Algemene ledenvergadering V.V. Holten
Datum:

10 november 2021

Aanwezig:

Robert Oolbekkink
Marco Solen
Arno Reusink
Rene van de Vegte
Nancy Meinders

Voorzitter
Penningmeester
Lid, voorzitter Jeugdcommissie
Lid, voorzitter kantine commissie
Algemeen Lid

Aanwezige leden
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Afwezig, met kennisgeving:
Dennis Krikkink ( kandidaat lid
hoofdbestuur), Rene van de Vegte Lid, voorzitter kantine commissie
Jeroen Schorfhaar, Nick Meester, Jan Beunk, Wilfred Stegeman, Rene van
derMeer, Gerrit Nikkels, Laurens Jan Stam, Daan Wissinkm Wilfred van der
Pluijm, Jeroen Muller, Arie Jansen, Jan Willem Kuper.

1. Opening
Robert opent de vergadering.
Melding wordt gedaan van de afwezigen.
2. Bestuursmededelingen
2A. aanwezigheid KNVB bij ALV.
KNVB is aanwezig bij de ALV om de vereniging te feliciteren met het 100 jarig jubileum. Arie
Hoesenburg is namens de KNVB aanwezig en biedt het bestuur na een korte speech een
speciale KNVB Jubileum vlag aan en glazenbeeldje aan.
2B. Verlichting Handbalveld
Robert vraagt de aanwezigen toestemming om te onderzoeken of de mast op het oude asfalt
handbalveld vervangen kan worden voor een Led uitvoering. Deze mast kan t.z.t. ook
gebruikt worden om het nog aan te leggen Beach Soccer veld
3. Verslag algemene ledenvergadering d.d. 31-10-2019
Naar aanleiding van en tekstueel:
- Geen opmerkingen.
Het verslag van de vergadering van 30 oktober 2019 wordt vastgesteld met dank aan de
notulist.
4. Vaststelling financieel verslag 2019-2020
4A. financieel verslag 2019-2020
het financieel verslag van 2019-2020 heeft voorafgaand aan de vergadering ter inzage
gelegen en hier worden geen vragen over gesteld. De jaar jaargang wordt afgesloten met
een exploitatieresultaat van € 18.453,00.
4B. financieel verslag 2020-2021
het financieel verslag van 2020-202119-2020 heeft voorafgaand aan de vergadering ter
inzage gelegen. De jaar jaargang wordt afgesloten met een exploitatieresultaat van €
32.426,00. Onze penningmeester, Marco Solen, complimenteert de leden en de financiële
commissie met de inning van de contributies. Er zijn weinig tot geen wanbetalers.
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Marco heeft nog even speciale aandacht voor de 2 subsidies experts binnen de vereniging,
Wilco Stevens en Arjan Krijgsman hebben maar liefst € 37000,00 aan subsidies binnen
gehaald voor o.a. de zonnepanelen op de kantine, Ledverlichting langs de velden en het
camerasysteem op het hoofdveld.
Holten 1 wordt bedankt voor het schenken van € 5000,00 voor de aanschaf van een
nieuwe geluidsysteem. Dit geld komt uit de Fanclub van Holten 1.
Henk Warrink stelt de vraag hoe het gaat met de sponsorinkomsten. Gerard Heck geeft
aan dat de sponsoring de afgelopen 2 jaar stabiel is gebleven. Vanochtend zijn er nog 4
nieuwe borden geplaatst
De kascommissie bestaande uit Tijmen Traanman en Dennis Krikkink geeft decharge voor
de financiële jaarverslagen van 2019-2020 en 2020-2021
4C. Benoemen kascommissie
De kascommissie heeft de boeken gecontroleerd. Dit is gebeurd door Tijmen Traanman en
Dennis Krikkink. Zij zijn hierbij te woord gestaan door de financiële commissie en alle
vragen zijn beantwoord. De boeken zijn correct bijgehouden.
Voor de kascommissie worden benoemd: Rob Wechstapel en Marco Spekreijse.
Als nieuwe reserve hiervoor wordt Leendert Traanman benoemd.
4D. Vaststelling contributie 2022
Gezien de gezonde financiële situatie ziet het bestuur geen aanleiding om de contributie te
verhogen. Deze blijft ongewijzigd.
5. Jaarverslag secretaris 2020-2021
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:
Ledenaantal op 763.
Covid pandemie drukt negatieve stempel op verenigingsgebeuren
Futsal heeft het lastig, terugval naar 2 teams , de verwachting is dat hier komend jaar
een team bijkomt.
Voorjaars en Najaarskampioenen: geen kampioenen door de Coronacrisis.
Steeds meer jeugd blijft behouden bij de club, dit is een welkome aanvulling bij
diverse senioren teams.
Senioren: geen kampioenen door de Coronacrisis..
Activiteiten in het kader van 100 jaar VV Holten gaan in afgeslankte vorm door in
2021-2022.
Kantine draait goed, mits deze open kan door Corona.
Websitecommissie, onderhoud ook sociale media, input is altijd welkom
Dank aan alle vrijwilligers voor de inzet!

Het jaarverslag 2020-2021 wordt conform vastgesteld.
6. Bestuursverkiezingen
Marco Solen is aftredend en herkiesbaar als penningmeester. Marco wordt met instemming
van alle aanwezigen herkozen en gaat voor een volgende termijn.
Janine Brand was bij de vorige Algemene Ledenvergadering al aftredend en niet meer
herkiesbaar. Janine wordt door alle leden bedankt voor haar inzet.
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Dennis Krikkink wordt voorgedragen als lid van het hoofdbestuur, Dennis is al lid van de
Activiteitencommissie en zal de portefeuille Activiteiten gaan beheren. Dennis wordt met
instemming van alle aanwezigen gekozen voor het Hoofdbestuur. Het Hoofdbestuur heet
Dennis van harte welkom.
Het Hoofdbestuur is naarstig op zoek naar een nieuwe secretaris, belangstellend kunnen
contact opnemen met voorzitter Robert Oolbekkink

7. Wet bestuur en Toezicht Rechtspersonen ( WBTR)
Per 1 juni 2021 moeten alle verenigingen voldoen aan de WBTR . Dit betekend dat je als
bestuurlid persoonlijk wettelijk aansprakelijk gehouden kunt worden voor
gebeurtenissen/besluiten bij VV Holten. Om bestuursleden hier tegen te beschermen
zullen de statuten van VV Holten aangepast moeten worden en verder wordt er gekeken
naar de mogelijkheid om hiervoor een verzekering af te sluiten. Herman ten Velde geeft
aan dat vanuit de sportraad /gemeente Rijssen al iets van een verzekering zou bestaan
die vrijwillige bestuursleden beschermt. Gerard Heck gaat dit uitzoeken m.b.v. Martine
Pinkert en Wilco Stevens. Gerard is al bezig om te kijken nar de statuten en geeft aan dat
er vanuit de KNVB al iets bestaat van een kant en klaar statuut die mogelijk wat lichte
aanpassingen vergt. Het bestuur doet een oproep aan de leden wie er wat zou kunnen
betekenen bij implementeren van de WBTR.

8. 100 Jarig bestaan
Het 100 jarig bestaan is afgelopen jaar in het water gevallen en bijna alle geplande
activiteiten zijn helaas niet doorgegaan. Dit seizoen zullen een aantal activiteiten alsnog
georganiseerd worden. Er is afgetrapt met een Clubkwis en verder hebben we bij iedere
thuiswedstrijd van Holten 1 het pupillenteam van de week . Tijdens de nieuwjaarsreceptie
van 2022 zal er ook stil gestaan worden bij het 100 jarig bestaan. Het seizoen zal op 8-9
juli afgesloten worden met een feestweekend. Verder informatie hierover volgt nog.
9.

Rondvraag









Wilco Stevens. 1 van de reservebankjes op veld 4 ontbreekt de zitting. Gerard
Heck geeft aan dat deze opgeknapt is en dat deze vanochtend weer teruggeplaatst
is.
Rutger Westrik op het kunstgrasveld zit een gat. De gemeente is op de hoogte en
is in overleg met de Sallandse United voor reparatie. Mochten er blessures komen
dan wordt dit de verantwoordelijkheid van de gemeente.
Jan Beltman geeft namens de activiteitencommissie een update over het
Beachsoccerveld. Het geld voor de aanleg is bijna (80%) binnen en binnenkort
zullen er gesprekken volgen met de gemeente
Leendert Traanman vraagt zich af wat het standpunt van het Hoofdbestuur is
inzake de Corona Check Controle. Het bestuur worstelt hiermee en gaat voor als
nog niet actief controleren. Afhankelijk van het overheidsbeleid zal het bestuur
kijken wat noodzakelijk is.
Marco Spekreijse vraagt of er een plan is om de bestrating van het terras te
vervangen. Is zeker een goede vraag maar de gemeente moet eerst haar afspraak
nakomen voor de aanpak van de haal en breng parkeerplaats. Daarna kan er
gekeken worden i.o.m. de gemeente naar het terras.
Rob Wechstapel vraag hoe het zit met de trainingspakken voor de jongste jeugd.
De huidige pakken van Huiskes Kokkeler zijn op en niet meer compleet en zijn nog
maar deels uit gegeven. De jeugdcommissie is samen met de Sponsorcommissie
aan het kijken naar de mogelijkheden voor trainingspakken voor de gehele
jeugdafdeling en het streven is om dit bij de start van het komend seizoen (2022-
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2023 ) klaar te hebben. Voor de senioren, vraag Tijmen Traanman, blijft er de
mogelijkheid om via een sponsor een team van pakken te voorzien.
Rob Wechstapelvraagt naar het meisjesbeleid. Arno Reusink geeft aan dat beleid
maken voor een kleine groep lastig is, maar Holten gaat mee in de landelijke trend
waarbij meisjes/dames kunnen meespelen bij de jongens/mannen. Dus niet mixen
tot en met de JO13, maar voor alle leeftijden. Het ziet er naar uit dat Holten
komend jaar beschikt over een volledig meisjes JO13 team wat gaat spelen op een
groot veld.

De vergadering wordt gesloten.
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