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1 Opening: koffie, thee 

2 Tekenen presentielijst 

3 Opening door Voorzitter v.v. Reiger Boys 

4 Vaststellen verslag vorige ALV 28 november 2013: 

 

4.1 Opening  

Ben Rietveld (VZ) opent klokslag 20.00 uur de vergadering en heet een ieder welkom op de ALV.  
Stelt voor: de bestuursleden van Reiger Boys 

4.2 Afberichten: 

Afbericht ontvangen van: Edward Reijngoud, José Wolfsen, Arie Dekker, Jan Peekel, Petra de Wilde, Aalt 
Klaassen, Enrico Bruijn, Karel Visser, Geert en Ria Spaan, Ellis van Diepen en Theo Sondervan. 

4.3 Agenda 

VZ neemt de agenda door met de aanwezige leden. De presentielijst is getekend (22 aanwezigen). 

4.4 1 minuut stilte 

VZ vraagt 1 minuut stilte voor Bertje Plokker die ons dit jaar is ontvallen. 
 

4.5 Verslag van de vorige ledenvergadering: 

Opmerking Els Wezepoel: blz 3: “Na een uitvoerige discussie met de leden over de kansen en bedreigingen 
gaan de aanwezige leden akkoord met het voorstel om een standaardtenue geleidelijk in te gaan invoeren 
binnen Reiger Boys”.  “geleidelijk” moet komen te vervallen. Dit is akkoord en bij deze gewijzigd. 

 

4.6 Mededelingen Bestuur: 

PR door Hans van der Veldt 
VZ geeft aan zeer content te zijn dat Hans van der Veldt de interne en externe PR gaat doen namens Reiger 
Boys. Er zal hiervoor een commissie worden opgezet. Interne PR zal onder andere inhouden het opzetten van 
een nieuwsbrief (als papieren document). 
Verlenging contract met de trainer Marc van Wonderen 
Contract met de hoofdtrainer Marc van Wonderen is met 1 jaar (optie op 2e jaar)  verlengd. 
IYT te Reiger Boys 
31 mei zal bij Reiger Boys het vijfde International Youth Tournement worden georganiseerd waarin weer een 
groot aantal betaald voetbal organisaties (BVO’s ) zich voor hebben opgegeven. 
 

4.7 Ingekomen stukken: 

Geen. 
 

4.8 Kledingfonds 

Arjan de Back (bestuurslid commerciële zaken) geeft een presentatie over het kledingfonds. De 
presentatiesheets zijn als bijlage gevoegd. Wegens de repeterende antwoorden op gelijksoortige vragen zijn 
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de vragen gerubriceerd in ‘Algemeen’, ‘Sponsors’, ‘Organisatie en beheer’ en ‘Besluitvorming’ (zie volgende 
pagina). Na de beantwoording is er gestemd over de invoering van het kledingfonds voor het seizoen 2013-
2014. De uitslag van de stemming was 20 voor en 2 tegen. 
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De vragen zijn gesteld door Wilko Bakker (WK), Peter Coesel (PC), Els Wezepoel (EW), Jack Wezepoel (JW), Liesbeth 
van der Hoorn (LH), Hans van der Veldt (HV), Suzanne Zwolsman (SZ), Marcelle van der Grijspaarde (MG). 
 

Vraag heeft 
betrekking op 

Steller Gestelde vraag Gegeven antwoord 

Algemeen 

WB Worden de kabouters uitgesloten van het kledingfonds? Ja, deze worden uitgesloten. 

EW Vallen de selectieteams ook onder de richtlijnen van het 
kledingfonds? 

Ja, deze vallen ook onder de richtlijn.  

PC Vraagt zich af of de pupillenteams niet worden benadeeld 
omdat deze tenues goedkoper zijn dan de seniorentenues. 

Door de gezamenlijke inkoop vervalt het onderscheid 
in kosten qua maat van de tenues. Daarbij hebben de 
jeugdteams het voordeel dat door de groei van de 
kinderen het tenue eerder aan vervanging toe is. Met 
het kledingfonds wordt juist voor de (recreatieve) 
jeugd een kostenbesparing gecreëerd.  

LH Kledingfonds geldt niet voor de kabouters, dus dat betekent 
dat die ook niet hoeven te betalen? 

Kabouters hoeven ook niet mee te betalen. 

PC Vraagt of iets meer kan worden verteld over de webshop en 
demoshop 

Reiger Boys kan zelf het assortiment vaststellen. 
Betaling gaat via IDEAL waarbij na ontvangst de 
uitgifte via Reiger Boys loopt. Binnen assortiment 
vallen onder andere de scheenbeschermers, 
voetbalschoenen, trainingspakken, jassen ed. 

MG Vraagt zich af hoe het zit met mensen die niet op internet 
kunnen. 

Dat zal echt een enkeling zijn, waar dan wel een 
passende oplossing voor te vinden is. 

Nieuwe 
sponsors 

HV Hoe gaat het nu als een sponsor toch een team volledig wil 
sponsoren? Welke mogelijkheden zijn er dan? 

Als een sponsor een team wil sponsoren dan kan dat. 
De keuze is aan de sponsor op welke manier hij dat 
wil gaan doen. Keuze kan zijn een sponsoring met 
alleen een logo of volledig tenue. Voordeel van het 
kledingfonds is dat dit laagdrempelig is waardoor er 
een groei aan met name kleine sponsors wordt 
verwacht. 

Huidige 
sponsors 

HV In welk tempo wordt het kledingfonds van kracht. Dit in relatie 
tot (1) Sponsors die net een team hebben gesponsord (2) 
Teams die zelf tenues hebben aangeschaft en (3) Wat 
gebeurt er met deze kleding 

Sponsoren (of andere investeerders) die net een team 
hebben gesponsord en dus recent kosten hebben 
gemaakt zullen worden uitgenodigd voor gesprek om 
te bezien in hoeverre gemaakte kosten kunnen 
worden gecompenseerd.  

HV Geeft aan dat teams die nu worden gesponsord in het nieuwe 
systeem worden benadeeld. 

Organisatie en 
beheer 

JW Heeft zorgen over het beheer van de tenues binnen de teams. 
Wie wordt daarvoor aangewezen? Wie krijgt de 
verantwoordelijkheid? Wie gaat er achteraan als tenues kwijt 
zijn of niet meer terugkomen? Kortom de organisatie rond de 
uitgifte van de tenues moet worden opgezet 

Het bestuur is zich er van bewust dat kledingfonds 
alleen kan slagen met een adequate 
(vrijwilligers)organisatie. Gezien de kwaliteit van de 
huidige vrijwilligersorganisatie die er nu staat heeft zij 
ook volle vertrouwen in de organisatie voor het 
kledingfonds. Vanuit deze basis en dit vertrouwen 
neemt het bestuur de verantwoordelijkheid voor het 
opzetten en implementeren van het kledingfonds. De 
komende maanden gaat het bestuur aan de slag met 
het opzetten van de organisatie en de regels 
behorende bij het kledingfonds. Suggesties die 
vanavond zijn gedaan (nummeren van shirts) en 
aandachtspunten die vanuit de leden zijn genoemd 
zullen worden meegenomen. In februari zal een 
algehele presentatieavond komen waarin de details 
zullen worden gepresenteerd. 

PC Vraagt zich ook af hoe wordt gezorgd dat de tas met tenues 
compleet blijft. Ligt de verantwoordelijkheid bij het team, bij de 
leider of bij de spelers? Hoe gaan we de verbinding aan en 
hoe leggen we dit vast. Doet suggestie om de kleding te 
nummeren zodat tenue per speler is vastgelegd. 

EW Wijst op het grote aantallen leden dat ieder jaar stopt met 
voetballen en hoe krijgen we die kleding terug? De praktijk nu 
al is dat trainingspakken niet terugkomen van vertrokken 
spelers. Dat wordt nu alleen maar erger. 

HV Wie gaat de organisatie op zich nemen. Moet er geen 
commissie komen om het kledingfonds te begeleiden 

EW Geeft aan dat het kledingplan af zal hangen van de kwaliteit 
van de vrijwilligers die dit gaan begeleiden anders is het 
gedoemd te mislukken. 

SZ Geeft aan dat bij de C1 meisjes de tenues individueel zijn 
gekoppeld aan een nummer en dat dit goed werkt. Zo kan ook 
iedere speelster haar eigen tenue houden. 

EW Geeft aan dat door jaarlijks groot vertrek aan spelers veel 
tenues vrijkomen. Waarom doen we daar niets mee? 

EW Geeft aan dat door vertrek van veel spelers dit de vereniging 
geld gaat kosten. Je moet er achteraan en als spullen missen 
en dan kun je wel boetes geven maar kost hoop energie 
waarbij de vereniging uiteindelijk aan het kortste eind gaat 
trekken. 

SZ Wijst nogmaals op het voordeel van nummeren van shirts. Zo 
kunnen spelers een aantal jaren gebruik maken van hetzelfde 
shirt. 

Besluitvorming JW 

Vraagt nog eens met nadruk of nu de leden wordt gevraagd 
om instemming te geven op basis van de kaders die 
vanavond zijn gepresenteerd. Kan zelf geen besluit nemen. 
Wil pas besluit nemen na de informatieavond 

Klopt. Gevraagd wordt om in te stemmen op basis van 
de hoofdlijnen. Bestuur neemt volledige 
verantwoordelijkheid voor slagen van kledingfonds en 
zal in februari een informatieavond geven 
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4.9 Diverse projecten 

VVE: 
Ron Moors geeft toelichting op het aangaan van een VVE (Vereniging van Eigenaren) met de gemeente. 
Huidige situatie is dat alleen nog maar een splitsingakte over de roerende goederen is opgesteld. Nu is het 
zaak een gezamenlijk bestuur aan te stellen met een huishoudelijk reglement. Dit traject wordt nu met de 
gemeente opgestart. Wil Verkooijen en Ron Moors zullen namens Reiger Boys de belangen van Reiger Boys 
behartigen. Bij de gemeente zal dit een wethouder met ambtelijke ondersteuning zijn. Verwacht wordt dat 
pas na de verkiezingen (2014) meer informatie kan worden gegeven. 
Verplaatsen omheining: 
Wil Verkooijen licht de plannen toe die de gemeente heeft ten aanzien het gebruik van het parkeerterrein 
van Reiger Boys. Vanwege de school “de Columbus” bestaat er behoefte aan extra parkeerplaatsen voor de 
ouders die hun kind ’s ochtends begeleiden op school (veel kinderen komen ook van buiten Heerhugowaard). 
Gemeente als eigenaar van het parkeerterrein van Reiger Boys heeft nu het plan opgepakt om de omheining 
te verplaatsen, zodat alle parkeerplaatsen in de openbaarheid komen. Reiger Boys is nog in gesprek over 
alternatieve oplossingen en de technische uitwerking en details. Wordt nog vervolgd. 
Drank en Horecawet: 
Arjan de Back licht de consequenties van de aanscherping van deze wet toe: 
De aanscherping betekent een verhoging van de toegestane leeftijd van nuttigen van alcohol naar 18 jaar. 
Reiger Boys zal hierop gaan toezien. Hiertoe zal een protocol moeten worden opgesteld. Sociale controle is 
een belangrijk middel op het voorkomen van het nuttigen van alcohol door leden jonger dan 18 jaar. 
Daarbij heeft de gemeente het voornemen de schenktijden voor Reiger Boys te wijzigen naar een starttijd van 
15.00 uur. Tegen dit voornemen heeft Reiger Boys een zienswijze bij de gemeente ingediend waarin zij 
verzoeken de schenktijden te handhaven op 13.00 uur. Behandeling in de gemeenteraad in december. 
Sanquin bloedbank: 
Vanaf 1 januari 2014 zal een Mobiele Afname Laboratorium (MAL) op het terrein van Reiger Boys worden 
geplaatst. 

 

4.10 Verkiezingen leden van het bestuur: 

Zie het stuk dat is ingesloten bij het jaarverslag. Omdat er geen bezwaar is worden de aftredende leden weer 
herkozen. Sipke de Vries neemt de bestuursfunctie van secretaris in. 
Opmerking van Peter Coesel: Rooster van aftreden is niet handig gekozen waardoor er bij tegelijk aftreden 
een onevenwichtig bestuur kan ontstaan en doet een voorstel dat gelijk wordt aangenomen: 
Jaar 1:  Secretaris en Bestuurslid voetbalzaken; 
Jaar 2: Voorzitter, Commerciële Zaken en Algemeen Lid  
Jaar 3: Penningmeester en Algemene Zaken 

 

4.11 Jubilarissen: 

Het bestuur van Reiger Boys heeft een voordracht voor Lid van Verdienste voor Bert de Haas. Leden stemmen 
in met de voordracht waarna Wil Verkooijen de uitreiking van de onderscheiding begeleid met een mooie 
speech voor Bert. Bert heeft door zijn vrijwilligersactiviteiten veel betekend voor Reiger Boys. 

 
Vervolgens hebben we 5 jubilarissen die namens het bestuur worden gefeliciteerd en op de 
nieuwjaarsreceptie worden gehuldigd: 
50 jaar lid 
Naam: Dhr. H. Bakker 
Lid sinds: 01 augustus 1963 
40 jaar lid 
Naam: Dhr. P. Schaap 
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Lid sinds: 01 september 1973 
Naam: Dhr. A. Dekker 
Lid sinds: 01 november 1973 
25 jaar lid 
Naam: Mevr. J. Wolfsen 
Lid sinds: 01 september 1988 
Naam: Dhr. T. Coesel 
Lid sinds: 01 juni 1988 

 

4.12  Jaarverslagen Secretaris en Penningmeester:  

 
Jaarverslag Secretaris 
Op het jaarverslag van de secretaris zijn geen vragen. 

 
Jaarverslag penningmeester: 
Penningmeester Andre Elsinga, geeft een mondelinge toelichting op de jaarcijfers zoals deze zijn gepubliceerd 
in het jaarverslag.  
Andre spreekt zijn waardering uit voor de vrijwilligers die hem hebben bijgestaan bij het opmaken  van de 
cijfers. 
Er zijn geen vragen vanuit de leden. 
Andre leest de verklaring voor van de kascommissie. Deze geeft decharge voor het gevoerde financiële beleid 
over het seizoen 2012/2013.  
Andre geeft aan dat er geen contributieverhoging wordt doorgevoerd. 

 

4.13 Rondvraag 

Peter Coesel: 
Vraagt naar de benoeming van de kascommissie en commissie van beroep.  
Deze zijn voor het seizoen 2014/2015 weer herkiesbaar. 
Piet Weeland: 
Vraagt wanneer de ontbrekende stoeltjes worden geplaatst.  
Wil Verkooijen geeft aan dat hij dit wil meenemen in een algehele vervanging waarbij de RB kleuren worden 
ingepast. 
Piet Weeland: 
Wijst op het ontbreken van een leuning op de tribune naast de passage naar het hoofdveld. 
Piet Weeland geeft aan dat contact is gezocht met een technische school om te bekijken of de leuning als 
praktische opdracht kan worden uitgevoerd door de studenten. 

 
 

4.14 Sluiting van de algemene leden Vergadering. 

Alvorens de voorzitter de vergadering gaat sluiten, bedankt hij de aanwezige leden voor hun komst en de 
positieve inbreng tijdens de vergadering 
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5 Mededelingen van het bestuur: 

5.1 Gedragscodecommissie en start per 1 januari 2015 

5.2 Eredivisie Zaalvoetbal 

6 Ingekomen stukken:  

7 Stand van zaken diverse projecten: 

7.1 Kledingfonds en Webshop  
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8 Verkiezingen: 

 

8.1 Leden van het huidige bestuur: 

In overeenstemming met artikel 12 lid 5 van de statuten treedt ieder bestuurslid drie jaar na zijn/haar verkiezing 
als bestuurslid af volgens een vastgesteld rooster van aftreden. Aftredende bestuursleden zijn terstond 
herkiesbaar. Wie in een tussentijdse vacature wordt gekozen neemt op het rooster van aftreden de plaats in van 
zijn/haar voorganger. 
 
Het rooster van aftreden ziet er als volgt uit: 
 

1e jaar 2e jaar 3e jaar 
Penningmeester 
Commerciële zaken 
Bestuurslid voetbalzaken Heren 
Algemene zaken 
 

Bestuurslid voetbalzaken Jeugd 
Bestuurslid voetbalzaken Dames 
Secretaris  
 

Voorzitter 
Algemeen lid 
 

   
Het vierde jaar is hierbij gelijk aan het 1e jaar, het vijfde is gelijk aan het 2e jaar, het zesde aan het 3e jaar etc. Voor 
dit jaar geldt het rooster van aftreden voor het 3e jaar t.w.: 

 Voorzitter (herkiesbaar) 

 Algemeen lid (afgetreden seizoen 2014/2015) 
 
Afgetreden als bestuurslid: 

 Algemeen lid  (Ron Moors) 
 

8.2 Voorstel nieuwe bestuursstructuur in Algemeen Bestuur (AB) en Dagelijks Bestuur (DB) 

 
Het Dagelijks bestuur zal er voor 2014/2015 ziet er als volgt uit: 

 Voorzitter    Ben Rietveld 

 Penningmeester   Andre Elsinga 

 Secretaris    Vacature 

 Commerciële zaken   Arjan de Back 

 Algemene zaken/ Vice voorzitter Wil Verkooijen 
 

Het Algemeen Bestuur ziet er voor 2014/2015 als volgt uit: 

 Voorzitter    Ben Rietveld 

 Penningmeester   Andre Elsinga 

 Secretaris    Vacature 

 Commerciële zaken   Arjan de Back 

 Algemene zaken/ Vice voorzitter Wil Verkooijen 

 Voetbalzaken Jeugd   Ben Rietveld 

 Voetbalzaken Zaal   Ron Veerman 

 Voetbalzaken Dames   Pattry Blok 

 Voetbalzaken Heren   Vacature 
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1e jaar 2e jaar 3e jaar 
Penningmeester 
Commerciële zaken 
Bestuurslid voetbalzaken Heren 
Algemene zaken 
Bestuurslid voetbalzaken Zaal 
 

Bestuurslid voetbalzaken Jeugd 
Bestuurslid voetbalzaken Dames 
Secretaris  
 

Voorzitter 
 
 

   

8.3 Verkiezing leden Kascontrolecommissie: 

Als gevolg van artikel 15 lid 3 van de Statuten dient door de ALV jaarlijks een kascontrolecommissie te worden 
gekozen bestaande uit drie vaste en twee plaatsvervangende leden die allen geen deel mogen uitmaken van het 
bestuur. 
 
De gekozen leden treden af volgens een door de commissie op te maken rooster van aftreden en zij zijn terstond 
herkiesbaar. Wie in een vacature wordt gekozen als vast lid van de commissie neemt op het rooster van aftreden 
de plaats in van zijn/haar voorganger. 
 
De kascontrolecommissie heeft in het seizoen 2013-2014 bestaan uit de leden: 
 

 Peter Oud (voorzitter)  gekozen januari 2012.  Aftredend 2014/2015 

 Els Wezepoel   gekozen januari 2012. Aftredend 2014/2015 

 Marcelle van de Grijspaarde gekozen januari 2012. Aftredend 2014/2015 
 

Indien (een) vacature(s) in deze commissie mocht(en) ontstaan, dan zal het bestuur hiervoor geen kandidaten gaan 
zoeken. Volgens de statuten is dit n.l. een verplichting welke is opgelegd aan de Algemene Leden Vergadering.  
Het benoemen van een volledige commissie mag dan ook niet worden uitgesteld tot na afloop van een Algemene 
leden Vergadering. 

8.4 Verkiezing leden van Commissie van Beroep: 

Als gevolg van artikel 16 lid 1 van de Staturen kiest de Algemene Ledenvergadering jaarlijks een Commissie van 
Beroep bestaande uit drie vaste en twee plaatsvervangende leden die allen geen deel mogen uitmaken van het 
bestuur. De gekozen leden treden af volgens een door de commissie op te maken rooster van aftreden en zij zijn 
uitsluitend slecht eenmaal herkiesbaar. Door de commissie wordt uit haar midden een voorzitter en een secretaris 
gekozen. 
Wie in een vacature wordt gekozen als lid van de commissie neemt op het rooster van aftreden de plaats in van 
zijn of haar voorganger. 
 
De Commissie van Beroep heeft in het seizoen 2013-2014 bestaan uit de leden: 
 

 Jack Wezepoel  gekozen januari 2012.  Aftredend 2014/2015 

 Peter Oud   gekozen januari 2012. Aftredend 2014/2015 

 Hans van der Veldt  gekozen januari 2012. Aftredend 2014/2015 
 

Indien (een) vacature(s) in deze commissie mocht(en) ontstaan, dan zal het bestuur hiervoor geen kandidaten 
aanzoeken. Volgens de statuten is dit n.l. een verplichting welke is opgelegd aan de Algemene Leden Vergadering.  
Het benoemen van een volledige commissie mag dan ook niet worden uitgesteld tot na afloop van een Algemene 
leden Vergadering. 
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8.5 Stemprocedure (volgens statuten): 

 
Artikel 17, lid 5 

 De algemene vergaderingen worden bijeengeroepen door het bestuur, met inachtneming van een termijn 
van ten minste veertien dagen. De bijeenroeping geschiedt via de website, zulks onder gelijktijdige 
vermelding van de agenda. 

 
Artikel 12, lid 2. 

 Indien er een vacature of vacatures in het bestuur is of zijn, vermeldt de bijeenroeping als bedoeld in art. 17 
lid 5 de door het bestuur gestelde kandidaat of kandidaten. Tegenkandidaten kunnen door ten minste 3 
leden worden gesteld, mits deze hiervan uiterlijk 2 x 24 uur vóór de aanvang van de vergadering schriftelijk 
kennis geven aan de secretaris. 

 

 Aan een kandidaatstelling kan het bindend karakter worden ontnomen door een met ten minste twee derde 
(2/3) van de uitgebrachte stemmen genomen besluit van de ALV. 

 

 Kandidaten dienen een schriftelijke verklaring af te geven dat zij bereid zijn een bestuursfunctie te 
aanvaarden. 

 
Artikel 18. 

 Alle leden hebben toegang tot de ALV. Leden tot 16 jaar worden vertegenwoordigd door een 
ouder/verzorger. 

 Leden tot 16 jaar: brengen bij iedere stemming telkens 1 stem uit; 

 Leden van 16 en 17 jaar: 2 stemmen; 

 Leden van 18 jaar en ouder: 3 stemmen. 

 Peildatum voor genoemde leeftijden is 1 juli van het lopende verenigingsjaar. 
 

 Stemmen bij volmacht is niet toegestaan. 
 

 De (interim-)voorzitter benoemt een commissie van 3 stemopnemers. Zij moeten nagaan of het aantal 
uitgebrachte stemmen ook overeenkomt met aanwezige leden en of de stembriefjes ook correct zijn 
ingevuld, zoals de Statuten vermelden. 

 

 Er wordt schriftelijk gestemd (gaat over personen). Aannemen van voorstellen bij acclamatie (applaus) is 
mogelijk, mits voorgesteld door de voorzitter. 
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9 Jubilarissen en onderscheidingen: 

Binnen Reiger Boys is het de gewoonte om jaarlijks de leden in het zonnetje te zetten welke reeds 25, 40 of 50 jaar  
Ononderbroken lid zijn van v.v. Reiger Boys. Dit jaar zullen de volgende leden onderscheiden worden. 
 

9.1 Onderscheidingen: 

9.2 Jubilarissen: 

9.2.1 50 jaar lid 

Relatienummer: GKUCUPD 
Naam: Dhr. P. Weeland 
Lid sinds: 1 augustus 1964 
 

9.2.2 25 jaar lid 

Relatienummer:  D77PHM6 
Naam: Mevr. P. Bourgonje 
Lid sinds: 1 oktober 1989 
 
Relatienummer: CBRD33Q 
Naam: Dhr. G.J. Horn 
Lid sinds: 1 oktober 1989 
 

Zoals ook voorgaande jaren het geval is, zal de huldiging en uitreiking van de bijbehorende spelden plaats vinden 
tijdens de nieuwjaarsreceptie. 

10 Pauze:
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11 Jaarverslagen 

11.1.1 Secretaris: 

Onderstaand een beknopt overzicht van de diverse zaken Seizoen 2013/2014 

 September 2013, ING ballenjongens dag 

 28 november 2013 ALV , goedkeuring kledingfonds 

 December 2013 Marc van Wonderen (herenselectie) verlengd contract 

 Januari 2014, Nieuwjaarswedstrijden 

 Jubilarissen. Piet Schaap, José Wolfsen , Henk Bakker, Tim Coesel en Arie Dekker. Huldiging tijdens 

nieuwjaarsreceptie. Januari 2014. 

 Januari 2014, strandtraining 

 Januari 2014, ondertekening convenant ´SAMEN VOETBALLEN IN HEERHUGOWAARD´ 

 Februari 2014, PR commissie blaast Nieuwsbrief nieuw leven in. 

 Februari 2014, verplaatsen omheining partkeerterrein 

 Maart 2014, kledingcontract met JAKO afgesloten voor 6 jaar. 

 Maart 2014. Samenwerking met Voetbal Technisch Manager Robin Ernest stopgezet 

 April 2014, aanvang bouw Demoshop 

 April 2014, kaboutertoernooi 

 Reiger Boys Vrouwen 1 zaal. Kampioen Hoofdklasse, Winnaar KNVB beker en District kampioen. 

 B3 en MB1 naar bekerfinale: beiden verliezend finalist 

 Mei 2014, 5e International Youth Tournament. Winnaar Schalke 04 

 Mei 2014 Heren kampioen 4A 

 Bezoek Fox Sport bij kampioenswedstrijd 

 Vrouwen 1 ontloopt nacompetitie en blijft in Topklasse 

 Aaike Verschoor vertrekt naar Telstar VVNH 

 Willem Wijdenes en Amanda v.d. Belt stoppen als trainers bij Vrouwen2. Faouzi Bessaid neemt in nieuwe 

seizoen het stokje over. 

 Zaalvoetbal, beslissing stap naar Eredivisie 

 Ron Moors stopt als Algemeen lid bij bestuur. 

 Wilko Bakker stopt als jeugdvoorzitter. Alex Verkooijen neemt het stokje over. 

 

 
 

 
 
 
 
Sipke de Vries, 
Secretaris 
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11.1.2 Jaarverslag Algemene Zaken: 

 
 
Seizoen gereedmaken van de accommodatie: 
Vooruitlopend op de start van het seizoen 2013-2014 beginnen de MOT leden zomers al met herstel van en groot 
onderhoud van de speelvelden en de kleedruimtes. Daarbij zijn de tribunes gereinigd, de reclameborden ge-update, 
en de afvoerputten doorgespoten en gereinigd. Ook zijn alle ballenrekken, sleutels, hessen, trainingsmaterialen en 
dergelijke in orde gemaakt zodat elke nieuwe- en huidige trainer zijn start weer kan maken en zich volledig kan richten 
op het nieuwe seizoen 2013-2014.  
Groot schilderwerk is op de 1e verdieping aan de buitenzijde uitgevoerd door professioneel bedrijf. 
 
Gemeente Heerhugowaard heeft de warmte in kleedruimtes proberen te verminderen door de warmwater 
toevoerleidingen te verleggen van onder de vloer naar boven tegen de plafonds in kleedruimtes. 
Ook de hoofd koud water toevoerleiding is opnieuw gelegd .  
 
Intrede kledingfonds met organisatorische en fysieke aanpassingen:   
Na de instemming van de ALV voor het invoeren van het kledingfonds is in een ingelaste ledenvergadering medio 
maart 2014 de procedure en organisatie rond het kledingfonds aan de aanwezige leden van Reiger Boys toegelicht. 
Zo  is er een DEMO-shop met Big-Bag teamtassenrek gebouwd waardoor enerzijds uitstraling wordt gegeven aan het 
kledingfonds en anderzijds stal- en winkelruimte is gecreëerd.  
 
Ten behoeve van de organisatie rond het kledingfonds is een team gevormd bestaande uit: Sven van de Berg, Jan 
Pluister en Geert Spaan. Ook de DEMO-shop bemensing is gerealiseerd te weten: Helen Rietveld, Erna de Niet, Hans 
v/d Veldt, Ans Verkooijen, Ben Rietveld, Danny Veldhuisen en Caroline de Vries. Zij staan per toerbeurt iedere 
zaterdag in de DEMO-shop van 10.00 uur tot 14.00 uur. 
 
Inleveren materialen einde van het seizoen: 
Eind mei van seizoen 2013-2014 zijn de sleutels, trainingsmaterialen  en is de bestaande kleding dat van de club is 
ingeleverd. Vervolgens is de DEMO-shop met de nieuwe kleding ingericht, is de Website werkbaar gemaakt en zijn  
allen materialen weer gereedgemaakt voor het nieuwe seizoen. 
 
Ondanks de enorme drukte afgelopen zomer door de intrede van het kledingfonds kan ik met het seizoen 2013-2014 
tevreden zijn en wil ik dank uitbrengen aan de MOT-leden, ontvangstdienst, materialenclub, kantinepersoneel, 
trainers, begeleiders en de vele leden daar omheen. 
Mijn bestuursleden dank ik voor het vertrouwen in het bestuurslid Algemene zaken.   
 
Wil Verkooijen, 
Bestuurslid Algemene Zaken 
 

11.1.3 Jaarverslag Commerciële zaken: 

De geringe maar positieve opmars van de sponsorinkomsten zet zich ook in het seizoen 2013-2014 voort. Ondanks dat 
de economische situatie in het bedrijfsleven nog steeds voor veel bedrijven moeilijk is blijkt dat we veel trouwe 
sponsoren hebben en slechts weinigen genoodzaakt waren de sponsoring voor de start van het seizoen te beëindigen.  
We mochten maar liefst 4 nieuwe subsponsors,  5 nieuwe teamsponsors, 3 bordsponsors en diverse toernooisponsors 
verwelkomen. De stijgende lijn zet zich ook dit seizoen weer voort. 
Helaas gaat niet altijd alles over rozen. De kinderopvang “Villa Kakelbont”  berichte ons het contract vroegtijdig en 
eenzijdig te beëindigen. Uiteraard hebben wij getracht dit op een redelijke wijze op te lossen echter juridische 
tussenkomst bleek onontbeerlijk. Eenmaal in die juridische molen draaiende moeten we geduld hebben, dit loopt op 
dit moment nog. 
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Nieuw voor de club was het faciliteren van Sanquin Bloedbank. Sanquin komt meerdere malen per jaar met een 
speciaal ingerichte truck ,die zich na installatie ontpopt tot een waar ziekenhuis, op sportpark De Wending om de 
bloeddonatie mogelijk te maken. De donoren worden ontvangen in de kantine waar zij van koffie, fris en een koekje 
worden voorzien.  
Een zeer positieve ervaring was de ballenjongens dag van stersponsor ING in samenwerking met de KNVB. Op deze 
dag mochten leden en niet leden, onder leiding van Louis van Gaal, John van ’t Schip en Rob Witschge,  laten zien wat 
voor “skills “ zij in huis hadden om bij een wedstrijd van het Nederlands elftal als ballenjongen/meisje te fungeren. Het 
was een drukte van belang waarbij de kantine op volle toeren draaide en hiermee zeker een leuke bijdrage aan de 
inkomsten kon genereren. 
In de tweede helft van het seizoen konden Reiger Boys en onze hoofdsponsor REIJNGOUD Engineering geen 
overeenstemming vinden om het Hoofdsponsorcontract Heren en Dames te verlengen voor seizoen 2014-2015.  
Gelijker tijd werd, ten gevolge van een andere keuze voor kledingleverancier van het kledingplan , ook het contract 
met Sport 2000 niet verlengd. U begrijpt dat dit even slikken was en toch wel wat zweetdruppeltjes heeft gekost. 
Uiteraard compenseert SMP/Jako, de nieuwe kledingleverancier,  het verlies van Sport 2000 en precies op het juiste 
tijdstip bedacht ING een nieuwe manier van sponsoring . Samen met 28 verenigingen uit de regio mocht Reiger Boys 
strijden om de ING “pitch”.  Dit hield in dat er een driejarig sponsorcontract te vergeven was voor de verenging welke 
op diverse gebieden het meest kon bieden op commercieel en maatschappelijk vlak.  Alles werd uit de kast gehaald en 
Reiger Boys mocht zich de gelukkige winnaar noemen van de ING “Pitch” en heeft hiermee een mooi driejarig 
sponsorcontract binnen, waaronder Hoofdsponsor Heren. Voor de Dames zijn wij nog steeds op zoek naar een 
Hoofdsponsor. 
In de Kantine heeft er een belangrijke wijziging plaatsgevonden, Paula Bourgonje heeft na vijf jaar het stokje 
overgedragen aan Fred de Vries om deze omvangrijke taak te gaan vervullen. Fred heeft in zijn eerste seizoen als 
kantine coördinator zijn rol, met glans doorstaan. Daar heeft dan ook heel wat uurtjes van hem in gezeten. Daarom 
verdient het veel aandacht van een ieder om de beschikbare vrijwilligers uit te breiden zodat we de service kunnen 
blijven verlenen die we graag willen faciliteren. Inbreng van jeugdspelers in de rol als vrijwilliger in de kantine is al 
zichtbaar. 
Karin Arxhoek heeft dit seizoen wederom de grote clubactie onder haar hoede genomen en de inkomsten uit deze 
activiteit vergroot,  het zou echter wenselijk zijn dat ook anderen meer de medewerking verlenen om de kinderen 
enthousiast te maken om op deze manier wat voor de vereniging te betekenen. Ik ben van mening dat we bij de 
loterijen nog veel meer kunnen genereren, echter hebben we daar meer medewerking van nodig. 
Aan het einde van het seizoen is de basis gesmeed voor de nieuwe sponsorcommissie. Wilko Bakker is toegetreden 
om samen met mij de commissie nog verder uit te breiden, sponsoren meer nazorg te geven en de acquisitie te 
intensiveren. 
Ik wil de sponsoren en een ieder heel hartelijk bedanken voor de getoonde inzet en de financiële steun om de 
vereniging van middelen te kunnen voorzien waarmee we de doelstellingen kunnen bewerkstelligen. 
 
Arjan de Back 
Bestuurslid Commerciële Zaken  
 

11.1.4 Jaarverslag Voetbalzaken: 

 
Jaarverslag Voetbalzaken Jeugd 
Onderstaand een beknopt overzicht van de diverse zaken: 

 

 Traditioneel werd in september 2013 het grote jeugdtoernooi gehouden. Alle jeugdteams van Reiger Boys 
hebben hier aan meegedaan. 

 In september 2013 werd de ING ballenjongen dag bij v.v. Reiger Boys gehouden. Zelfs Louis van Gaal was 
naar ons complex gekomen. Een zeer geslaagde activiteit. 

 Gelukkig hadden we dit seizoen weer de gezellige strandtraining. Deze werd in januari 2014 gehouden. 

 Ook dit seizoen weer de talententrainingen bij de meiden. Ook nu weer waren daar veel meiden op 
afgekomen. De talenten zijn op 3 zondagen ontvangen. 
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 In april 2014 werd ons kaboutertoernooi gehouden.  

 Het 5e International Youth Tournament was wederom een groot succes. Na een lange dag kwam Schalke 04 
als winnaar uit de bus. Ook in het seizoen 2014/2015 zal het IYT weer plaats vinden. Dit maal op zaterdag 16 
mei 2015. 

 De B3 en MB1 wisten helaas de finale van de KNVB beker niet te winnen. 

 Op woensdag 11 juni 2014 werd het kampioensbal gehouden. Dit seizoen waren maar liefst 16 stuks 
jeugdteams kampioen geworden in de voor- of najaar competitie. Dit waren de F1, E3, E5, E7, E11, E14, D4, 
D5, D6, MD1/MC3, MC2, MB1, MB2, MC1/MB3, B4 en A2 zaal. 

 De meiden MC1 werd extra in het zonnetje gezet omdat zij afgelopen seizoen bijna elke prijs hebben kunnen 
winnen die er te behalen was en is dan ook uitgroepen als Jeugdteam van het jaar. 

 Tijdens het kampioenenbal zijn ook de winnaars van de Fred Blok Penaltybokaal gehuldigd. 

 Bij de F –pupillen zijn Effe Cam (F6) en Melle Kooge (F9) op de derde plaats geëindigd, Mike van der Heijden 
(F6) op de tweede plaats en Kai (F10) op de eerste plaats.  

 Bij de E -pupillen zijn Roy Ruhrup en Davy Kleppe (beide E1) op de derde plaats geëindigd, Jurre Reijngoud 
(E2) op de tweede plaats en Dani Verkijk (E7) op de eerste plaats. 

 Bij de keepers in de F-pupillen ook twee met het zelfde aantal punten dus Sem Bruins (F2) en Lukas Mars (F5) 
gingen beide met een bokaal naar huis.  

 Bij de E-pupillen heeft Xavier Winter (E14) deze gewonnen. 

 Aan het einde van het seizoen 2013_2014 is Wilko Bakker gestopt als voorzitter bij de (jongens) 
jeugdafdeling. Wilko heeft jarenlang veel tijd en energie gestoken in deze groep. Gelukkig blijft Wilko aan 
onze vereniging verbonden. Hij is toegetreden tot de sponsorcommissie. Het stokje, bij de jeugdafdeling, is 
overgenomen door Alex Verkooijen. Ik maak van deze gelegenheid gebruik Wilko nogmaals te bedanken. Alex 
wens ik veel succes met zijn nieuwe functie 

 
Tot slot wil ik alle vrijwilligers van de jeugdafdeling bedanken voor hun medewerking.  
 
Met sportieve groet, 
 
Ben Rietveld 
 

11.1.5 Jaarverslag Voetbalzaken Heren 

 
Terugblik seizoen 2013-2014 voetbalzaken senioren heren 
 
Een lang gekoesterde droom is in het afgelopen seizoen in vervulling gegaan. Eindelijk na vier lange jaren in de 
vierde klasse kunnen we nu met trots de derde klasse gaan bespelen. Het hoogtepunt van deze spannende 
competitie was toch wel de allesomvattende beslissingswedstrijd tegen DZS uit Neck en in De Rijp gespeeld op  10 
mei van dit jaar.  
Met de komst van Marc van Wonderen als hoofdcoach werd er een nieuwe weg ingeslagen. De doelstellingen en 
visie hierbij werden aangescherpt en een aantal nieuwe spelers moesten voor versterking zorgen. De staf rondom 
beide selecties werd zorgvuldig samengesteld en zo ging ook H2,  onder bezielende leiding van Jordy van Eekelen,  
de competitie in. Hetgeen uiteindelijk een kampioen heeft opgeleverd en een tweede team dat in de subtop wist 
te eindigen.  
Gedurende het seizoen hebben we ook een start weten te maken met een jong Reiger Boys team, leeftijd onder de 
23. Deze ontwikkeling dient verder de komende jaren nog uitgebouwd te worden.  
Tevens zijn er een aantal jeugdspelers doorgedrongen tot de A-selectie.  In de toekomst zal hier nadrukkelijk de 
nodige aandacht aan gegeven worden in de vorm van opleiding en coaching. 
Helaas hebben wij aan het einde van het seizoen afscheid moeten nemen van onze Voetbal Technisch Manager, 
Robin Ernest.  
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Het is maar een klein stapje van de prestatiegerichte selectieteams naar de recreatieve teams onder enthousiaste 
leiding van ‘good old’ Peter Coesel.  Nog steeds weet Peter met grote passie de katalysator te zijn van deze 
belangrijke groep onder de leden en binnen Reiger Boys, waarvoor mijn grote dank.  
Alle recreatieve teams eindigden in het rechterrijtje, met uitzondering van het 5de  team die in de middenmoot 
wist te eindigen. De training van de vrije groep senioren werd op de woensdagavond goed bezocht.  
Naast het veldvoetbal op de zaterdag werd er ook op diverse vrijdagavonden een 7  tegen 7 competitie gespeeld 
voor spelers en speelsters van 35 jaar en ouder. Een altijd leuk en sportief gebeuren, waarbij ook na afloop van de 
wedstrijden de gezelligheid werd opgezocht in de kantine. 
Al met al hebben we een prima seizoen achter de rug, waarbij ik nogmaals mijn complimenten wil geven aan de 
gehele selectie, alle vrijwilligers rondom de groep en niet te vergeten de staf onder technische leiding van Marc. 
Jullie allen hebben er immers voor gezorgd dat we een onvergetelijk mooi seizoen met hoofdletters kunnen 
bijschrijven. Een prestatie om trots op te zijn!  

 
Jack Koopmans 
Bestuurslid voetbalzaken senioren heren 
 

11.1.6 Jaarverslag Voetbalzaken Vrouwen/meiden 

Vrouwen 1 acteerde het afgelopen seizoen op het hoogste niveau. Door het vertrek van Aike Verschoor was er 
routine verloren gegaan. Tevens vertrokken met Ruud en Simone 2 personen uit de begeleidingsstaf. 
Door de komst van veel talentvolle speelsters was het wederom weer een aardige klus om een goed team samen 
te stellen. Gelukkig hebben we met Arnold de Block een ervaren trainer in huis en is hij deze uitdaging niet uit de 
weg gegaan.  
De handhaving in de Topklasse mag als een knappe prestatie genoemd worden. De doorstroming vanuit de jeugd 
begint langzaam op gang te komen. Ook onze jeugdteams spelen op het allerhoogste niveau. Aan het einde van 
het seizoen waren deze teams wederom de beste uit hun klasse. Het is een kwestie van tijd. De jeugd staat hier 
aan de deur te rammelen. Uit de talententrainingen zijn weer enkele toppers ontdekt. De vraag is om zij het Reiger 
Boys-niveau aan gaan kunnen. We wachten af. 

 
Na enkele succesvolle jaren is de samenwerking met de trainers van Vrouwen 2 verbroken. Amanda en Willem zijn 
aan het einde van het seizoen gestopt. Nogmaals mijn dank. 

 
Vrouwen 1 en 2 hebben zich kunnen handhaven in de competitie.  

 
Ben Rietveld. 

 
 

11.1.7 Jaarverslag penningmeester: 

 

Kascontrole commissie 

De controle heeft plaatsgevonden op 2 december 2014 en de administratie akkoord is bevonden. 
Het bovenstaande houdt ook in, dat er decharge aan het bestuur is gegeven voor het gevoerde beleid  
 
De controle is gedaan door: Peter Oud, Els Wezepoel en Marcelle van Grijspaarde. 
 
De Penningmeester bedankt de controle commissie. 
 

Toelichting penningmeester 
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Aan het einde van dit verslag treft u de bijlagen aan van de opgestelde jaarrekening over het seizoen 2013/2014. 
 
Het eigen vermogen nam toe met € 1.344 (exploitatieresultaat 2012/2013) tot € 103.986. Het negatieve 
exploitatieresultaat over het seizoen 2013/2014 (€ 7.898) zal in mindering worden gebracht van het eigen vermogen. 
Aan de voorzieningen worden geen bedragen toegevoegd. (zie hierna) 
 
De liquiditeitspositie van de vereniging nam toe met € 1.989 (€ 14.056-€ 12.067), zoals blijkt uit het overzicht van de 
staat: “Herkomst en besteding van middelen”. De liquiditeitsprognose 2014/2015 geeft de toename van het 
werkkapitaal te zien voor 2014-2015 van het hiervoor vermelde bedrag. In de opstelling zijn verder de te verwachten 
inkomsten en uitgaven verwerkt aan de hand van de opgestelde begroting voor het verslagjaar 2014/2015. Tevens zijn 
hierin opgenomen de nog te verwachten inkomsten en uitgaven voor het kledingfonds.  
  
De balans geeft de situatie per 30 juni 2014 weer, van onze vastgelegde middelen, voorraden, vorderingen op korte 
termijn en liquide middelen aan de actiefzijde en het eigen vermogen, voorzieningen, schulden op lange termijn en 
schulden op korte termijn aan de passiefzijde. 
 
In het verslagjaar is een onderhandse lening aangetrokken van € 42.500 voor de financiering van de aanschaffingen 
van de kleding ,waarvan het geheel wordt ondergebracht in het kledingfonds. De lening zal worden afgelost in 3 jaar. 
De 1ste aflossing is gedaan op 1 november 2014.  
 
Van de overige balansposten is een specificatie aanwezig en kunnen waar nodig worden toegelicht. 
 
Uit het  exploitatieoverzicht 2013/2014 blijkt, dat er een negatief verenigingsresultaat (voor voorzieningen) is van € 
7.898 (totale opbrengst € 225.060 - totale kosten € 232.958). Voor het exploitatiejaar 2012/2013 het positieve 
resultaat € 1.344 (€ 212.991 - € 211.647), een daling van € 9.242.  
 
Het resultatenoverzicht 2013/2014 geeft aan de opbrengstenkant een stijging te zien van € 12.069  
(€ 225.060 - € 212.991) t.o.v. het exploitatiejaar 2012/2013. De kosten namen toe met 
 € 21.311 ( € 232.958 – € 211.647) t.o.v. het exploitatiejaar 2012/2013. De  verschillen kunnen indien nodig per groep 
op de ledenvergadering nader worden toegelicht. Aan de kostenkant zal nader worden ingegaan op de 
huisvestingkosten en de materialen.  
 
Het kantineoverzicht 2013/2014 zal worden toegelicht m.b.t. de omzet en de behaalde marge. Aan de kostenkant zal 
nader worden ingegaan op de post activiteiten. De overige posten worden indien nodig toegelicht. 
 
De staat herkomst en besteding van middelen geeft aan, dat er in het exploitatiejaar 2013/2014 een totaal bedrag van 
€ 16.808 is geïnvesteerd in bedrijfsmiddelen. In dit bedrag is begrepen de investering in de Demoshop  voor een 
bedrag van €  10.499. In het exploitatiejaar 2012/2013  aangeschaft € 1.734. Voor het exploitatiejaar 2014/2015 is in 
de begroting een bedrag van € 7.950 opgenomen voor investeringen.   
 
De opgestelde begroting voor het exploitatiejaar 2014/2015 is samengesteld op basis van de ingediende begrotingen 
voor het jaar 2014/2015 en door het bestuur akkoord bevonden, waarbij rekening is gehouden met de aanpassingen, 
die nodig zijn om de begroting te blijven beheren. Een toelichting zal indien nodig worden gegeven op de individuele 
onderdelen op de ledenvergadering. 
 
Contributie vaststelling seizoen 2015/2016 
Het negatieve exploitatieresultaat is vooralsnog geen reden om de contributie extra te verhogen.  
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Verenigingsadministratie 

 
De verenigingsadministratie voor het verslagjaar 2013/2014 is voor de eerste keer gevoerd met de boekhoudmodule 
van Sportlink. Dit geeft enorme voordelen voor het samenstellen van de jaarcijfers en voor de periodieke 
verslaglegging voor de toetsing van de cijfers aan de begroting. 
 
Als vereniging zijn wij administratief nu volledig gekoppeld met de leden- en contributieadministratie. Het is een jaar 
geweest, waarin wij natuurlijk ook nog dingen tegenkomen, die verbeterd moeten worden en waar wij als financieel 
team de nodige aandacht aan zullen geven. 
 
De contributieadministratie  en de ledenadministratie zijn goed op elkaar afgestemd, waardoor de facturering  van de  
contributienota’s vanuit het systeem goed geregeld kan worden en ook de daaraan gekoppelde 
aanmaningsprocedure. Vaak lopen wij ook hier nog aan tegen een aantal problemen. Dit komt voornamelijk, omdat 
de te verrichten administratieve handelingen door de leden niet worden doorgegeven aan de ledenadministratie. Als 
voorbeelden noemen we hier het niet of niet tijdig opzeggen van het lidmaatschap, het niet kunnen spelen door 
langdurige blessures en andere probleempjes.  
 
De vrijwilligersadministratie wordt nog niet gevoerd in de vrijwilligersmodule. Deze module is nog niet geheel gereed 
om aan onze wensen te voldoen, maar e r wordt aan gewerkt. De administratie wordt nu gevoerd door de 
vrijwilligerscoördinator. Ook hier stuiten wij nog regelmatig op problemen , omdat de uitgevoerde taken lang niet 
altijd worden doorgegeven, waardoor er problemen ontstaan bij een eventuele terugbetaling. Ook hier streven we 
naar een verbetering door een goede coördinatie. 
 
André Elsinga, 
Penningmeester 
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Ledenadministratie 

Overzicht spelende leden per 1 oktober over het seizoen 2013/2014 en 2012/2013 
 
 
 

 Seizoen 2013/2014 Seizoen 2012/2013 Verschil 

Veldvoetbal:    

Mannen:    

Senioren 139 132 +7 

Jeugdsenioren 21 14 -7 

A junioren 31 32 -1 

B junioren 74 58 +16 

C junioren 78 89 -11 

D pupillen 107 109 +2 

E pupillen 121 106 +15 

F pupillen 109 110 -1 

Kabouters 70 95 -25 

Totaal mannen: 750  745   +5 

    
Vrouwen    

Senioren 29 17 +12 

Jeugdsenioren 12 8 +4 

A junioren 34 18 +16 

B junioren 34 33 +1 

C junioren 32 32 0 

D pupillen 21 48 -27 

E pupillen 11 15 -4 

F pupillen 1 8 -7 

Kabouters 0 4 -4 

Totaal vrouwen: 174 183 -9 

    

Zaalvoetbal:    

Senioren 45 23 +22 

Jeugd 56 66 -10 

Totaal zaalvoetbal: 92 89 +12 

    

Totaal leden (spelend) 1.025 1.017 +8 

 

Donateurs 13 16 -3 
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12 Financiële overzichten per  30 juni 2014  

12.1 Balans per 30 juni 2014: 

     

Debet (in € ) 30 juni 2014 30 juni 2013 

          

Vaste activa   95.908   87.967 

 - Clubgebouw 27.225   27.225   

 - Veldverlichting 28.149   30.017   
 - Inrichting clubgebouw en tribune 9.102   9.783   

 - Inrichting sportcomplex (terreinen) 11.977   11.843   

 - Bouw/inrichting Demoshop 10.499   0   

 - Inventaris kantine 7.982   6.503   

 - Overige inventaris 974   2.596   

Voorraden   29.472   21.307 

 - Voorraden (totaal) 29.472   21.307   

          
Vorderingen op korte termijn en vooruitbetaalde 
kosten   51.499   18.887 

 - Debiteuren 13.270   13.542   

 - Te ontvangen bedragen 14.808   5.345   

 - Vooruitbetaalde bedragen  23.421   0   

     

Geldmiddelen   24.360   24.891 

 - Spaarrekening 3   1.428   

 - Overige geldmiddelen 24.357   23.463   

 Totaal   201.239   153.052 

          

     

Credit ( in € ) 30 juni 2014 30 juni 2013 

Kapitaal   96.088   103.986 

 - Eigen vermogen 103.986   102.642   

 - Exploitatiesaldo -7.898   1.344   

          

Voorzieningen   13.348   17.355 

 - Vervangingsreserve 2.000   4.000   

 - Groot Onderhoud 7.156   9.078   

 - Overige voorzieningen 4.192   4.277   

     

Schulden op lange termijn  30.000  0 

 - Lening 30.000  0  

          
Schulden op korte termijn en vooruit ontvangen 
bedragen   61.803   31.711 

 - Vooruit ontvangen bedragen 1.034   1.333   

 - Crediteuren 37.116   22.286   

 - Te betalen bedragen 11.153   8.092   

 - Aflossingsverplichting 12.500    0   

 Totaal   201.239   153.052 
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12.2 Resultatenoverzicht seizoen 2013 / 2014: 

     

 ( in € ) 
Begroot Werkelijk Werkelijk Begroot 

2013-2014 2013-2014 2012-2013 2014-2015 

         
Opbrengsten:         
 - Contributies 129.000 127.362 124.619 134.000 

 - Sponsoring/reclameborden 40.000 41.670 36.755 47.000 

 - Kantine 51.350 46.761 41.871 50.500 

 - Loterijen 2.300 1.479 1.591 2.500 

 - Acties 4.000 4.111 3.994 4.700 
 - Rente 200 372 183 500 

 - Diverse baten/lasten per saldo 0 3.305  3.978 0 

Totaal opbrengsten 226.850 225.060 212.991 239.200 

        

Kosten:       

 - Huisvestingskosten 68.000 71.192 47.444 74.000 

 - Personeelskosten 73.000 73.650 74.711 66.550 

 - Wedstrijdzaken algemeen 31.000 31.067 33.188 32.225 

 - Bondskosten 25.000 25.147 23.910 25.400 

 - Materialen 10.000 6.657 10.956 11.000 

 - Verenigingskosten 10.000 11.992 13.521 11.750 

 - Rente 0 980 0 350 

 - Afschrijvingen 9.000 8.868 7.917 13.000 

 - Diverse lasten/baten per saldo  3.405 0  

Totaal kosten 226.000 232.958 211.647 234275 

        

Voorzieningen:       

 - Groot onderhoud 0 0 0 0 

 - Vervangingsreserve 0 0 0 0 

 - Overige voorzieningen 850 0 0 4.925 

Totaal voorzieningen 850 0 0 4.925 

        

Exploitatieresultaat 0 -7.898 1.344 0 
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12.3 Resultatenoverzicht kantine seizoen 2013 / 2014 

     

 ( in € ) 
Begroot Werkelijk Werkelijk Begroot 

2013-2014 2013-2014 2012-2013 2014-2015 

          
Omzet 120.000 122.052 104.645 101.000 
 - Inkoopwaarde 43.400 48.366 37.667 37.000 

Brutowinst 76.600 73.686 66.978 64.000 
        
Bruto winst % van de omzet 63.8% 60.4% 64.0% 63.4% 
        
Baten:       
 - Bijdrage leverancier 750 2.759 693 2.800 

Totaal baten 750 2.759 693 2.800 
        
Lasten:       
 - Rentekosten 0 0 105 0 

 - Onderhoud en aanvulling 9.000 8.711 7.933 8.500 
 - Verzekeringen 1.000 2.194 2.214 0 

 - Exploitatiekosten 10.000 7.568 9.240 7.800 
 - Activiteiten 6.000 11.211 6.308 0 

Totaal lasten 26.000 29.684 25800 16.300 

        

Exploitatieresultaat 51.350 46.761 41.871 50.500 
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12.4 Staat van herkomst en besteding van middelen seizoen 2013 / 2014: 

 

 

     

Liquiditeit                                   ( in € ) 

  
 30 juni 2014 

  

  
 30 juni 2013 

  

          

Vorderingen op korte termijn 51.499   18.887 

Liquide middelen 24.360   24.891 

          
Schulden op korte termijn -61.803   -31.711 

      
Saldo besteedbare middelen 14.056 12.067 
          

Toename liquiditeit   1.989   5.144 

         
De specificatie van de toename is als volgt:         

Beschikbaar komt uit        

Afschrijvingen 8.868   7.917  

Toename leningen 30.000  0  
Exploitatieoverschot 0  1.344  

  38.868  9.261 
Besteed aan:      

Investeringen 16.809   1.734  

Toename voorraad 8.165   77  

Afname voorzieningen  4.007  0  

Exploitatietekort  7.898   0  
Afschrijving pand (afname) 0   2.306  

     36.879  4117  

Per saldo meer beschikbaar     1.989   5.144 
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12.5 Liquiditeitsprognose 2014 /2015: 

     

Vergelijking prognose 2012-2013  2014-2015  2013-2014 

          
  x € 1.000 x € 1.000 

          

Liquide middelen per 30 juni 2014 24,4  24.9   
        
Vorderingen op korte termijn 51.5  18.9   

       

Schulden op korte termijn -49.3  -31.7   

         

Werkkapitaal per 30 juni 2014    26.6   12.1 

         
 
Verplichte aflossing 2014-2015   -12.5   0 

         

Werkkapitaal voor 2014-2015    14.1   12.1 

         

Te verwachten ontvangsten/uitgaven:         

         

Ontvangsten volgens begroting 239.2   226.8  

Ontvangsten kledingfonds  18.5    

  257.7    

Uitgaven volgens begroting (exclusief 
afschrijvingen en voorzieningen) -221.3    -217.0 

Uitgaven kledingfonds  -25.0   0 

Investeringen -8.0    -7.5 

  -254.3    

         

Werkkapitaal per 30 juni 2015   17.5   14.4 

         

Verplichte aflossingen 2015-2016    -15.0   0 

         

Werkkapitaal voor seizoen 2015-2016    2.5   14,4 
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13 Rondvraag 

 

14 Sluiting 


