld blijft hetzelfde.  
 
Na een korte toelichting vanuit de Penningmeester zijn we tot stemming 
overgegaan. 57 Leden zijn hiermee akkoord en 2 leden hebben tegengestemd. 
Hiermee is de contributieverhoging voor het seizoen 2017-2018 aangenomen. 
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7. Vaststellen begroting 2016-2017. 

 
Om de kantine exploitabel te krijgen, de benodigde horecavergunningen hebben 
we als bestuur diverse scenario’s uitgewerkt via vrijwilligers, een vaste persoon in 
dienst nemen of eventueel dit deel geheel uit te besteden.  
 
Rick presenteert deze avond het voorstel om met een pilot te starten om Dennet 
Veenendaal fulltime in dienst te nemen. De verantwoordelijkheid van de kantine 
wordt dan bij Dennet belegd. Kijkend naar de opbrengsten, minus de kosten en 
de kosten van Dennet blijft er nog steeds een mooi positief saldo over wat is 
verwerkt in de begroting 2016-2017. Met voorstel willen we de kantine 
professioneel gaan inrichten, waarbij we bv ook gaan kijken naar gezonde 
voeding en drankjes. Het advies vanuit het bestuur is om hiermee te starten, 
waarbij we in de winterstop dit gaan evalueren.   
 
Na de toelichting vanuit Rick/Bert, vragen vanuit de zaal zijn beantwoord zijn we 
tot stemming overgegaan. Alle leden zijn akkoord, wat betekent dat dit voorstel is 
aangenomen en we hiermee kunnen starten. 
 
Na dit punt heeft Bert de begroting toegelicht, deze is op de website gepubliceerd. 
Na deze uitleg zijn we tot stemming overgegaan. Alle leden zijn akkoord gegaan 
met de begroting, de begroting 2016-2017 is hiermee vastgesteld. 
 

8. Rondvraag 
 
-Marloes Remie, vraagt of we voor elke ALV, de overledenen te herdenken. 
Prima punt en zullen hier de volgende keer rekening meehouden. 
-Marloes Remie, hebben alle trainers en leiders hun VOG ingeleverd?. We 
pakken dit als bestuur op, alle trainers en leiders hebben een link ontvangen, 
maar vergeten dit te activeren of hun certificaat in te leveren. 
-Marloes Remie, heeft er geen kascontrole plaatsgevonden? Kascontrole vindt 
plaats na het seizoen, bij de volgende officiele ALV zal de kascontrole over het 
seizoen 2015-2016 hun advies uitbrengen. 
 
 

9. 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 

 
 


