
Verslag Algemene Ledenvergadering 27 november 2020 

 

Er waren 18 leden aanwezig. Er is 1 afbericht ontvangen. 

  
Opening en vaststelling agenda 
Iedereen welkom bij de Algemene ledenvergadering van de VV Oerterp. 

Helaas zitten we als vereniging nog steeds in de situatie waarbij we door de coronaregels 
de voetbalactiviteiten beperkt zijn. De jeugd is nog actief met trainingen maar voor de 
rest is het rustig op de amateurvoetbalvelden. En hoe lang gaat dit nog duren? We hopen 
op een hervatting van de competities maar dat is misschien wel tegen beter weten in. En 
als we dan wel gaan hervatten, hoe wil de KNVB dit dan doen? Er liggen plannen klaar 
voor de hervatting op 24 januari maar het is onduidelijk wat er gaat gebeuren als we 
later dan de gestelde deadline weer mogen gaan voetballen. 

Een najaarsvergadering is ook een moment om terug te kijken naar de afgelopen 
periode. Zie ook de jaarverslagen die op de agenda staan om vastgesteld te worden. 
Maar met deze periode zonder voetbalcompetitie is er op voetbal gebied niet veel 
gebeurd en zijn de mededelingen dan ook wat korter dan jullie gewend zijn. 

Waar zijn we wel mee aan de slag gegaan? 
We zijn nog steeds in gesprek met de gemeente over de overdracht van het complex. 
Het in gesprek zijn beperkt zich op dit moment tot mailverkeer en 1 gesprek met onze 
contactpersoon binnen de gemeente. We kunnen niet anders concluderen dat er veel 
toezeggingen worden gedaan maar dat dit niet terug is te zien in acties. Wellicht heeft dit 
ook te maken met Corona maar ik denk eerder dat men geen idee heeft hoe men dit wil 
gaan oplossen. We blijven afwachten. 

Presentatiekleding  
We hebben geïnvesteerd in presentatiekleding voor de 1e elftallen van de dames en 
heren. Wij vonden het belangrijk dat ook na de wedstrijd VV Oerterp als team en als 
vereniging goed zichtbaar is. Een mooi visitekaartje. 
 
Zonnepanelen project  
Het zonnepanelen project is afgerond. We hebben nu voldoende zonnepanelen om in 
onze eigen energiebehoefte te kunnen voorzien. Daarnaast is er een laadpaal geplaatst. 
We delen mee in de opbrengst van de geleverde kWh. Dus als je toch moet laden, doe 
het hier! We gaan de komende periode kijken op welke punten we ons gasverbruik 
kunnen beperken. Denk hierbij o.a. aan optimalisatie van de verwarmingsregeling. 
 
Ledverlichting 
De afgelopen weken is het LED verlichtingsproject ook afgerond. Naast de verbeterde 
veldverlichting gaan we hier ook op de energiekosten besparen. Een grote investering, 
maar zeker één die zich op termijn gaat terug betalen.  

Voor de komende periode is gezien de situatie nog veel onduidelijk. Veel hangt af van het 
versoepelen van de regels. Duidelijk is wel dat we geen sinterklaasfeest en 
nieuwjaarsfeest gaan organiseren. Wachten en hopen op meer ruimte dus. 

 Resultaat RABO actie 723 euro 
 Resultaat grote club actie 1800 euro 

 



 

Notulen van de Algemene Ledenvergadering van 15 november 2019: 

Goedgekeurd 

Verslag kascommissie 2019-2020:  

Kascommissie is niet aanwezig; wel handtekening gezet onder het verslag voor 

akkoord. 

Financieel jaarverslag en Club van 50 2019-2020:  

Goedgekeurd 

Jaarverslag Jeugdcommissie 2019-2020:  

Goedgekeurd 

Jaarverslag Technische commissie 2019-2020:  

Goedgekeurd 

Jaarverslag Sponsorcommissie 2019-2020:  

Goedgekeurd 

Jaarverslag Wedstrijdcommissie 2019-2020:  

Goedgekeurd 

Jaarverslag Algemeen Bestuur 2019-2020:  

Goedgekeurd 

Voorgestelde contributieregeling vanwege Corona:  

Geen verhoging doorvoeren per januari 2021 

Begroting seizoen 2020-2021:  

Goedgekeurd 

Vastellen gedragscode:  

Vastgesteld 

Mutaties in het bestuur:  

Bart van Roeden heeft aangegeven per 6-11-2020 te stoppen met zijn functie binnen 

het bestuur en zijn rol in de technische commissie. Er ontstaat hierdoor een vacature 

binnen het bestuur en in de technische commissie. Het is het bestuur niet gelukt om 

een vervanger te vinden. Voorlopig gaan we de komende periode door in de huidige 

samenstelling. 
 
Het bestuur geeft aan dat aan het einde van het lopende seizoen de volgende 
bestuursleden in de ALV van november 2021 zullen aftreden en niet herkiesbaar zijn: 
 Frank de Jong (Penningmeester) 
 Bob Boonstra (Lid, accommodatie) 



 Douwe de Groot (Lid, jeugdcommissie) 
 Jan van Dijk (Voorzitter) 
Hiermee ontstaat de situatie dat een groot deel van het bestuur niet verder gaat en 
de continuïteit in gevaar komt als er niet tijdig invulling komt voor deze vacatures.  

Uitloting certificaten:  

Voorstel van bestuur om alle certificaten uit te betalen in 2021. 

Akkoord van vergadering. Info volgt in 2021 via website. 

Rondvraag:  

Is het een idee om een werkgroep te formeren die gaat zorgen voor opvolging 

bestuur? JA, Andries Jongbloed, Bert Buwalda, Jorryt Taekema, Kees-Jan Dijk en 

Gerk Hijlkema gaan aan de slag. 

Andries Jongbloed heeft nog oude archiefstukken gevonden. Dit kan weg, foto’s 

bewaren. 

Gerk Hijlkema geeft aan dat 1 dug-out stuk is. 

Het 75-jarig jubileum in 2024 is voor het nieuwe bestuur. 

Sluiting: 

Voorzitter sluit de vergadering en dankt iedereen voor zijn inbreng. Helaas is het niet 

mogelijk om een drankje te doen. Kantine loopt snel leeg. 
 


