
 
 
Notulen van de ALV 20 november 2020 -Vastgesteld- 
 
 

1. Opening 
 

Vanwege het feit dat het een online vergadering is, zal de vergadering iets anders 
verlopen dan anders. Stemmen geschiedt digitaal. Na afloop enquête. Gezien corona 
perikelen is er een noodverordening die het mogelijk maakt digitaal te vergaderen en 
te stemmen. 
 
Op hoofdlijnen worden drie onderwerpen besproken 

-Terugblik 
-Cijfers 
-Samenstelling bestuur 

 
 

2. Vaststellen Notulen ledenvergadering 22 november 2019 
 

De notulen 2019 worden zonder wijziging vastgesteld 
 

3. Mededelingen 
 
-7 december a.s. zal op de dag van de vrijwilliger de nieuwe vrijwilliger van het jaar 
worden uitgeroepen.   
 
-Er wordt anders dan gebruikelijk wijze van en de datum waarop de jubilarissen in het 
zonnetje gezet kunnen worden.  

 
4. Financien 

 
Begroting 
De begroting kent een aantal uitdagingen gezien de sluiting van de kantine door 
corona. Aan de hand van een aantal subsidieregelingen is het gerealiseerde resultaat 
2019/2020 in de buurt uitgekomen van de begroting. Voor het lopende jaar is een 
begroting opgesteld. De contributies, sponsoring loopt terug. Door de sluiting van de 
kantine staat het resultaat in het boekjaar 2020/2021 weer onder druk. Opvallend is 
de omvang van de salariskosten. Er zijn steeds minder mensen bereid 
werkzaamheden te verrichten op basis van vrijwilligheid. Dit is een zorg van het 
bestuur.  
 
Kascommissie 
De kascommissie is tevreden over de verstrekte informatie en stelt een vraag over de 
omvang van de voorziening aan het (onderhoud van het)  gebouwd. De jaarlijkse 
dotatie van 5.000 euro zou in hun ogen niet nodig zijn. Er staat nu een bedrag van 
195.000 euro. Zonder de dotatie van de 5.000 euro zou er minder verlies zijn. Dit is 



een constatering die eerder is gedaan. In het verslag bij het boekjaar 2016/2017 is 
hier ook al aandacht voor gevraagd. De kascommissie verwacht van het HB een 
uitspraak op dit punt. 
 
De kascommissie stelt voor HB decharge te verlenen voor het jaar 2019/2020. De 
voorzitter bedankt de penningmeester voor zijn inzet om midden in het jaar in te 
vallen. Raoul bedankt op zijn beurt de mensen die hem in staat hebben gesteld de 
jaarrekening op te stellen. 
 

Besluit:  De kascommissie verleent het bestuur decharge. 
 
 

5. Verkiezingen 
 

Kascommissie 
Bij de kascommissie zijn er vacatures. Er zijn niet direct leden die aan de oproep van 
de voorzitter gehoor geven om de vrijgevallen posities in te nemen.  
 
Hoofdbestuur 
-Paul Delissen treedt terug en is niet herkiesbaar. Paul motiveert zijn keuze en Wim 
Timmermans bedankt Paul voor zijn inzet. 
 
-Herm Willems is weer beschikbaar om zijn rol als secretaris op te pakken. Er is 
sprake van een nieuwe termijn waarover leden mogen stemmen. 
 
-Karim Vaessen licht zijn kandidatuur toe om toe te treden tot het HB.  
 
Uitslag verkiezingen: 
 

-Herm en Karim worden gekozen.  
-De decharge wordt verleend.  
-De begroting wordt ook goedgekeurd. 

Alle voorstellen zijn unaniem genomen. Bij de begroting is één onthouding.  
 
 

6. Sportieve omgeving 
 

MVC is in gesprek met andere verenigingen over de haalbaarheid van een nieuwe 
accommodatie. Wethouder Wim Hermans heeft aangegeven dat die niet haalbaar is. 
Alvorens verder te gaan wacht MVC’19 nu eerst standpunt van gemeente af. Jammer 
dat nu pas duidelijk wordt wat standpunt van de gemeente is. Kapitaalvernietiging en 
een niet te verwachten meerderheid in de gemeenteraad zijn de gronden voor de 
negatieve reactie van Wim Hermans. Er is geen concreet tijdspad afgegeven van 
waaruit verder gedacht kan worden. In het voorjaar zal MVC nader informeren aan 
leden wat de stand van zaken is ten aanzien van de sportieve omgeving. De notulen 
van de vergadering over dit onderwerp zullen nog beschikbaar worden gesteld. 

  



 
 

7. Toekomst van de club 
 
Wim Timmermans signaleert bedreigingen en kansen 
 
Als bedreigingen worden genoemd 

 Kartrekkers nodig. Die zijn moeilijk te vinden 
Spelende ledenaantal daalt 
Negatief resultaat al aantal jaren met toenemende salariskosten 
Commissies vormen eilandjes (corona / minder aanwezigheid op de 
club) 

Als kansen worden genoemd 
 Betrokkenheid van de vele vrijwilligers (230-240) 
 Investeringsruimte 

Toekomstbestendige accommodatie 
 

8. Rondvraag 
 

-Walking football.  
Is onderzoek waard. Vorkmeer zou daar bij kunnen helpen 
-Selectie naar vrijdagtrainingsavond.  
Word heroverwogen miv nieuwe seizoen. Druk op de velden wordt dan kleiner. Ook 
de jongste jeugd zou naar vrijdag kunnen 
-Club van 50.  
Donderdagmorgenploeg wil graag die gelden aanwenden voor een aanhanger. Daar 
is club van 50 niet voor. Dat is sponsoring. Vrijwilligers kunnen ook zelfwerkzaamheid 
afkopen. Die euro’s kunnen wel beschikbaar komen voor een dergelijke aanschaf. 
-Uithelpen i.v.m. 75 jaar bestaan Koningslust is uitgesteld. Wordt nu 80 jaar 
-Aan de jaarrekening een kasstroom overzicht toevoegen. Goed idee. 
-Formuleren standpunt teruggave contributie door corona. Kosten lopen door. Geen 
actieve  
-Als competitie weer hervat wordt, dan moet daardoor niet activiteiten aan het einde 
van het seizoen in gedrang  komen. Door de week. Dubbel programma Pasen en 
Pinksteren? 
-Is er ondersteuning KNVB i.v.m. corona.  
Ja, actief op eigen site, Q&A. Wordt nog opmerking gemaakt over vaccinatie en 
hervatten competitie. We gaan zien wat straks weer mogelijk is. 
-Jaarboeken worden over 1,5 – 2 wkn afgegeven bij degene die dat op prijs stelt. 

 
9. Sluiting vergadering 

 
Wim Timmermans sluit de vergadering en dankt iedereen voor de (digitale) 
aanwezigheid. 
Er wordt een enquête rondgestuurd met de vraag wat de ervaringen zijn met de wijze 
waarop deze vergadering werd gehouden. Uitslag is positief. De meeste reacties 
geven aan dat er begin volgend jaar niet hetzelfde verhaal verteld hoeft te worden als 
fysiek vergaderen weer mogelijk is. Wel als er nieuws te melden is. 


