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Datum: 26 oktober 2016 

 

Aanwezig: Robert Oolbekkink Voorzitter  

 Janine Brand  Secretaris 

 Gerard Heck  Algemeen lid 

 Arno Reusink  Lid, voorzitter Jeugdcommissie 

 Henk Knapen  Lid, namens Seniorencommissie  

Rene van de Vegte Lid, namens Communicatie & Sponsoring 

 

Aanwezige leden 69 

 

Afwezig, met kennisgeving: Remko Stevens, Gerrit Huisman, Wilfred van der Pluijm,   

 Mark Nijland, Lycke Runeman en Tjerk van der Meij 

   

 

1. Opening  

Robert opent de vergadering. 

Melding wordt gedaan van de afwezigen. 

 
2. Bestuursmededelingen 

 Stand van zaken kunstgras 

Inleiding: 

Er is een akkoord met de gemeente Rijssen-Holten voor een kunstgrasveld bij de VV 

Holten. Vervolgens zijn de opties voor de locatie bekeken. De kunstgrascommissie 

heeft argumenten voor zowel veld 1 als veld 2 in kaart gebracht.  

Besluit: 

Het bestuur heeft gekozen voor veld 2. Hierbij heeft de totale upgrade die gerealiseerd 

kan worden voor het sportpark met kunstgras bij veld 2 de doorslag gegeven. Op veld 

2 kan een kunstgrasveld komen met bestrating en dug-outs, omdat hier minder 

vierkante meters kunstgras gelegd hoeven te worden. De huidige faciliteiten van veld 

2 worden waarschijnlijk verplaatst naar veld 3. 

Inhoudelijke reacties: 

- Bij training op kunstgras worden spelers technisch beter, dit kunnen zij op het 

grasveld waar zij op spelen niet ten uitvoer brengen. Dit zal waarschijnlijk gaan 

leiden tot frustratie. 

- Andere verenigingen die niet gekozen hebben voor het hoofdveld, zijn hier op een 

later moment op terug gekomen. Door training op kunstgras verschuift de wens van 

de spelers. 

- Gevraagd wordt naar de reden voor een kunstgrasveld. Hoofdreden was de vele 

afgelastingen. Door kunstgras kan veld 2 veel intensiever bespeeld worden.  

Als tegenargument wordt hierop aangegeven dat met veld 1 uitgevoerd in 

kunstgras meer trainingscapaciteit ontstaat (trainingsveld, veld 1 en veld 2). 

- Aangegeven wordt dat veld 1 erg slecht is. Hier wordt door de andere leden 

gemengd op gereageerd en wordt dus niet door iedereen hetzelfde ervaren. 

- Gevraagd wordt naar de financiële verschillen. Deze zijn gelijk voor veld 1 en 2. 

- Gevraagd wordt naar de afschrijvingen. Dit wordt gedaan door de gemeente. 

- Gevraagd wordt naar de kwaliteit van het kunstgras. De gemeente schrijft een 

bestek met daarin kwaliteitseisen. De aanbesteding hiervoor is te vinden op de 

website van de gemeente. De gemeente wacht het onderzoek van het RIVM af, om 

de uitkomsten mee te kunnen nemen. 

- Gevraagd wordt naar waar de selectie gaat trainen. Dit is nog onbekend, het 

trainingsschema wordt in overleg met de trainers opgesteld. Gestreefd wordt naar 

een eerlijke verdeling. 
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 Oproep vrijwilligers 

Het aantal vrijwilligers loopt terug. Er zijn verschillende vacatures: penningmeester, 

kantinemedewerkers, leiders en ledenadministratie. Het idee wordt geopperd voor een 

vrijwilligerscoördinator. Volgende week is er een gesprek met een verenigingsadviseur 

van de KNVB om dit punt verder op te pakken. 

 

 Wijziging technisch beleid, t.a.v. gemengde jeugdteams 

Voor de zomervakantie is er discussie ontstaan rondom het spelen in gemengde 

jeugdteams. De jeugdcommissie heeft in overleg met het hoofdbestuur besloten niet 

meer te mixen vanaf de C-jeugd. Hierover is niet tijdig gecommuniceerd door de VV 

Holten, daarvoor zijn excuses aangeboden. De argumenten die ten grondslag liggen 

aan het gewijzigde beleid hebben doen zich met name voor op voetbaltechnisch 

gebied. De meisjes hebben vaak moeite om aan te haken bij het niveau van de 

jongens, doordat veel meisjes dan in één team terecht komen geeft dit wrijving met 

de ambities van de jongens in het team. Bij andere sporten zoals handbal is dit al 

jaren beleid, met name om het sociale aspect. Getracht is samen met Blauw-Wit een 

meisjes team te vormen, dit heeft niet tot een succesvol initiatief geleid. Ook zijn er 

initiatieven genomen om meisjes te werven, hier is niet genoeg aanwas uit ontstaan. 

De jeugdvoorzitter licht toe dat vanuit nieuwe aanwas bij de jongere jeugd getracht 

wordt volwaardige meisjesteams te vormen, zodat in de toekomst het meisjes- en 

damesvoetbal weer in de lift komt. Een KNVB regisseur gaat hierbij ondersteunen.  

Naar aanleiding van wordt gediscussieerd over het damesvoetbal binnen de 

vereniging. De leden laten blijken het jammer te vinden dat deze tak terug loopt 

binnen de vereniging. 

 

3. Verslag algemene ledenvergadering d.d. 28-10-2015 

Naar aanleiding van en tekstueel:   

- Geen opmerkingen. 

Het verslag van de vergadering van 28 oktober 2015 wordt vastgesteld.  

4. Vaststelling financieel verslag 2015-2016  

Wilco Stevens neemt, als vertegenwoordiger vanuit de financiële commissie, de balans en 

de resultatenrekening over de periode 1 juli 2015 tot en met 30 juni 2016 door met de 

algemene ledenvergadering. 

 

Kantine 

De kosten zijn vrij stabiel. 

Wat opvalt is de toename in kantineontvangsten. Dit heeft te maken met promotie-

wedstrijden, een lichte prijsstijging en de activiteiten die georganiseerd zijn. 

 

Voetbal 

De voorraden zijn behoorlijk toegenomen, dit heeft met name te maken met het 

kledingplan. De opbrengsten van contributie zijn toegenomen, ook dit heeft een relatie met 

het kledingplan, hiervoor wordt in de contributie een bijdrage gevraagd. 

De club van 1000 is gestegen, wat extra inkomsten met zich meebrengt. 

 

Het totaal van de voetbal en kantine is een positieve opbrengst. 

 

De complimenten van de leden aan de sponsorcommissie en de kantinecommissie. 

 

Het financieel jaarverslag 2015-2016 wordt conform vastgesteld. 
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4A. Vaststelling contributie 2017 

  

Voorgesteld wordt de contributie voor 2017 te verhogen. 

 

In de contributie is een verhoging van €25 opgenomen op jaarbasis per spelend lid. 

 

Dit bedrag is opgebouwd uit het huurtarief voor een kunstgrasveld, minus het huurtarief 

van een grasveld zoals daar nu sprake van is. 

 

De kosten voor de kleding zijn verhoogd doordat de leden (zowel jeugd als senioren) 

hebben gevraagd een individuele kleding set ter beschikking te hebben. Dit heeft geleid tot 

een verhoging van €1,- per lid. 

 

N.a.v. wordt gevraagd of bij de nieuwe uitgifte ook de optie geboden kan worden om te 

kopen in plaats van te huren. Dit maakt de administratie een stuk simpeler.  

 

N.a.v. wordt gevraagd naar het aantal wanbetalers. Het openstaande bedrag is lager dan 

vorige seizoen. Hier wordt actief beleid op gevoerd. 

 

De contributiebedragen per 2017 worden in een tabel gepresenteerd. 

 

 

De contributie wordt zoals voorgesteld akkoord bevonden. 

 

Extra investeringen 

De extra investering die het bestuur wil doen voor de beregening en verlichting van het 

kunstgras worden gepresenteerd. De kosten komen inclusief rente neer op €16,-.  

De commissie onderzoekt nog mogelijkheden om deze kosten naar beneden te brengen, 

bijvoorbeeld door subsidies, energievoordeel, aflossing e.d. 

 

Gevraagd wordt of het noodzakelijk is om ledverlichting te hebben. Dit is niet strikt 

noodzakelijk. Het levert wel meer licht op en lager energieverbruik. De lampen van veld 2 

kunnen dan verplaatst worden naar het trainingsveld. Gevraagd wordt naar de technische 

noodzaak van de beregeningsinstallatie. Hier zijn ook voor- en tegen argumenten voor. 

 

Stemming:  

LED verlichting: 0 stemmen tegen / 7 leden onthouden zich van stemming. 

Beregening: 1 stem tegen / 6 leden onthouden zich van stemming. 

 

De financiering wil het bestuur niet via de contributie gaan regelen. 

 

4B. Benoemen kascommissielid 

 

De kascommissie heeft de boeken gecontroleerd. Zij zijn hierbij te woord gestaan door de 

financiële commissie. De boeken zijn correct bijgehouden.  

 

Voor de kascommissie worden benoemd: Bart Schuchard en reserve Wilfred Stegeman. 
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5. Jaarverslag secretaris 2015-2016 

Het jaarverslag is samengesteld op basis van inbreng van alle commissies. Het verslag 

geeft een terugblik op het afgelopen seizoen. 

 

Een korte samenvatting van de inhoud: 

- Kampioenen van dit jaar waren: Holten 2 / Holten 5 zaal / Najaarscompetitie: E1 , 

Hoofdklasse / Voorjaarscompetitie: E1 / Hoofdklasse / Najaarscompetitie: E2 / 

Najaarscompetitie: C2 / Voorjaarscompetitie: C2 / 

- Holten A1 promoveerde met een tweede plek naar de eerste klasse.  

- Er kwam een akkoord vanuit de Gemeente op de aanleg van een kunstgrasveld. 

- Het kledingplan is in werking getreden, alle leden zijn in het nieuw gestoken. 

- Een spelersraad voor de jeugd is ingevoerd evenals een ouderavond. 

- De VOJAC en Activiteitencommissie hebben weer veer de nodige gezelligheid gezorgd. 

- De kantine kreeg een verdere impuls met de aankleding van het terras 

- Er werd een nieuwe versie van de website online geplaatst. 

- De reclame uitingen rond het hoofdveld zijn uitgebreid, incl. het hekwerk op de wal. 

 

Het jaarverslag 2014-2015 wordt conform vastgesteld. 

 

6. Bestuursverkiezingen 

De vacature van penningmeester blijft vacant. 

Bedankjes zijn er voor de inzet van Gerrit Jansen en Dick Oolbekkink. 

7. Rondvraag 

- Teleurstelling wordt geuit over de betrokkenheid van het bestuur bij het 

kampioenschap van het tweede.   

- Worden er nog weer voorwedstrijden georganiseerd bij het eerste? Dit heeft te maken 

met wisselingen in het jeugdbestuur. De ambitie is wel dit weer voort te zetten. Komt 

pupil van de week ook weer terug? Hier is geen begeleiding voor, dit is mede de reden 

om voor de voorwedstrijd te kiezen. 

- Gevraagd wordt of het wenselijk is om op zondag een coördinator te hebben om de 

kantine te begeleiden. Dit wordt ondersteund, indien hier voldoende mensen voor te 

vinden zijn.  

- Bestuursvertegenwoordiging voor de uitwedstrijden is niet meer nodig. Dit wordt nu 

voldoende ingevuld door de aanwezigheid van Jeroen Schorfhaar. 

- De oproep wordt gedaan om bij de KNVB aan te geven of 55+ opgericht kan worden. 

Dit verzoek wordt doorgezet naar de KNVB. 

- Geïnteresseerden voor 35+ op de vrijdagavond kunnen zich melden bij Jan-Herman 

ten Velde, hij heeft hiervoor een initiatief gestart. 

- Gevraagd wordt naar de situatie rondom de alcoholcontrole. Pas geleden is nog een 

overtreding geconstateerd door een mystery shopper. Hierover worden gesprekken 

gevoerd met de gemeenten. 

- Krijgt het niet vaste barpersoneel een instructie? Ja, dit gebeurt. Er is een handboek 

en er is een overdracht van het barpersoneel dat in de ochtend vast achter de bar 

staat. 

- Gevraagd wordt naar de mogelijkheid van pinnen in de kantine? Dit zal verder 

onderzocht worden.  

- De fietsenstallingen worden steeds verplaatst. Dit punt wordt onderkend en is ook 

aangekaart bij de gemeente. 

 

8. Sluiting 

De vergadering wordt gesloten.  

 


