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Algemene ledenvergadering maandag 28-11-2022 
 
Agenda: 

 

1. Welkom & opening vergadering 

2. Notulen ALV 01-11-2021 

• Actiepunten bespreken m.b.t. notulen 2020/2021 (zie bijlage) 

3. Samenstelling Algemeen bestuur en rooster van aftreden 

 

 
1. Yannic van den Broek is aftredend en opnieuw herkiesbaar. 
2. Dirk van Oosterbosch wordt door het bestuur voorgedragen voor de  bestuursfunctie  

Recreatieve voetbalzaken en Jan Bosma voor de bestuursfunctie Algemene Zaken. 
 
Stemgerechtigde leden die zich kandidaten willen stellen voor een van drie bestuursfuncties 
kunnen zich tot een uur voor de ALV melden bij de secretaris. Hun kandidaatstelling moet 
ondersteund worden door drie stemgerechtigde leden en een beleidsverklaring van de kandidaat.  

 

4. Formeel vaststellen & behandeling ingezonden vragen 

A. Jaarverslag 2021-2022 

B. Jaarrekening 2021-2022 

C. Nieuwbouw kleedkamers 

D. Begroting 2022/2023 

E. Statuten; onze statuten zijn verouderd en voldoen niet meer aan nieuwe 
wetgeving. Door de notaris zijn nieuwe statuten opgesteld, deze zijn in 
concept voorgelegd aan de KNVB. De ALV dient de statuten formeel goed 
te keuren 

5. Seizoen 2022/2023 

6. Interactie met de leden: In gesprek met het bestuur. 

7. Sluiting vergadering 

Bestuurslid functie 1e x benoemd 1e verlenging 2e Verlenging 

Stephan van 
Gurp 

Voorzitter 1-1-2021 1-1-2024 1-1-2027 
 

Yannic van den 
Broek 

Secretaris 1-1-2020 1-1-2023 1-1-2026 
 

Peter van den 
Broek 

Penningemeester 1-1-2018 1-1-2021 1-1-2024 
 

 Algemene zaken 1-1-2023 1-1-2026 
 

1-1-2029 

Edwin Wirken Sponsoring 1-1-2021 1-1-2024 
 

1-1-2027 
 

Joop van Eck Technische zaken 1-1-2021 1-1-2024 
 

1-1-2027 

Anke Roelen Communicatie 1-1-2021 1-1-2024 
 

1-1-2027 

 Recreatieve 
voetbal zaken 

1-1-2023 1-1-2026 1-1-202 
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Algemene ledenvergadering S.V. Terheijden 01-11-2021

Welkom
-	 Welkomstwoord	van	de	voorzitter	Stephan	van	Gurp
-	 Agenda	wordt	uitgelegd.	Vragen	mogen	tussentijds	worden	gesteld.	
-	 De	ALV	wordt	bijgewoond	door	35	leden	waarvan	7	bestuursleden.
-	 	Om	rechtsgeldig	te	stemmen	sluit	de	voorzitter	de	vergadering	en	heropent	hij	de	ALV	

opnieuw.	

Warming up
Joop	van	Eck	doet	de	warming	up.	Een	andere	opzet	dan	de	afgelopen	jaren.	Joop	zoekt	
verbinding	met	de	mensen	in	de	zaal,	wie	kent	nou	echt	iedereen?	De	opzet	is	dat	de	
aanwezigen	een	kort	gesprek	met	elkaar	aangaan	om	elkaar	beter	te	leren	kennen.	

Notulen ALV 14 december 2020
-	 	In	de	vorige	ALV	zijn	de	nieuwbouwplannen	en	financiering	akkoord	bevonden.	Het	

vestigen	van	een	hypotheek	op	de	kleedkamers	was	niet	duidelijk	verwoord.	De	
penningmeester	vraagt	de	ALV	in	te	stemmen	met	het	vestigen	van	een	hypotheek	op	
de	kleedkamers	en	eventueel	overige	opstallen.	De	ALV	gaat	unaniem	akkoord	met	het	
vestigen	van	een	hypotheek		ten	gunste	van	SWS	en	de	gemeente	Drimmelen.

-	 	Verder	zijn	er	geen	vragen	meer	over	de	notulen	van	14	december	2020.	
-	 	De	notulen	zijn	hiermee	goedgekeurd
-	 	Stephan	legt	de	missie	en	de	visie	nogmaals	uit	aan	de	leden.	Het	bestuur	vindt	het	

belangrijk	om	dit	elk	jaar	te	herhalen	om	dit	niet	te	laten	vervallen.	We	hebben	een	
aantal	thema’s	opgesteld:	

Jaarverslag 2020 - 2021
Het	jaarverslag	is	opgesteld	in	lijn	met	het	beleidsplan	2020–2025.	Onderstaand	een	
samenvatting.

1. Gezelligheid:   
•	 Keuken	
•	 Kantine	
•	 Kantinebeheerder
•	 Evenementen
Door	corona	is	de	kantine	lang	gesloten	geweest	en	konden	er	geen	activiteiten	
plaatsvinden.	Deze	tijd	is	gebruikt	om	de	keuken	en	bar	te	renoveren.	

2. Sport
•	 Corona	alternatief
•	 Jeugd	voetbalkamp
•	 Organisatie	seniorenvoetbal
•	 Walking	Football
•	 FC	Mini

Corona	zorgde	ervoor	dat	dit	seizoen	nauwelijks	wedstrijden	zijn	gespeeld.	De	jeugd	kon	
wel	blijven	trainen	en	onderlinge	wedstrijden	spelen.	Ook	het	jeugdkamp	kon	plaatsvinden.	
Daarnaast	zijn	aan	het	eind	van	het	seizoen	initiatieven	opgestart	die	in	het	nieuwe	seizoen	
verder	uitgebouwd	worden.



Technisch Beleidsplan
Joop	legt	het	technisch	beleidsplan	uit.	Mario	de	Peijper,	Hans	de	Jong,	Paul	Heessels,	
Bas-Jan	de	Bree,	Perry	Knapen	en	uiteraard	Joop	zelf	hebben	dit	geschreven.	

Wat is het plan? 
Ze	hebben	getracht	om	vanuit	de	jeugd	te	gaan	denken.	Het	is	een	leidraad	voor	iedereen	
waarin	doelstellingen	zijn	vastgelegd.	Het	plan	biedt	ook	handvaten	voor	jeugdleiders,	
trainers	en	andere	leden.	
De	doelstelling	van	het	plan	is	om	iedere	speler/leider	spelplezier	te	bieden.	De	speler	moet	
in	een	veilige	omgeving	kunnen	sporten.	Elke	speler	moet	zich	kunnen	ontwikkelen	op	zijn/
haar	eigen	niveaus
Het	is	belangrijk	om	een	goede	organisatie	neer	te	zetten.	Er	komen	veel	jeugdtrainers	bij	
dit	jaar.	Het	doel	is	dat	de	kwaliteit	elk	jaar	een	stapje	groeit.	Het	plan	sluit	aan	op	de	missie	
van	S.V.	Terheijden.	Er	is	wel	een	tekort	aan	scheidsrechters.

De	ambities	voor	de	komende	jaren:	Het	eerste	zo	snel	mogelijk	in	de	derde	klasse	te	
krijgen.	De	dames	hopen	ook	zo	snel	mogelijk	in	de	derde	klasse	te	spelen.	Vanaf	JO13	
wordt	er	geselecteerd	op	selectie-elftallen.	Ook	wordt	er	een	cursus	aangeboden	aan	
trainers	en	leiders.	

Inhoudelijk
Wat	is	voetbal	>	Spelbedoelingen,	teamfuncties,	afspraken	maken	met	elkaar,	
voetbalbehandelingen.	

Trainingsdoelstellingen:	Periodisering	van	trainingen	>	ter	voorkoming	van	blessures.	

Christ	Geppaart	>	vraagt	waarom	een	jeugdspeler	een	halfuur	moet	spelen	bij	de	selectie?	
Joop	geeft	aan	om	de	speler	gemotiveerd	te	houden	om	elke	week	weer	mee	te	gaan.	

Uitvoering	met	zijn	allen.	Maar	wel	in	het	juiste	tempo.	Starten	in	Q1	2022	met	
trainingsopleiding.	

Max	Lips	vraagt	of	deze	opleidingen	ook	voor	seniorentrainers	zijn.	Joop	geeft	aan	dat	de	
focus	op	de	jeugd	ligt.	Maar	bij	voldoende	belangstelling	wordt	er	ook	naar	mogelijkheden	
voor	de	senioren	gekeken.

Teun	van	de	Steenhoven	komt	terug	op	de	30	minuten-invalbeurt.	Joop	geeft	aan	dat	het	
een	richtlijn	is	en	elke	situatie	is	anders.	Er	moet	een	middenweg	worden	gevonden	
hiervoor.	

Vragen	Chist	Geppaart	en	Henk	Hendrickx:

Christ	vraagt	zich	af	waar	het	EHBO-plan	is	gebleven?
Antwoord:	Christ	wordt	uitgenodigd	om	een	keer	met	het	bestuur	om	de	tafel	te	gaan	en	
zijn	plan	toe	te	lichten.	

Henk	vraagt	aandacht	voor	het	opleiden	van	clubscheidsrechters;	
Antwoord:	de	commissie	Sport	zal	Henk	benaderen	om	een	plan	op	te	stellen.

De	ALV	is	akkoord	met	het	Technisch	beleidsplan.



3. Dorpsleven
Blijf	fit	in	samenwerking	met	het	dorp.	Er	komt	een	samenwerking	met	de	bewoners	van	
het	Sovak	door	middel	van	een	supportersvereniging,	denk	hierbij	aan	taken	voor	
dagbesteding.	

Communicatie	is	erg	vooruit	gegaan	door	het	herinvoeren	van	Voetbal	Allerlei.	Ook	de	
podcast	‘S.V.	Terheijden	gaat	door’	werd	goed	beluisterd.	

Sponsoring
De	sponsorcommissie	heeft	de	jeugd	geheel	in	het	nieuw	gestoken.	De	club	van	1926	is	
opgericht	er	is	nu	kleine	1.800	euro	opgehaald.	De	sponsoring	is	dit	jaar	niet	geïnt.	Er	zijn	
nieuwe	contracten	afgesloten	voor	langere	termijnen	en	hogere	bedragen.	

Facilitaire zaken
Doelnetten	en	ballen	zijn	vervangen.	Er	moet	nog	meer	worden	vervangen,	maar	we	zijn	op	
de	goede	weg.	

Privacybeleid en Waarden en Normen
Werkgroepen	hebben	het	privacybeleid	herzien	en	het	document	waarden	en	normen.	De	
ALV	is	akkoord	met	deze	documenten.	

Veilig ontwikkelen
Daphne	Engel	vraagt	of	de	fietsenstalling	verlicht	kan	worden.	
Antwoord:	Wij	gaan	dit	als	bestuur	oppakken.	Niels	Diepstraten	geeft	aan	dat	hij	ernaar	
gaat	kijken.	

Daarnaast	geeft	Daphne	aan	dat	het	een	vreemd	beeld	geeft	dat	er	bij	de	ingang	gerookt	
worden,	terwijl	het	sportpark	verder	rookvrij	is.		
Antwoord:	het	bestuur	is	het	hier	mee	eens	en	gaat	nadenken	over	een	alternatieve	plek.	

Financieel

De ALV is akkoord met de Jaarrekening 2020–2021.
Pepijn	van	Rooij	vraagt	waarom	de	lonen	en	salarissen	gestegen	zijn	ten	opzichte	van	vorig	
seizoen.	
Antwoord:	Oorzaak	is	corona.	In	2019/2020	zijn	er	minder	salarissen	uitbetaald,	vaak	vijf	
maanden	minder.	In	het	seizoen	2020/2021	is	dit	maar	twee	maanden	geweest	en	is	er	dus	
meer	doorbetaald.	

Begroting 2020/2021
De	begroting	is	opgesteld	op	basis	van	input	van	de	diverse	commissies	de	begroting	sluit	
met	een	positief	resultaat	van	€	7.833,00.	In	de	begroting	is	ook	een	reservering	
opgenomen	voor	het	100-jarig	bestaan	in	2026.	

Pepijn	vraagt	waarom	er	in	de	begroting	€ 7.800,00	euro	over	blijft	en	in	de	toelichting	
gesproken	wordt	over	€ 10.000,00.
Antwoord:	Dit	komt	doordat	er	een	bedrag	is	gereserveerd	van	€ 2.500,00	voor	het	
100-jarig	bestaan.	Jan	Tempelaars	geeft	aan	dat	er	snel	een	commissie	moet	komen	wil	je	
dit	goed	aanpakken.	

Nieuwbouw
Na	een	goede	start	en	een	snelle	oplevering	van	de	Box	Systems	hadden	we	toch
enkele	tegenslagen	gehad,	waaronder	de	cv-ketel,	asbest,	sondering	en	het	straatwerk.	
Financieel	wordt	het	daardoor	krap.	Met	de	gemeente	staan	wij	hierover	in	nauw	contact.	
Jan	Tempelaars	wordt	bedankt	voor	zijn	werk	voor	de	nieuwbouw	waar	hij	elke	dag	mee	
bezig	is.	



Officiële	opening	van	de	kleedkamers	zal	samengaan	met	de	nieuwjaarsreceptie.	

Er	zijn	geen	vragen	over	de	nieuwbouw.	

Jubilarissen
Deze	zijn	we	niet	vergeten	van	de	afgelopen	seizoenen,	echter	door	corona	is	het	lastig	
geweest	om	geschikte	momenten	te	vinden	voor	de	viering	hiervan.	De	kaderavond	die	we	
gaan	houden	in	juni	2022	wordt	hiervoor	gebruikt.	
	
What’s Next?
De	vergadering	splitst	zich	op	in	kleinere	groepen	die	de	verschillende	
beleidsuitgangspunten	bespreken.	Elke	groep	komt	met	een	aantal	ideeën	die	vervolgens	
gepresenteerd	worden.

Sport
-	 	Meer	begeleiding.	Ouders	betrekken	in	de	omgang.
-	 	Zodra	de	‘r’	in	de	maand	is,	trainingspakken	aan.	Beleid	op	aan	passen,	zodat	de	jeugd	

goed	aangekleed	aankomt.
-	 	Douchen	op	de	club.	
-	 	Scheenbeschermers	verplicht	op	de	training.
-	 	FC	Mini	intern	krijgen	bij	S.V.	Terheijden.	De	selectie	en	de	JO23	betrokken	krijgen	hierin.	
-	 	A-	en	B-veld	zijn	minder	onderhouden,	komt	door	de	gemeente.	In	eigen	beheer	gaan	

doen.	
-	 Meer	kaderleden	om	meer	trainers	en	leden	te	krijgen.	

Veilig ontwikkelen
-	 Een	toezichthouder	die	buiten	de	normen	en	waarden	in	de	gaten	houdt.	
-	 Een	bord	met	‘gedragsregels’	duidelijker	in	de	picture	te	hangen.	
-	 Iemand	aanspreken	op	wangedrag.	Een	moeilijk	item.	
-	 	Persoonlijke	uitnodiging	naar	alle	ouders	toe	om	uitleg	te	geven	hoe	ze	dat	kunnen	

doen.	
-	 Opleiding	EHBO.	Dokters	of	bhv’ers	altijd	aanwezig.	
-	 	Alcoholbeleid	aanpassen	of	aanscherpen:	niet	te	vroeg	beginnen	met	schenken	van	

alcohol.	
-	 Consequent	naleven	van	sancties.	

Verbinding
-	 Traaierie:	extern	>	bijvoorbeeld	goaltje	weg	zetten	en	mensen	laten	schieten
-	 Carnaval
-	 Nationale	fitweek
-	 Cursus	op	basisscholen	>	meer	leden	genereren
-	 Inspiratieavond
-	 Bindingsdag
-	 Businessclub	
-	 Fooienpot	

Dorpsleven
-	 De	snertloop	
-	 Bingoavonden
-	 Kaartavonden	
-	 Dartavonden	
-	 Scholen	betrekken



Gezelligheid
-	 Evenementen	beter	communiceren	en	eerder	communiceren
-	 Meer	evenementen	voor	jeugd	en	senioren	combineren
-	 Niet	te	vaak	per	jaar	iets	organiseren	
-	 Teambudget	om	iets	te	organiseren	meer	aansporen	om	te	gebruiken	
-	 Met	elftallen	meubelstukken	sponsoren
-	 Variatie	in	de	muziek	
-	 Kampioensbord	terug	in	de	kantine	
-	 Meer	groen	in	de	kantine
-	 Picknicktafels	buiten	uitbreiden
-	 Logo	van	S.V.	Terheijden	op	meer	plekken	teruglaten	komen	op	het	sportpark.	

Rondvraag
Christ	vraagt	hoe	de	bestuursverkiezingen	zijn	geregeld?	We	zullen	dit	duidelijker	
communiceren

Teun	vraagt	of	er	een	mogelijkheid	is	om	geen	glas	langs	de	lijn	te	hebben.	De	afspraak	is	
om	niet	langs	de	lijn	of	op	te	picknick	tafels	glaswerk	te	hebben.	Alleen	tapbier	in	plastic	
glazen	zou	een	oplossing	zijn.	

De	voorzitter	bedankt	iedereen	en	sluit	de	vergadering.

Akkoord,	d.d.	

Voorzitter	 	 	 	 	 Secretaris

Stephan	van	Gurp	 	 	 	 	 Yannic	van	den	Broek
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Voorwoord 
Voor u ligt het jaarverslag van het seizoen 2021/2022. We hopen dat dit het laatste seizoen is dat 
werd gehinderd door corona. Gelukkig zijn de competities toch uitgespeeld en kijken we als bestuur 
terug op een mooi seizoen met verschillende hoogtepunten, maar toch ook dieptepunten. 
 
Allereerst was het voor ons als S.V. Terheijden sportief gezien een zeer succesvol seizoen. Het eerste 
elftal promoveerde, na een zenuwslopende nacompetitie, van de vierde klasse naar de derde klasse. 
Een prestatie waar we als bestuur met grote trots op terugkijken. De selectie bestaat uit een zeer 
jonge en getalenteerde groep waar we de komende jaren verder mee kunnen gaan bouwen. Naast 
de promotie van het eerste elftal waren er ook successen bij het derde team, 35+ dames en verschil-
lende jeugdelftallen.   
 
Naast het sportieve succes hebben we mooie stappen gezet op verschillende terreinen.  Zo heeft de 
sponsorcommissie hard aan de weg getimmerd, want het aantal sponsors is gestegen met 25 spon-
sors deze weg willen we de nieuwe én de trouwe sponsoren bedanken voor hun steun. Naast een 
stijgend aantal sponsors is er ook tijd, geld en energie gestoken in de aankleding van ons sportpark 
en in het bijzonder het hoofdveld. De spandoeken, boarding op de tribune en de borden om het hele 
veld maken dat de vereniging nog meer uitstraling heeft gekregen. 
  
Ondanks dat het seizoen deels stil kwam te liggen door corona, is de jeugd evenementencommissie 
in staat geweest om de binding met onze jeugdleden te vergroten door een aantal mooie evenemen-
ten te organiseren. Hoogtepunt was het Voetbalkamp dat eindelijk weer door kon gaan en een waan-
zinnig succes was met meer dan 125 deelnemers. Daarnaast willen we graag de organisatie van 
Voetballer van het jaar bedanken – ook dit evenement is weer terug van weggeweest.  
 
Als we de balans opmaken over het afgelopen seizoen en terugkijken op dit seizoen dan past het 
woord: TROTS. Verbinden en verenigen doen we samen en de club mensen die zich hiervoor inzet, 
wordt steeds groter.  
 
Zijn er dan helemaal geen zorgen? Helaas wel. Financieel hebben we met het realiseren van de 
nieuwbouw een flinke jas uitgedaan. Ondanks dat we als bestuur harde keuzes (bijv. een kleedkamer 
minder) hebben gemaakt om de situatie financieel draagbaar te houden, zijn we met de bouwkosten 
toch uitgelopen. Redenen hiervoor zijn de gestegen bouwkosten (inflatie) en een aantal tegenvallers 
in de bouw (centrale verwarming, asbest, grondwerkzaamheden). Op dit moment lopen er gespre-
ken met de gemeente om de vereniging ook financieel gezond te houden. We staan ook stil bij de 
personen die onze vereniging dierbaar zijn en die ons helaas zijn ontvallen in het afgelopen seizoen. 
In het bijzonder ons erelid Jan de Ridder. 
 
Gezien bovengenoemde situatie is het voor het bestuur van belang om ons komend seizoen te focus-
sen op continuïteit en stabiliteit van de vereniging.  We zullen kritisch blijven kijken naar de uitgaven, 
maar ook het verenigen blijven stimuleren. We zijn blij een uitbreiding van het bestuur aan te kondi-
gen in de personen van Jan Bosma (Voorzitter Algemene zaken) en Dirk van Oosterbosch (Voorzitter 
Recreatieve zaken). Wij nodigen iedereen van harte uit om terug te blikken op het afgelopen seizoen 
en met ons voor te kijken naar het komend seizoen! 
 
S.V. Terheijden, dat zijn wij! 
Het Bestuur 
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1.  Algemeen  
 
S.V. Terheijden is opgericht op 6 mei 1926 en is een zondag-voetbalvereniging. Dit betekent dat de 
meeste seniorenteams hun wedstrijden op zondag spelen. De jeugdelftallen spelen de wedstrijden 
op zaterdag. S.V. Terheijden telt ongeveer 620 leden, verdeeld over jeugd en senioren. Ruim 450 spe-
lende leden trappen verdeeld over 27 teams regelmatig een balletje. De overige leden zijn kaderle-
den, donateurs en maken het medemogelijk dat de bal blijft rollen op de velden. Het bestuur bestaat 
momenteel uit negen personen.   
 
Als vereniging werken aan gezamenlijke ambities uit het meerjarenplan dat is vastgesteld tijdens de 
ALV van 2020/2021. Kern van dit plan ligt verankerd in onze missie en visie.  
 
De missie van S.V. Terheijden:  
S.V. Terheijden is een voetbalvereniging waar gezelligheid en sport samenkomen te midden van het 
dorpsleven in Terheijden. De vereniging bindt en verbindt leden en laat ze zichzelf in een veilige om-
geving ontwikkelen als persoon en als voetballer. 
 
De visie van S.V. Terheijden:  
S.V. Terheijden is een voetbalvereniging waar iedereen zich thuis en gewaardeerd voelt. Er wordt ge-
zien wat leden, vrijwilligers, supporters en sponsoren voor de verenging betekenen. Als lid speel je 
op een passend niveau en word je uitgedaagd om het beste uit jezelf te halen. Het plezier van de le-
den staat voorop. Binnen de vereniging doen we de dingen samen en kennen we een gezamenlijke 
verantwoordelijkheid. Samen onderhouden we een financieel gezonde organisatie, een positief 
imago, hebben we oog voor duurzaamheid en blijven we open staan voor de wereld om ons heen. 
 
Onder onze missie en visie hangen strategische thema’s om de missie en visie ook te realiseren. Om 
ervoor te zorgen dat we onze thema’s en ambities* niet uit het oog verliezen, hebben we dit jaarver-
slag langs deze thema’s gestructureerd. De ambities zoals omschreven hebben we opgesteld voor de 
komende vijf jaar (2021-2026).  
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2. Gezelligheid  
S.V. Terheijden wil een plek zijn waar mensen zich thuis en welkom voelen, waar evenementen wor-
den georganiseerd voor jong en oud en waar men elkaar ontmoet.  

Ambities*; 
o 90% van de bezoekers ervaart de kantine als een plek waar ontmoeting centraal staat 
o De jaarinkomsten van de kantine verdubbelen 
o Het eerste elftal heeft bij thuiswedstrijden minimaal 200 bezoekers 
o 100% van de leden voelt zich thuis/welkom bij de vereniging 

2.1 Algemene zaken 
In april van dit jaar heb ik, Jan Bosma, gereageerd op de vacature van bestuurslid Algemene zaken 
binnen S.V. Terheijden. Na een gesprek met onze voorzitter en het bijwonen van één bestuursverga-
dering heb ik zitting mogen nemen in het bestuur. Mijn eerste prioriteit was het assisteren van de 
kantinebeheerder in alle gerelateerde kantinezaken. Daaruit zijn de volgende punten voortgevloeid 
in nauwe samenwerking met de kantinebeheerder: 
 

 Draaiboek kantine; 
 Draaiboek en plannen Zevende hemeltoernooi; 
 Plannen kantinewerkzaamheden thuiswedstrijden voor promotie; 
 Voorraadlijsten en beheersysteem; 
 Digitale vastlegging en toegang tot alle relevante digitale ondersteuning/programma's van de 

kantine; 
 Aanschrijven aangemelde vrijwilligers en actiever wervingsbeleid; 
 Aanschaf vriezer en verdere herinrichting keuken; 
 Herinrichting opslagruimtes S.V.T; 
 Opzetten wisselschema selectie voor bardiensten op zaterdag; 
 Opzetten en implementeren wisselschema voor overig senioren elftallen voor bardiensten 

zondagmiddag; 
 Actiever contact tussen kantinebeheerder en bestuurslid Algemene zaken; 
 Nieuw assortiment keuken en bar met een geüpdatete prijslijst. 

 

2.2 Kantine 
De kantine is in het seizoen 2021/2022 zo goed als volledig open geweest - alleen eind december tot 
eind januari was er een verplichte sluiting. Daardoor hebben we afgelopen seizoen een goede kan-
tine-omzet kunnen draaien. Menno Geurts was de kantinebeheerder en heeft dit naar behoren ge-
daan, maar in verband met tijd heeft hij het stokje overgedragen aan Ferdi Mertens. 
 

2.3 Evenementen  
Om onze leden te binden, is er in het seizoen 2020/2021 weer een aantal mooie evenementen geor-
ganiseerd, zoals bijvoorbeeld het Oktoberfeest. Ook organiseerde het JEC een spelletjesprogramma 
in de winterstop, omdat het zaalvoetbaltoernooi helaas niet door kon gaan in verband met corona.  
Op Super Sunday speelden alle teams hun laatste wedstrijd thuis op ons sportpark. De sportieve re-
sultaten waren iets minder, maar de gezelligheid was er niet minder om. De jeugd kon het seizoen 
gelukkig weer afsluiten op het Jeugdkamp! En ook vond het jaarlijkse Zevende Hemeltoernooi weer 
plaats op onze velden. 
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3. Sport 

S.V. Terheijden is een voetbalvereniging waar ieder individu op een passend niveau moeten kunnen 
sporten. Plezier en prestatie gaan hierin hand-in-hand.  

Ambities*; 

o 1ste elftal speelt 3e klasse, 2e elftal speelt 1ste klasse en Dames elftal speelt 3e klasse  
o Vanaf JO13 zo hoog mogelijk niveau 
o 100% van de spelende leden geeft aan plezier te hebben in het voetbal 
o Leden aantal stijgt met 100 naar 650 leden 
o Minimaal 15 scheidsrechters per seizoen 
o Het stimuleren van G-voetbal, Walking Football, Amputatie voetbal etc.  

3.1 Ledenaantallen 
Het afgelopen seizoen is het aantal spelende leden bij de vereniging sterk gestegen. Het ledenaantal 
is sinds 2020 met 60 nieuwe leden gegroeid. 

  
2020 - 2021 2021 - 2022 2022 - 2023 

Jeugd 207 211 214 
Senioren 284 307 336 
Ondersteunend lid 35 35 35 
Totaal 526 553 585 

 

3.2 Technische zaken 
De commissie Technische Voetbalzaken heeft in 2021 veel tijd en energie gestopt om het Technisch 
Beleidsplan 2021-2026 voor onze club te herschrijven. Dit plan is met name gericht op de ontwikke-
ling van de jeugd en sluit in onze ogen volledig aan bij de missie & strategie van SVT. Tijdens de laat-
ste ALV (in 2021) is dit plan gepresenteerd en unaniem goedgekeurd door de leden. De primaire 
doelstelling is dat iedere speler/speelster zich op zijn/haar niveau kan ontwikkelen met vooral veel 
spelplezier, hierbij de gewenste opleiding en begeleiding geniet en dat alles in een veilige en ver-
trouwde omgeving. Een jaarlijkse evaluatie vindt plaats vanuit de Technische Commissie dit in het 
jaar 2022 nog dient plaats te vinden. Zonder hierop vooruit te lopen zullen de uitgangspunten, ge-
noemd in dit beleidsplan, in grote lijnen gelijk blijven. De eventuele wijzigingen zullen tijdens de 
eerstvolgende ALV worden gepresenteerd.  
 
Seizoen ‘21 - ‘22 Jeugdteams  
Het seizoen begon voortvarend! Tijdens de jaarlijkse aftrap (leiders- en trainersvergadering) werden 
de nieuwe tenues uitgereikt voor alle jeugdteams, met dank aan de sponsoren! Echter ook in dit sei-
zoen is COVID-19 helaas een stoorzender geweest. Gelukkig wel in mindere mate dan de seizoenen 
hiervoor. Wij zijn in deze vervelende (winter)periode wederom zeer veerkrachtig en creatief geble-
ken. Met de nodige aanpassingen, een prima inzet van alle kaderleden en een fijne samenwerking 
met het JEC, zijn er voor de jeugd diverse leuke activiteiten georganiseerd. Zo werden er onderlinge 
wedstrijdjes en toernooien gespeeld, werd door het JEC een leuk spelletjesprogramma georgani-
seerd op het veld (in plaats van het jaarlijkse zaalvoetbaltoernooi) met als afsluiting een koek, 
drankje en een SVT-schoenentas voor iedereen. In dezelfde periode werd en aan de begeleiders een 
SVT-hoodie en polo uitgereikt. Mooi om deze uniformiteit te zien tijdens trainingen en wedstrijden. 
Gelukkig kon, kort na deze winterperiode, de competitie voor de jeugdteams worden afgewerkt, met 
leuke successen en een kampioenschap voor de JO13/1 en JO17/1.  
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Highlights seizoen 2021/2022:  

 Samenwerking met NAC Breda: opleiding jeugdtrainers voor diverse amateurclubs. Ge-
slaagde en leerzame sessies gehad, met als kers op de taart de mogelijkheid om een leuk 
avondje NAC tegen VVV bij te mogen wonen (120 kinderen en 60 volwassenen).  

 Trainingssessie (april 2022): De Train de trainers-bijeenkomst met ruim twintig jeugdkaderle-
den werd als zeer positief ervaren.  

 Jeugdvoetballer van het jaar (juni 2022): wederom super georganiseerd door de jeugdcom-
missie Voetballer van het jaar met ruim 140 deelnemers.  

 En niet te vergeten het altijd zeer geslaagde Voetbalkamp (juli 2022 met maar liefst 125 kin-
deren en 25 begeleiders die een mooi programma hebben afgewerkt met schitterend weer.  
 

3.3 Recreatieve Voetbalzaken  
Gastheer/ Gastvrouw 
Seizoen 2021/2022 was het tweede volle seizoen met de nieuwe commissie Recreatieve Voetbalza-
ken. Waar het eerste seizoen het gebrek aan gastheren een probleem was, zijn wij erg blij dat we in-
middels maar liefst vier gastheren hebben die afwisselend de honneurs waarnemen op zondag.  
Samen met de twee gastheren voor de selectie is er hierdoor standaard iemand aanwezig die de uit-
spelende elftallen kan ontvangen en wegwijs kan maken en die onverwachte omstandigheden kan 
afhandelen.  
 
Sportief 
Op sportief vlak was het een succesvol seizoen met wederom een nieuw elftal binnen de recreatieve 
elftallen, namelijk Vrouwen 30+. Net als de Heren 35+ spelen de vrouwen in de vrijdagavondcompe-
titie. In hun eerste seizoen zijn ze zelfs direct kampioen geworden! Ook het derde wist bovenaan te 
eindigen. Zij werden kampioen in de 3e klasse. Wij hopen dit sportieve en recreatieve succes door te 
trekken in het seizoen 2022/2023. 
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4. Dorpsleven  
S.V. Terheijden heeft een grote rol in het dorp. Deze rol zal op een passende manier moeten worden 
uitgedragen naar inwoners, sponsors en leden.  

Ambities*; 

o 90% van de inwoners van Terheijden vindt S.V. Terheijden een sympathieke vereniging (posi-
tief imago) 

o 70% van de inwoners van Terheijden voelt zich verbonden met S.V. Terheijden  

4.1 Communicatie 
In het seizoen 2021-2022 groeide de zichtbaarheid van onze vereniging. Op Facebook hebben we 827 
volgers en op Instagram hebben we inmiddels 734 volgers. De kenmerkende nieuwe huisstijl (hexa-
gon) zie je op steeds meer plekken terug – denk aan de kleedkamerbordjes, de muurtekening in de 
kantine en de prijslijsten achter de bar. Ook blijven we regelmatig posten op social media. Door ru-
brieken als ‘Aan de aftrap’ proberen we onze leden in het zonnetje te zetten en ook publiceerden we 
regelmatig foto’s van nieuwe sponsoren. De Voetbal Allerlei is vier keer per jaar bij alle leden op de 
deurmat gevallen, vol met leuke wedstrijdverslagen, interviews en weetjes over onze vereniging. Het 
magazine verschijnt in een oplage van 450 exemplaren en wordt gratis verspreid onder alle leden. 
Tijdens de belangrijke promotiewedstrijden van het eerste hadden we liveverslag van de wedstrijd 
via onze instagram-stories. Geblesseerde spelers hielden een dag ons kanaal bij en zorgden er op die 
manier voor dat mensen die wedstrijd niet konden zien, toch op de hoogte waren van de ontwikke-
lingen op het veld.   
 
We blijven de (ver)binding met andere organisaties in het dorp zoeken en zijn dan ook blij dat de sa-
menwerking met SOVAK verder uitgebreid gaat worden. Ook is het mogelijk geworden om je wed-
strijdverslag in te sturen. Op die manier zijn er op maandag geregeld wedstrijdverslagen terug te le-
zen van jeugd- en seniorenteams.  
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5. (Ver)binding  

De leden, sponsors en vrijwilligers voelen zich verbonden aan S.V. Terheijden. Ze willen bij de club 
horen en zijn niet van plan snel weg te gaan. Ook voelt men de gezamenlijke verantwoordelijkheid 
voor de vereniging.  

Ambities*; 
o Uitstroom als gevolg van ontevredenheid reduceren naar 0 
o 90% van de sponsors geeft aan zich meer dan alleen financieel verbonden te voelen aan de 

club  
o De jaarlijkse sponsorinkomsten verdubbelen 
o Geen vacatures op vrijwilligersniveau 

o 70% bezoekers van S.V. Terheijden geeft aan sociale contacten op te doen bij de club  

5.1 Sponsoring 
Jeugd 
In 2021 is de gehele jeugd voorzien van nieuwe tenues, met dank aan de sponsoren Jaap Rasenberg 
(Aannemersbedrijf Jaap Rasenberg) en Erik van der Meijden (Simson Applicatie). Daarnaast hebben 
Peter Stoof (Mannen van Stoof) en Olof van der Heijden (CEKA) polo’s en hoodies gesponsord voor 
alle jeugdleiders en -trainers, dit geeft op de zaterdagen een mooi en herkenbaar beeld op ons sport-
veld. 

 
Senioren 
Voor de selectie is er een nieuw reservetenue en een tenue met korte mouwen aangeschaft. Van de 
seniorenteams hebben Terheijden 3, Terheijden 4, Terheijden 6 en de Terheijden VR1 een nieuw te-
nue gesponsord gekregen. Terheijden 3, Terheijden 4 en de Terheijden VR1 hebben ook nieuwe trai-
ningspakken. Voor Terheijden 4 zijn we met sponsoren in een afrondend gesprek voor polo’s en tas-
sen. Ook heeft de JO-23 nieuwe polo’s. 

 
Nieuwe sponsoren  
In het afgelopen seizoen hebben we 25 nieuwe sponsoren mogen begroeten en zijn veel bestaande 
sponsorcontracten verlengd. Totaal is er voor het nieuwe seizoen afgerond €25.000 aan sponsorgel-
den gefactureerd. 

 
Sponsorborden 
Als we nu op het sportveld kijken, zien we aanmerkelijk meer sponsorborden en sponsordoeken han-
gen dan een aantal seizoen geleden. Twee van onze sponsoren hebben alle blanco borden inclusief 
bevestigingsmaterialen gesponsord, waardoor (bijna) het gehele A-veld is omringd met borden. Als 
zich een nieuwe sponsor meldt, kunnen we op deze blanco borden op eenvoudige manier een nieuw 
sponsorlogo laten bedrukken: zeer duurzaam! De bovenkant van de tribune is voorzien van nieuwe 
borden gesponsord door Bax Hout. Ook zijn alle kleedkamers gesponsord en tevens voorzien van een 
sponsorbord. 
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Club van 1926 
De Club van 1926 is vorig jaar gestart: 49 donateurs hebben totaal € 1.840,20 gedoneerd aan onze 
club. Dit bedrag heeft een mooi doel gekregen, namelijk materialen voor de jeugd en het opknappen 
van de kantine. Ook voor komend seizoen gaan we weer een nieuw doel bepalen voor de club van 
1926.  
 

Jumbo Terheijden 
We zijn een samenwerking aangegaan met Jumbo Terheijden. Naast het grote sponsordoek, gaat 
Jumbo een activiteit sponsoren die in het nieuwe jaar te zien zal zijn tijdens de rust van de thuiswed-
strijden van Terheijden 1. 
 

De derby: S.V. Terheijden -VCW 
Eind vorig seizoen hebben we namens de vereniging alle sponsoren uitgenodigd om de thuiswed-
strijd van de derby tegen VCW te bezoeken. Dit werd zeer gewaardeerd en was een geslaagde dag. 
 
Via deze weg willen we alle sponsoren bedanken voor hun steun aan onze mooie club! 
 

6. Veilige omgeving  
Onze leden voelen zich gehoord, iedereen hoort erbij en niemand wordt buitengesloten of gepest. S.V. Terheij-
den is een vereniging waarin men zich kan ontwikkelen als persoon en als voetballer. Hierin neem de vereniging 
een open en stimulerende houding.  

Ambities*; 

o 100% van de leden wordt gehoord 
o Niemand wordt gepest 
o 100% van de leden voelt de ruimte om zich te ontwikkelen 
o 100% van de leden heeft het gevoel dat hij/zij fouten mag maken. 

o 100% van de leden ervaart een positieve sfeer binnen de club  

6.1 Vertrouwenspersonen 
Dit jaar hebben we als vereniging extra aandacht besteed om kenbaar te maken wie onze vertrou-
wenspersonen zijn en welke rol deze vervullen binnen onze vereniging. Onder andere door de “nee is 
nee”-campagne waar we leden bewust maakten dat er vertrouwenspersonen zijn, en dat je daar met 
verschillende zaken terecht kunt. 
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7. Financieel verslag 2021/2022 
Financieel was het afgelopen seizoen een moeilijk jaar. De inkomsten zijn gestegen en de kosten ste-
gen in beperkte mate, maar de nieuwbouw deed een groot beroep op de liquide middelen.  
 
De investering in de nieuwbouw bedraagt ruim €1.000.000. Voor deze investering hebben wij ruim 
€400.000 aan subsidies ontvangen van het rijk en de gemeente. Daarnaast hebben wij een lening af-
gesloten van €400.000 en investeren we het restant uit eigen middelen. Onze reserves zijn nu volle-
dig opgebruikt. In de komende jaren moeten wij weer een algemene reserve op gaan bouwen. 
 
In de exploitatie is het positief is dat de sponsorinkomsten fors zijn gestegen, want er zijn veel 
nieuwe bordsponsors bijgekomen. Het resultaat is nog beperkt, doordat bij aangaan van een nieuw 
contact ook een bord moet worden aangeschaft. De kantine-inkomsten namen ook toe, maar waren 
door de twee maanden coronasluiting minder hoog dan verwacht gehoopt. De inkomsten waren 
€10.000 meer dan het seizoen 2018/2019. De inkoopwaarde van de omzet bedraagt 64% van de om-
zet.  
 
De huisvestigingskosten in het vorige seizoen waren positief door vrijval (€ 90.000) van de voorzie-
ning Grootouderhoud en Nieuwbouw, gecorrigeerd voor deze vrijval liggen de huisvestingkosten op 
het niveau van het voorgaande seizoen. De laatste maanden zijn de energielasten sterk gestegen. 
Onze vereniging heeft een variabel contract.  In dit seizoen is de stijging van de energielast nog be-
perkt ten opzichte van het seizoen 2019/2020 (€21.093 t.o.v. €14.680). Momenteel is de situatie erg 
onzeker en we betalen een voorschot aan energie, dus weten nog niet precies wat onze lasten zullen 
zijn. We houden hier rekening mee en reserveren een extra post, maar willen ook de optie openhou-
den om mogelijk een (tijdelijke) energietoeslag op de contributie toe te passen. 
 
Er is dit seizoen fors geïnvesteerd in kleding voor de jeugd en vrijwilligers. Hiervoor zijn sponsors ge-
vonden, maar die kosten worden echter niet volledig gedekt in het eerst jaar. De kosten zijn opgeno-
men onder de wedstijdkosten. De sponsorbijdragen onder de netto omzet. 
 
Voor rente en afschrijvingen sluit de Winst en Verlies-rekening met een verlies van €43.000, de ont-
vangen coronasteun van €28.500 van de overheid compenseert dit verlies deels. Daarnaast dragen 
ook de gestegen energielasten bij aan het verlies. 
 
In de balans valt met name de post crediteuren op. De crediteurenpositie was hoog opgelopen door 
gebrek aan liquide middelen. De subsidies van overheid i.v.m. corona en voor de nieuwbouw ontvin-
gen wij later dan verwacht. Inmiddels zijn de crediteuren betaald of zijn er afspraken gemaakt over 
betaling van de schuld. 
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8. Seizoen 2022/2023 
 
8.1 Algemene zaken 
 
Waar ga ik (Jan Bosma) me op richten de rest van dit seizoen: 
 

1. Werven van vrijwilligers blijft aandacht behoeven en we hebben dan ook dringend behoefte 
aan meerdere barmedewerkers en gastheren/vrouwen voor zowel zaterdag als zondag. Mijn 
vraag aan de leden is dan ook om deze mee te zoeken en aan te dragen bij mij. Zonder vrij-
willigers bloedt de vereniging dood en de kantine zorgt voor een groot gedeelte voor de in-
komsten van onze vereniging en is daardoor erg belangrijk. 

2. Interne communicatie blijft aandacht behoeven en met name in relatie tot het aansturen van 
vrijwilligers. Deze communicatie moet twee kanten opgaan en op tijd gebeuren; 

3. Evalueren van het "nieuwe" bardienstbeleid, hierbij zijn ideeën vanuit de leden meer dan 
welkom; 

4. Meer coördineren met de evenementencommissies. Ze lichten mij nu in bij activiteiten en ik 
wil meer aan de voorkant zitten om mee te denken en te assisteren; 

5. Regelgeving verder implementeren zoals Sociale Hygiëne en Verantwoord alcohol schenken; 

6. Evalueren bar- en kantineaanbod en de bijbehorende prijslijst. 
 
8.2 Technische zaken  
 
Voor seizoen 22/ ‘23:  
De competities vinden gelukkig weer gewoon doorgang zonder belemmeringen. Tijdens de 1e lei-
ders- en trainersbijeenkomst (september’22) zijn een aantal nieuwe trainers (Voor O23 en JO13/2) 
en leiders voorgesteld. O23 heeft zes spelers geleverd aan de selectie, waardoor de JO18/1 en O23 
zijn samengevoegd tot 1 team O23. Een mooie springplank die haar vruchten afwerpt. Dit seizoen 
zullen drie interne trainerscursussen door de TC worden gehouden (november, februari en mei). 
Daarnaast is Roel de Kort toegevoegd aan de TC, een welkome versterking.  
 
Fijn dat alle jeugdteams dit seizoen 22/23 voorzien zijn van ruim voldoende trainers- en leiders. Het 
aantal beschikbare (jeugd)scheidsrechters verdient nog zeker wel aandacht. Wel constateren we dat 
er van het (jeugd) kaderleden en bestuur steeds meer bereidheid is om een jeugdwedstrijd te fluiten. 
Ook hebben zich een aantal senioren (spelers) aangemeld bij Jan Vugts, die een scheidsrechters op-
leiding gaan genieten voor jeugd- en seniorenwedstrijden. Een mooie, positieve ontwikkeling! Over 
de aanwas van nieuwe jeugdleden hebben we absoluut geen klagen. Inmiddels is het aantal mini’s 
(JO/7) gegroeid naar twintig en worden ze begeleid door meer dan voldoende enthousiaste ouders. 
Leuk om dit te zien.  
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Al met al zien wij seizoen 22/23 op sportief vlak positief tegemoet. Voor wat betreft de senioren (en 
de samenwerking tussen jeugd en senioren) het volgende.  

 Het eerste team is, via een prima nacompetitie, gepromoveerd van de vierde klasse naar de 
3e klasse! De eerste doelstelling, gesteld in het technisch beleidsplan, is dus in een zeer 
vroeg stadium behaald. Zeer positief. Behoud in de derde klasse en wellicht binnen een ter-
mijn van twee a drie jaar een periode pakken in deze klasse, zou tot de mogelijkheden beho-
ren.  

 Het tweede team heeft zich vorig seizoen gelukkig weten te handhaven in een pittige klasse. 
Acteren op een hoog niveau betekent gewoonweg een relatief eenvoudigere aansluiting met 
het eerste team. Ook goed dat de selectie 1&2 samen traint.  

 Hetzelfde geldt voor het vrouwenteam. Eind vorig seizoen is er een open training geweest 
om meisjes (MO17) en dames voor de selectie te werven. De bezetting in beide teams is en 
blijft krap. Begin dit seizoen 22/23 is, onder leiding van TC, een bijeenkomst geweest om 
goede onderlinge afspraken te maken, waaronder het uitwisselen van speelsters.  

 
Afsluitend: de Pupil van de Week is wederom in het leven geroepen en dat kenmerkt de goede sa-
menwerking en binding tussen jeugd en senioren! 
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8.3 Financiele zaken 
Begroting 2022–2023 

De vooruitzichten zijn positief voor wat betreft de inkomsten, grote onzekerheid zijn de energielas-
ten. De verwachting is dat wij het seizoen positief kunnen afsluiten. 
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9. Bijlage 
 
1. Agenda ALV – 28 november 
2. Financieel jaarverslag 2021/2022 
3. Notulen ALV – 2020/2021 
4. Meerjarig liquiditeitsbegroting 
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               Sportvereniging Voetbal Terheijden

               dhr. P. v.d. Broek

               Ruitersvaartseweg 1

               4844 PH  TERHEIJDEN

Referentie: Alex de Peijper                Terheijden, 23-11-2022

Betreft:      jaarrekening 2021/2022

Geachte heer van den Broek,

1.1  Opdrachtbevestiging

Opdracht

Werkzaamheden

Bevestiging

Hoogachtend,

Lexview VOF

AATM de Peijper

Op basis van de ons verstrekte gegevens hebben wij de jaarrekening samengesteld onder toepassing van in 

Nederland algemeen aanvaarde grondslagen voor financiële verslaggeving.

De werkzaamheden die wij in het kader van onze samenstellingsopdracht hebben uitgevoerd bestonden in

hoofdzaak uit het verzamelen, het verwerken, het rubriceren en het samenvatten van financiële gegevens.

Daarnaast hebben wij de aanvaardbaarheid van de bij het samenstellen van de jaarrekening toegepaste

grondslagen op basis van de door de vennootschap verstrekte gegevens geëvalueerd. 

Wij vertrouwen hiermee aan uw opdracht te hebben voldaan. Tot het geven van nadere toelichting zijn wij

gaarne bereid.

Wij hebben de in dit rapport opgenomen jaarrekening 2021/2022 van Sportvereniging Voetbal Terheijden

te samengesteld. De jaarrekening is opgesteld op basis van de door het bestuur van de vennootschap

verstrekte gegevens.

Hiermede brengen wij u verslag uit van onze werkzaamheden omtrent de jaarrekening 2021/2022 van uw

onderneming.

De balans per 31 juli 2022, de winst- en verliesrekening over 2021/2022 en de toelichting, welke tezamen

de jaarrekening 2021/2022 vormen, alsmede de overige gegevens zijn in dit rapport opgenomen.
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2.  JAARREKENING
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Sportvereniging Voetbal Terheijden te Terheijden  

2.1  Balans per 31 juli 2022
(Na resultaatbestemming)

ACTIVA € € € €

Vaste activa

Materiële vaste activa
Bedrijfsgebouwen en -terreinen 766.198 418.986

Machines en installaties 363 1.089

Inventaris 3.572 4.097

770.133 424.172

Vlottende activa

Voorraden 
Gereed product en handelsgoederen 3.791 4.965

3.791 4.965

Vorderingen 
Handelsdebiteuren 6.003 7.804

Belastingen en premies sociale 

verzekeringen 4.883 2.750

Overlopende activa 51.895 225.449

62.781 236.003

Liquide middelen 5.394 96.829

Totaal activazijde 842.099 761.969

31 juli 2022 31 juli 2021
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Sportvereniging Voetbal Terheijden te Terheijden  

2.1  Balans per 31 juli 2022
(Na resultaatbestemming)

PASSIVA € € € €

Eigen vermogen

Overige reserves 274.380 296.231

274.380 296.231

Langlopende schulden

Schulden aan kredietinstellingen 409.827 422.476

409.827 422.476

Kortlopende schulden

Aflossingsverplichtingen 12.648 12.524

Handelscrediteuren 119.754 15.704

Belastingen en premies sociale 

verzekeringen 553 -

Overlopende passiva 24.937 15.034

157.892 43.262

Totaal passivazijde 842.099 761.969

31 juli 2022 31 juli 2021
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Sportvereniging Voetbal Terheijden te Terheijden  

2.2  Winst- en verliesrekening over 2021/2022

€ € € €

Netto-omzet 236.256 141.628

Inkoopwaarde van de omzet 73.208 18.459

Bruto bedrijfsresultaat 163.048 123.169

Lonen en salarissen 29.496 27.443

Sociale lasten 1.881 2.610

Afschrijvingen 25.511 27.853

Overige bedrijfskosten 149.218 19.702

Som der bedrijfskosten 206.106 77.608

Bedrijfsresultaat -43.058 45.561

Rentelasten en soortgelijke kosten -7.337 -3.881

Som der financiële baten en lasten -7.337 -3.881

Bijzondere baten 28.544 23.094

Som der bijzondere baten en lasten 28.544 23.094

Resultaat -21.851 64.774

2021/2022 2020/2021
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Sportvereniging Voetbal Terheijden te Terheijden  

2.3  Toelichting op de balans

ACTIVA

VASTE ACTIVA

Materiële vaste activa

Het verloop van de materiële vaste activa wordt als volgt weergegeven:

Bedrijfs-

gebouwen en 

-terreinen

Machines en 

installaties

Inventaris

€ € €

Aanschafwaarde 727.942 7.260 38.918

Cumulatieve afschrijvingen -308.957 -6.171 -34.820

Boekwaarde per 1 augustus 418.985 1.089 4.098

Investeringen 370.166 - 1.306

Afschrijvingen -22.953 -726 -1.832

Mutaties 2021/2022 347.213 -726 -526

Aanschafwaarde 1.098.108 7.260 40.224

Cumulatieve afschrijvingen -331.910 -6.897 -36.652

Boekwaarde per 31 juli 766.198 363 3.572

VLOTTENDE ACTIVA

Voorraden

31-07-2022 31-07-2021

€ €

Gereed product en handelsgoederen 

Voorraad kantine 618 831

Voorraad kleding - 825

Voorraad overig 3.153 3.153

Emballage 20 156

3.791 4.965

Vorderingen

Handelsdebiteuren

Debiteuren 6.003 7.804

Belastingen en premies sociale verzekeringen

Omzetbelasting 4.883 2.750
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Sportvereniging Voetbal Terheijden te Terheijden  

2.3  Toelichting op de balans

31-07-2022 31-07-2021

€ €

Overlopende activa

Nog te ontvangen bedragen 764 -

Vooruitontvangen facturen 11.117 9.749

Nog te faktureren bedragen 4.500 200

Nog te ontvangen corona subsidie 3.000 500

Nog te ontvangen subsidie gemeente - 215.000

Nog te ontvangen BOSA subsidie 32.514 -

51.895 225.449

Liquide middelen

Rabobank R/C 609 5.132

ABN - R/C 465 10.335

ABN - jeugdkamp 3.132 3.143

ABN - spaarrekening - 72.000

Rabobank spaarrekening 2 5.000

Kas Kantine 1.186 1.219

5.394 96.829
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Sportvereniging Voetbal Terheijden te Terheijden  

2.3  Toelichting op de balans

PASSIVA

EIGEN VERMOGEN

2021/2022 2020/2021

€ €

Overige reserves

Stand per 1 augustus 296.231 231.457

Uit voorstel resultaatbestemming -21.851 64.774

Stand per 31 juli 274.380 296.231

LANGLOPENDE SCHULDEN

Schulden aan kredietinstellingen

Financieringen 409.827 422.476

KORTLOPENDE SCHULDEN

Aflossingsverplichtingen komend boekjaar

Financiering 12.648 12.524

Handelscrediteuren

Crediteuren 119.754 15.704

Belastingen en premies sociale verzekeringen

Loonheffing 553 -

Overlopende passiva

Nog te ontvangen facturen 4.750 -

Vooruitontvangen Subsidie 14.044 6.540

Nog te betalen bedragen 1.400 -

Nog te betalen rente leniing BNG 1.743 1.794

Vooruitgefactureerde omzet 3.000 6.700

24.937 15.034
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Sportvereniging Voetbal Terheijden te Terheijden  

2.4  Toelichting op de winst- en verliesrekening

2021/2022 2020/2021

€ €

Netto-omzet

Kantine inkomsten 91.628 21.890

Contributies 83.823 82.981

Sponsoring/reclameborden/entreegelden 28.890 8.696

Subsidies 14.081 13.738

Diverse baten 2.577 4.148

Acties en Loterijen 11.762 10.175

Ontvangen schadeuitkering verzekering 3.495 -

236.256 141.628

Inkoopwaarde van de omzet

Kantinekosten 73.208 18.459

Lonen en salarissen

Brutolonen en salarissen 12.698 12.605

Overige personeelskosten 16.798 14.838

29.496 27.443

Afschrijvingen

Afschrijvingen materiële vaste activa 25.511 27.853

Afschrijvingen materiële vaste activa
Bedrijfsgebouwen en -terreinen 22.953 13.001

Lichtmast B-Veld 726 726

Inventaris 1.832 2.241

Boekresultaat materiële vaste activa - 11.885

25.511 27.853

Overige bedrijfskosten

Huisvestingskosten 60.762 -27.183

Kantoorkosten 3.730 3.165

Algemene kosten 6.886 2.389

Wedstrijdkosten 43.307 17.418

Bestuur en commissies 3.738 2.459

Diverse lasten 30.795 21.454

149.218 19.702

Huisvestingskosten
Huur sportvelden 14.489 12.207

Gas, water en elektra 21.693 8.651

Klein onderhoud 2.798 2.132

Groot onderhoud 6.194 23.140

Verzekering onroerend goed 5.385 8.041

Vaste lasten onroerend goed 2.756 4.415

Bewakingskosten 3.987 1.317

Overige huisvestingskosten 3.460 2.470

60.762 62.373

Vrijval voorziening groot onderhoud - -68.446

Vrijval voorziening bouwreserve - -21.110

60.762 -27.183
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Sportvereniging Voetbal Terheijden te Terheijden  

2.4  Toelichting op de winst- en verliesrekening

2021/2022 2020/2021

€ €

Kantoorkosten
Kantoorbenodigdheden 1.892 -

Portokosten 16 -

Telefoon- en internetkosten 1.509 1.465

Kosten website 313 1.700

3.730 3.165

Algemene kosten
Accountantskosten 4.421 -

Administratiekosten 2.465 2.389

6.886 2.389

Wedstrijdkosten 43.307 17.418

Bestuur en commissies 3.738 2.459

Diverse lasten 30.795 16.685

Kosten dubieuze debiteuren - 4.769

30.795 21.454

Financiële baten en lasten

Rentelasten en soortgelijke kosten

Bankkosten en provisie 3.082 2.087

Rentelast lening BNG 4.255 1.794

7.337 3.881

Bijzondere baten en lasten

Bijzondere baten 

Coronasteun overheid / gemeente 28.544 23.094
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Sportvereniging Voetbal Terheijden te Terheijden

3.1  Staat van de vaste activa

Aanschafwaarde Afschrijvingen

Omschrijving Datum Aanschaf-

fingen tot

01-08-2021

Inves-

teringen

2021/2022

Desinves-

teringen

2021/2022

Aanschaf-

fingen t/m

31-07-2022

Afschrij-

vingen tot

01-08-2021

Afschrij-

vingen 

2021/2022

Afschrij-

ving desin-

vesteringen

Afschrij-

vingen t/m

31-07-2022

Boekwaarde 

per 

31-07-2022

Residu-

waarde

Afschrij-

vingsper-

centage

€ € € € € € € € € € %

Materiële vaste activa

Bedrijfsgebouwen en -terreinen
bouwkosten 1e fase 66.485 66.485 66.485 - - 66.485 - 2,50

sanitair c.v. 1e fase 10.807 10.807 10.807 - - 10.807 - 2,50

bouwkosten dojo 2e fase 71.116 71.116 71.116 - - 71.116 - 2,50

sanitair c.v. 2e fase 5.029 5.029 5.029 - - 5.029 - 2,50

kleedaccommodatie 3e fase 34.966 34.966 34.966 - - 34.966 - 2,50

sanitair 3e fase 8.236 8.236 8.236 - - 8.236 - 2,50

uitbreiding kantine 6e fase 100.000 100.000 42.500 2.500 - 45.000 55.000 2,50

verbouw excl.kantine 6e fase 10.000 10.000 4.250 250 - 4.500 5.500 2,50

entreehuisje 6e fase 3.354 3.354 1.343 84 - 1.427 1.927 2,50

fietsenstalling: hek+verlichting 6e fase 2.872 2.872 2.872 - - 2.872 - 10,00

kachels 01-01-2000 5.065 5.065 5.065 - - 5.065 - 10,00

boilers 01-01-2001 9.384 9.384 9.384 - - 9.384 - 10,00

koelcelapparatuur 01-02-2002 4.928 4.928 4.928 - - 4.928 - 10,00

renovatie dak   ** 01-01-2007 8.841 8.841 8.841 - 8.841 - 10,00

Alarminstallatie vernieuwd/Van Bragt 01-02-2009 1.100 1.100 1.100 - - 1.100 - 20,00

vernieuwen electro groepenkast/Pals 01-10-2009 1.656 1.656 1.656 - - 1.656 - 10,00

Speeltoestellen/Yalp 01-06-2012 1.190 1.190 1.071 119 - 1.190 - 10,00

Joosen-afzuiginstallatie kleedkamers 01-05-2016 2.295 2.295 2.295 - - 2.295 - 20,00

Joosen vetvanger 01-06-2017 1.229 - 1.229 1.025 204 - 1.229 - 20,00

Tribune 01-01-1992 10.352 10.352 7.400 259 - 7.659 2.693 2,50

Enexis verzwaring elektra 01-08-2017 1.086 - 1.086 868 217 - 1.085 1 20,00

Pals aanleggen extra groepenkast 01-08-2017 2.057 - 2.057 1.644 411 - 2.055 2 20,00

Hagendoorbn bestrating B-veld 01-02-2018 10.568 - 10.568 7.399 2.114 - 9.513 1.055 20,00

Nieuwbouw kleedkamers 02-12-2017 682.819 402.679 1.085.498 - - - - 1.085.498 -

Subsidie Overheid bouw 31-07-2020 -162.157 -32.513 -194.670 - - - - -194.670 - 20,00

Subsidie gemeente bouw 31-07-2020 -215.000 -215.000 - - - - -215.000 - 20,00

Toiletten kantine 01-11-2019 47.965 47.965 8.393 4.796 - 13.189 34.776 - 10,00

Overkapping kantine 01-02-2020 1.700 - 1.700 284 170 - 454 1.246 10,00
727.943 370.166 - 1.098.109 308.957 11.124 - 320.081 778.028 -

Machines en installaties
Lichtinstallatie B-Veld 23-11-2012 7.260 7.260 6.171 726 - 6.897 363 10,00

Inventaris
gasfriteuse 01-01-2001 2.793 2.793 2.793 - - 2.793 - 12,50

kasregister 01-01-2001 1.132 1.132 1.132 - - 1.132 - 12,50

meubilair kantine 01-01-2003 8.200 8.200 6.870 410 - 7.280 920 5,00

koffiezetmachine 01-01-2006 1.654 1.654 1.654 - - 1.654 - 12,50

Meiko Ecostar   01-01-2007 1.880 1.880 1.880 - - 1.880 - 12,50

LCD televisie 01-12-2008 972 972 972 - - 972 - 20,00

Mengpaneel/Van Wijngaarden 01-04-2009 1.518 1.518 1.518 - - 1.518 - 20,00

Fortuna Koffiezetapparaat 01-07-2011 1.250 1.250 1.250 - - 1.250 - 20,00

CCTV bewakingssysteem 01-06-2012 2.175 2.175 2.175 - - 2.175 - 20,00

v. Bragt bewakingsapparatuur 21-12-2012 876 876 876 - - 876 - 20,00

kalkwagen 02-09-2013 847 847 847 - - 847 - 20,00

2 desktop PC 06-09-2013 714 714 714 - - 714 - 20,00

afzuigmotor 31-10-2013 1.195 1.195 1.195 - - 1.195 - 20,00

barkrukken / tafels 07-12-2013 628 628 628 - - 628 - 20,00

glasdeurkoelkast 29-04-2014 524 524 524 - - 524 - 20,00

nieuwe koelvitrine kantine 25-08-2014 609 609 609 - - 609 - 20,00

matrieel veldonderhoud Verschoor 10-11-2014 802 802 802 - - 802 - 20,00

aanpassingen inventaris Kantine 03-04-2015 496 496 496 - - 496 - 20,00

verschoor bladblazer 29-10-2015 2.300 2.300 2.300 230 - 2.530 -230 20,00

LCS - Kassa kantine 01-12-2016 3.200 3.200 2.987 640 - 3.627 -427 20,00

Little Energy  - energiebesparing 31-07-2017 2.445 2.445 1.952 488 - 2.440 5 20,00

BJC Tools - grasmaaier 26-06-2019 799 - 799 333 160 - 493 306 20,00

Televisie Kantine 24-09-2020 908 - 908 163 163 - 326 582 20,00

Camerasysteem kantine 08-10-2020 1.000 - 1.000 150 150 - 300 700 20,00

2 jeugddoelen 26-11-2021 - 1.306 1.306 - 174 - 174 1.132 20,00
38.917 1.306 - 40.223 34.820 2.415 - 37.235 2.988 -

Totaal materiële vaste activa 774.120 371.472 - 1.145.592 349.948 14.265 - 364.213 781.379 -

Totaal vaste activa 774.120 371.472 - 1.145.592 349.948 14.265 - 364.213 781.379 -
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INKOMSTEN Aug Sep Okt Nov Dec Jan Feb Mrt Apr Mei Jun Jul Totaal:

Contributie 6.800,00€               6.895,00€               6.900,00€               6.900,00€               9.395,00€               6.900,00€               6.900,00€               6.900,00€               6.900,00€               6.900,00€               6.900,00€               6.900,00€               € 85.190 In okt cont stg leerlgeld; in dec kaderleden bijdrage 

Kantine 2.500,00€               12.000,00€             20.000,00€             12.000,00€             5.000,00€               3.500,00€               12.000,00€             12.000,00€             15.000,00€             20.000,00€             3.500,00€               -€                          € 117.500 Madese boys(oktober) - Oktoberfest(oktober) - Zevende hemel toernooi(mei) - Super Sunday(april)

Sponsoring 2.560,00€               10.395,00€             5.500,00€               2.288,00€               € 20.743

Overbruggingslening - Rasenberg BV 20.000,00€             € 20.000

Rabobank club support 854,26€                   € 854

Club van 1926 1.700,00€               € 1.700

Grondwerkzaamheden nieuwbouw 21.000,00€             € 21.000 Factuur betaald door gemeente 

Subsidie gemeente (jaarlijks) 10.000,00€             € 10.000

Subsidie COVID Q1 2022 3.000,00€               € 3.000

Subsidie BOSA sport gerelateerd 4.600,00€               € 4.600

Subsidie BOSA nieuwbouw 6.000,00€               35.000,00€             7.200,00€               10.000,00€             € 58.200 BOSA subsidie nieuwbouw 

Verhuur dak 600,00€                   600,00€                   600,00€                   600,00€                   € 2.400

TOTAAL INKOMSTEN 21.460,00€  33.890,00€  69.954,26€  21.788,00€  62.595,00€  10.400,00€  19.500,00€  38.900,00€  21.900,00€  27.500,00€  10.400,00€  6.900,00€  € 345.187

Salariskosten 1.000,00€               1.000,00€               1.000,00€               1.000,00€               1.000,00€               1.000,00€               1.000,00€               1.000,00€               1.000,00€               1.000,00€               € 10.000 Salaris hoofdtrainer

Loonkosten 563,00€                   563,00€                   563,00€                   563,00€                   563,00€                   563,00€                   563,00€                   563,00€                   563,00€                   563,00€                   € 5.630

VrijwillIgersvergoeding 1.310,00€               1.310,00€               1.310,00€               1.310,00€               1.310,00€               1.310,00€               1.310,00€               1.310,00€               1.310,00€               1.310,00€               10.410,00€             € 23.510 In juli trainersvergoedingen 

Personeel Kantine 150,00€                   200,00€                   250,00€                   250,00€                   250,00€                   250,00€                   250,00€                   250,00€                   250,00€                   250,00€                   250,00€                   € 2.600

Inkoop kantine (50% marge) 3.800,00€               22.500,00€             10.000,00€             6.000,00€               2.500,00€               1.750,00€               6.000,00€               6.000,00€               7.500,00€               10.000,00€             1.750,00€               € 77.800 Uitgestelde betaling inbev - september

Overige kosten kantine 100,00€                   300,00€                   250,00€                   100,00€                   100,00€                   100,00€                   100,00€                   100,00€                   100,00€                   100,00€                   100,00€                   € 1.450

KNVB 1.290,00€  1.290,00€  1.290,00€  1.290,00€  1.290,00€  1.290,00€  1.290,00€  1.290,00€  1.290,00€  1.290,00€  1.290,00€  € 14.190

Administratie 300,00€  600,00€  4.400,00€  300,00€  300,00€                   300,00€                   € 6.200 Kosten controleverklaring en bosa aanvraag

Beveiliging 300,00€  125,00€  300,00€  125,00€  € 850

Tefoon, telecommunicatie 145,00€  145,00€  145,00€  145,00€  145,00€  145,00€  1.145,00€  145,00€  145,00€  145,00€  145,00€  145,00€  € 2.740

Stelpost water, gas, elektra 1.000,00€  1.000,00€  1.000,00€  1.000,00€  1.000,00€  1.000,00€  1.000,00€  1.000,00€  1.000,00€  1.000,00€  1.000,00€  1.000,00€  € 12.000 Stelpost - onzekerheid energie regeling

Water, gas, elektriciteit 2.000,00€  2.019,00€  2.019,00€  2.019,00€  2.019,00€  2.019,00€  2.019,00€  2.019,00€  2.019,00€  2.019,00€  2.019,00€  2.019,00€  € 24.209 Verdubbeling kosten opbasis van prognose 

Beveiliging 587,00€  200,00€                   € 787

Voetbal allerlei 300,00€  300,00€                   € 600

Kosten reclameborden 1.800,00€  139,00€  1.600,00€  100,00€  100,00€  100,00€  100,00€  100,00€  100,00€  100,00€  100,00€  € 4.339

Senioren activiteiten 1.000,00€  1.000,00€               € 2.000

Jeugdactiviteiten 200,00€  3.125,00€               € 3.325

Teamgelden (Senioren & Jeugd) 1.000,00€  1.000,00€               1.000,00€               € 3.000

Verzekering, gem. Belast 300,00€  2.500,00€  300,00€  300,00€  2.500,00€  300,00€                   300,00€                   2.500,00€               300,00€                   300,00€                   300,00€                   300,00€                   € 10.200

Huur velden € 0 Kwijtschelding veld huur (2 jaar)

Onderhoud geb  - velden , terreinmeester 375,00€  500,00€  500,00€  375,00€  375,00€  375,00€                   375,00€                   375,00€                   375,00€                   375,00€                   375,00€                   € 4.375

Bankkosten 91,00€  73,00€  120,00€  94,00€  65,00€  90,00€                     90,00€                     90,00€                     90,00€                     90,00€                     90,00€                     90,00€                     € 1.073

Containers 507,00€  600,00€  600,00€                   600,00€                   600,00€                   600,00€                   € 3.507

Materialen / kleding/ Keepershandschoenen 200,00€  3.500,00€  761,00€  500,00€  500,00€  600,00€  € 6.061

Onvoorzien 500,00€  500,00€  500,00€                   500,00€                   500,00€                   € 2.500

Rente & aflossing 16.200,00€             € 16.200

Nieuwbouw 30.900,00€  6.000,00€  € 36.900

Betalingsregeling Rasenberg 52.000,00€             € 52.000

Reservering meerjaren onderhoudsplan 1.000,00€  1.000,00€  1.000,00€  1.000,00€  1.000,00€  1.000,00€  1.000,00€  1.000,00€  1.000,00€  1.000,00€  1.000,00€  1.000,00€  € 12.000 Stelpost - gedetailieert onderhoudsplan wordt uitgewerkt.
TOTALE UITGAVEN 13.358,00€  39.426,00€  59.808,00€  22.471,00€  16.817,00€  63.292,00€  18.542,00€  35.542,00€  19.342,00€  23.092,00€  13.392,00€  14.964,00€  340.046,00€  

30.900,00€  
Inkomsten - Uitgaven 8.102,00€               (5.536,00)€              10.146,26€             (683,00)€                 45.778,00€             (52.892,00)€           958,00€                   3.358,00€               2.558,00€               4.408,00€               (2.992,00)€              (8.064,00)€              5.141

Prognose banksaldo 7.000,00€               1.464,00€               11.610,26€             10.927,26€             56.705,26€             3.813,26€               4.771,26€               8.129,26€               10.687,26€             15.095,26€             12.103,26€             4.039,26€               

UITGAVEN

Seizoen 2022 - 2023



INKOMSTEN Aug Sep Okt Nov Dec Jan Feb Mrt Apr Mei Jun Jul Totaal:

Contributie 7.000,00€            7.000,00€            8.000,00€            7.000,00€            9.700,00€            7.000,00€            7.000,00€            7.000,00€            7.000,00€            7.000,00€            7.000,00€            7.000,00€            € 87.700 In okt cont stg leerlgeld; in dec kaderleden bijdrage 

Kantine 5.000,00€            13.000,00€         23.000,00€         13.000,00€         5.000,00€            3.500,00€               13.000,00€            13.000,00€            15.000,00€            20.000,00€            3.500,00€               -€                        € 127.000 Madese boys(oktober) - Oktoberfest(oktober) - Zevende hemel toernooi(mei) - Super Sunday(april)

Sponsoring 23.000,00€         € 23.000

Rabobank club support 800,00€               € 800

Club van 1926 1.500,00€            € 1.500

Subsidie gemeente (jaarlijks) o.b.v. leden 10.000,00€            € 10.000

Grote clubactie 5.000,00€            € 5.000

Subsidie BOSA sport gerelateerd 3.000,00€            € 3.000

Verhuur dak 600,00€               600,00€               600,00€                  600,00€                  € 2.400

TOTAAL INKOMSTEN 35.600,00€  25.000,00€  33.300,00€  20.600,00€  17.700,00€  10.500,00€  20.600,00€  30.000,00€  22.000,00€  27.600,00€  10.500,00€  7.000,00€  € 260.400

Salariskosten 1.000,00€            1.000,00€            1.000,00€            1.000,00€            1.000,00€            1.000,00€            1.000,00€            1.000,00€            1.000,00€            1.000,00€            € 10.000

Loonkosten 563,00€               563,00€               563,00€               563,00€               563,00€               563,00€               563,00€               563,00€               563,00€               563,00€               € 5.630

VrijwillIgersvergoeding 1.310,00€            1.310,00€            1.310,00€            1.310,00€            1.310,00€            1.310,00€            1.310,00€            1.310,00€            1.310,00€            1.310,00€            10.410,00€         € 23.510 In juli trainersvergoedingen 

Personeel Kantine 150,00€               200,00€               250,00€               250,00€               250,00€               250,00€               250,00€               250,00€               250,00€               250,00€               250,00€               € 2.600

Inkoop kantine (50% marge) 2.500,00€            6.500,00€            11.500,00€         6.500,00€            2.500,00€            1.750,00€            6.500,00€            6.500,00€            7.500,00€            10.000,00€         1.750,00€            € 63.500

Overige kosten kantine 100,00€               300,00€               250,00€               100,00€               100,00€               100,00€               100,00€               100,00€               100,00€               100,00€               100,00€               € 1.450

KNVB 1.290,00€  1.290,00€  1.290,00€  1.290,00€  1.290,00€  1.290,00€  1.290,00€  1.290,00€  1.290,00€  1.290,00€  1.290,00€  € 14.190

Administratie 300,00€  600,00€  300,00€  300,00€               300,00€               € 1.800

Beveiliging 300,00€  125,00€  300,00€  125,00€  € 850

Tefoon, telecommunicatie 145,00€  145,00€  145,00€  145,00€  145,00€  145,00€  1.145,00€  145,00€  145,00€  145,00€  145,00€  145,00€  € 2.740

Stelpost water, gas, elektra 1.000,00€  1.000,00€  1.000,00€  1.000,00€  1.000,00€  1.000,00€  1.000,00€  1.000,00€  1.000,00€  1.000,00€  1.000,00€  1.000,00€  € 12.000

Water, gas, elektriciteit 2.000,00€  2.019,00€  2.019,00€  2.019,00€  2.019,00€  2.019,00€  2.019,00€  2.019,00€  2.019,00€  2.019,00€  2.019,00€  2.019,00€  € 24.209

Beveiliging 587,00€  200,00€               € 787

Voetbal allerlei 300,00€  300,00€               € 600

Kosten reclameborden (stickeren) 200,00€  200,00€  200,00€  200,00€  200,00€  200,00€  200,00€  200,00€  200,00€  200,00€  200,00€  200,00€  € 2.400

Senioren activiteiten 1.000,00€  1.000,00€            € 2.000 Oktoberfest + Super Sunday

Jeugdactiviteiten 200,00€  3.125,00€            € 3.325

Teamgelden (Senioren & Jeugd) 1.000,00€  1.000,00€            1.000,00€            € 3.000

Verzekering, gem. Belast 300,00€  2.500,00€  300,00€  300,00€  2.500,00€  300,00€               300,00€               2.500,00€            300,00€               300,00€               300,00€               300,00€               € 10.200

Huur velden € 0 Kwijtschelding veld huur (2 jaar)

Onderhoud geb  - velden , terreinmeester 375,00€  500,00€  500,00€  375,00€  375,00€  375,00€               375,00€               375,00€               375,00€               375,00€               375,00€               € 4.375

Bankkosten 91,00€  73,00€  120,00€  94,00€  65,00€  90,00€                  90,00€                  90,00€                  90,00€                  90,00€                  90,00€                  90,00€                  € 1.073

containers 507,00€  600,00€  600,00€               600,00€               600,00€               600,00€               € 3.507

Materialen / kleding 200,00€  761,00€  500,00€  500,00€  600,00€  € 2.561

Onvoorziene kosten 500,00€  500,00€  500,00€               500,00€               500,00€               € 2.500

Rente & aflossing 16.200,00€         € 16.200

Betalingsregeling Rasenberg € 0

Stelpost verduurzaming - B veld 15.000,00€  € 15.000

Reservering 100 jaar bestaan 5.000,00€            € 5.000 20.000 euro in 2026

Reservering meerjaren onderhoudsplan 1.000,00€  1.000,00€  1.000,00€  1.000,00€  1.000,00€  1.000,00€  1.000,00€  1.000,00€  1.000,00€  1.000,00€  1.000,00€  1.000,00€  € 12.000 Stelpost - gedetailieert onderhoudsplan wordt uitgewerkt.
TOTALE UITGAVEN 10.458,00€  19.987,00€  24.608,00€  17.071,00€  31.917,00€  11.392,00€  19.142,00€  35.142,00€  20.442,00€  23.192,00€  13.492,00€  20.164,00€  € 247.007

Inkomsten - Uitgaven 25.142,00€         5.013,00€            8.692,00€            3.529,00€            (14.217,00)€        (892,00)€              1.458,00€            (5.142,00)€          1.558,00€            4.408,00€            (2.992,00)€          (13.164,00)€        € 13.393

Prognose banksaldo - einde maand 29.181,26€         34.194,26€         42.886,26€         46.415,26€         32.198,26€         31.306,26€         32.764,26€         27.622,26€         29.180,26€         33.588,26€         30.596,26€         17.432,26€         

Prognose banksaldo 31 Juli 4.039,26€            

UITGAVEN

Seizoen 2023 - 2024



INKOMSTEN Aug Sep Okt Nov Dec Jan Feb Mrt Apr Mei Jun Jul Totaal:

Contributie 7.000,00€            7.000,00€            8.000,00€            7.000,00€            9.700,00€            7.000,00€            7.000,00€            7.000,00€            7.000,00€            7.000,00€            7.000,00€            7.000,00€            € 87.700 In okt cont stg leerlgeld; in dec kaderleden bijdrage 

Kantine 6.000,00€            14.000,00€          20.000,00€          14.000,00€          5.000,00€            3.500,00€               14.000,00€             14.000,00€             18.000,00€             20.000,00€             3.500,00€               -€                          € 132.000 Mei zevende hemel toernooi

Sponsoring 24.000,00€          € 24.000

Rabobank club support 800,00€               € 800

Club van 1926 1.500,00€            € 1.500

Grote clubactie 5.000,00€            € 5.000

Subisidie gemeente instandhouding 3.750,00€               € 3.750

Subsidie gemeente (jaarlijks) 10.000,00€             € 10.000

Subsidie BOSA sport gerelateerd 3.000,00€            € 3.000

Verhuur dak 600,00€               600,00€               600,00€                   600,00€                   € 2.400

TOTAAL INKOMSTEN 37.600,00€  26.000,00€  30.300,00€  21.600,00€  17.700,00€  10.500,00€  21.600,00€  34.750,00€  25.000,00€  27.600,00€  10.500,00€  7.000,00€  € 270.150

Salariskosten 850,00€               850,00€               850,00€               850,00€               850,00€               850,00€               850,00€               850,00€               850,00€               850,00€               € 8.500

Loonkosten 563,00€               563,00€               563,00€               563,00€               563,00€               563,00€               563,00€               563,00€               563,00€               563,00€               € 5.630

VrijwillIgersvergoeding 1.310,00€            1.310,00€            1.310,00€            1.310,00€            1.310,00€            1.310,00€            1.310,00€            1.310,00€            1.310,00€            1.310,00€            10.410,00€          € 23.510 In juli trainersvergoedingen 

Personeel Kantine 150,00€               200,00€               250,00€               250,00€               250,00€               250,00€               250,00€               250,00€               250,00€               250,00€               250,00€               € 2.600

Inkoop kantine (50% marge) 3.000,00€            7.000,00€            10.000,00€          7.000,00€            2.500,00€            1.750,00€            7.000,00€            7.000,00€            9.000,00€            10.000,00€          1.750,00€            € 66.000

Overige kosten kantine 100,00€               300,00€               250,00€               100,00€               100,00€               100,00€               100,00€               100,00€               100,00€               100,00€               100,00€               € 1.450

KNVB 1.290,00€  1.290,00€  1.290,00€  1.290,00€  1.290,00€  1.290,00€  1.290,00€  1.290,00€  1.290,00€  1.290,00€  1.290,00€  € 14.190

Administratie 300,00€  600,00€  500,00€  300,00€  300,00€               300,00€               € 2.300 Kosten controleverklaring en bosa aanvraag

Beveiliging 300,00€  125,00€  300,00€  125,00€  € 850

Tefoon, telecommunicatie 145,00€  145,00€  145,00€  145,00€  145,00€  145,00€  1.145,00€  145,00€  145,00€  145,00€  145,00€  145,00€  € 2.740

Stelpost water, gas, elektra 1.000,00€  1.000,00€  1.000,00€  1.000,00€  1.000,00€  1.000,00€  1.000,00€  1.000,00€  1.000,00€  1.000,00€  1.000,00€  1.000,00€  € 12.000

Water, gas, elektriciteit 2.000,00€  2.019,00€  2.019,00€  2.019,00€  2.019,00€  2.019,00€  2.019,00€  2.019,00€  2.019,00€  2.019,00€  2.019,00€  2.019,00€  € 24.209

Beveiliging 587,00€  200,00€               € 787

Voetbal allerlei 300,00€  300,00€               € 600

Kosten reclameborden (stickeren) 200,00€  200,00€  200,00€  200,00€  200,00€  200,00€  200,00€  200,00€  200,00€  200,00€  200,00€  200,00€  € 2.400

Senioren activiteiten 1.000,00€  1.000,00€            € 2.000 Oktoberfest + Super Sunday

Jeugdactiviteiten 200,00€  3.125,00€            € 3.325

Teamgelden (Senioren & Jeugd) 1.000,00€  1.000,00€            1.000,00€            € 3.000

Verzekering, gem. Belast 300,00€  2.500,00€  300,00€  300,00€  2.500,00€  300,00€               300,00€               2.500,00€            300,00€               300,00€               300,00€               300,00€               € 10.200

Huur velden 12.000,00€          € 12.000

Onderhoud geb  - velden , terreinmeester 375,00€  500,00€  500,00€  375,00€  375,00€  375,00€               375,00€               375,00€               375,00€               375,00€               375,00€               € 4.375

Bankkosten 91,00€  73,00€  120,00€  94,00€  65,00€  90,00€                  90,00€                  90,00€                  90,00€                  90,00€                  90,00€                  90,00€                  € 1.073

containers 507,00€  600,00€  600,00€               600,00€               600,00€               600,00€               € 3.507

Materialen / kleding 10.000,00€  761,00€  500,00€  500,00€  600,00€  € 12.361 Nieuwkleding plan

Onvoorziene kosten 500,00€  500,00€  500,00€               500,00€               500,00€               € 2.500

Rente & aflossing 16.200,00€          € 16.200

Betalingsregeling Rasenberg € 0

Reservering 100 jaar bestaan 5.000,00€            € 5.000 20.000 euro in 2026

Aflossing overbruggingslening - Rasenberg BV 20.000,00€  € 20.000

Reservering meerjaren onderhoudsplan 1.000,00€  1.000,00€  1.000,00€  1.000,00€  1.000,00€  1.000,00€  1.000,00€  1.000,00€  1.000,00€  1.000,00€  1.000,00€  1.000,00€  € 12.000 Stelpost - gedetailieert onderhoudsplan wordt uitgewerkt.
TOTALE UITGAVEN 20.758,00€  20.337,00€  23.458,00€  37.421,00€  16.767,00€  11.242,00€  19.492,00€  48.492,00€  20.792,00€  23.042,00€  13.342,00€  20.164,00€  € 275.307

Inkomsten - Uitgaven 16.842,00€          5.663,00€            6.842,00€            (15.821,00)€        933,00€               (742,00)€              2.108,00€            (13.742,00)€        4.208,00€            4.558,00€            (2.842,00)€           (13.164,00)€        (5.157,00)€         

Banksaldo 34.274,26€          39.937,26€          46.779,26€          30.958,26€          31.891,26€          31.149,26€          33.257,26€          19.515,26€          23.723,26€          28.281,26€          25.439,26€          12.275,26€          

Prognose banksaldo 31 Juli 17.432,26€          

UITGAVEN

Seizoen 2024 - 2025



INKOMSTEN Aug Sep Okt Nov Dec Jan Feb Mrt Apr Mei Jun Jul Totaal:

Contributie 7.000,00€           7.000,00€           8.000,00€           7.000,00€           9.700,00€           7.000,00€           7.000,00€           7.000,00€           7.000,00€           7.000,00€           7.000,00€           7.000,00€           € 87.700 In okt cont stg leerlgeld; in dec kaderleden bijdrage 

Kantine 6.000,00€           14.000,00€         20.000,00€         14.000,00€         5.000,00€           3.500,00€               14.000,00€            14.000,00€            18.000,00€            22.000,00€            3.500,00€               -€                         € 134.000 Mei zevende hemel toernooi

Sponsoring 25.000,00€         € 25.000

Rabobank club support 800,00€               € 800

Club van 1926 1.500,00€           € 1.500

Grote clubactie 5.000,00€           € 5.000

Subsidie gemeente (jaarlijks) 10.000,00€            € 10.000

Subsidie BOSA sport gerelateerd 3.000,00€           € 3.000

Verhuur dak 600,00€               600,00€               600,00€                  600,00€                  € 2.400

TOTAAL INKOMSTEN 38.600,00€  26.000,00€  30.300,00€  21.600,00€  17.700,00€  10.500,00€  21.600,00€  31.000,00€  25.000,00€  29.600,00€  10.500,00€  7.000,00€  € 269.400

Salariskosten 850,00€               850,00€               850,00€               850,00€               850,00€               850,00€               850,00€               850,00€               850,00€               850,00€               € 8.500

Loonkosten 563,00€               563,00€               563,00€               563,00€               563,00€               563,00€               563,00€               563,00€               563,00€               563,00€               € 5.630

VrijwillIgersvergoeding 1.310,00€           1.310,00€           1.310,00€           1.310,00€           1.310,00€           1.310,00€           1.310,00€           1.310,00€           1.310,00€           1.310,00€           10.410,00€         € 23.510 In juli trainersvergoedingen 

Personeel Kantine 150,00€               200,00€               250,00€               250,00€               250,00€               250,00€               250,00€               250,00€               250,00€               250,00€               250,00€               € 2.600

Inkoop kantine (50% marge) 3.000,00€           7.000,00€           10.000,00€         7.000,00€           2.500,00€           1.750,00€           7.000,00€           7.000,00€           9.000,00€           11.000,00€         1.750,00€           € 67.000

Overige kosten kantine 100,00€               300,00€               250,00€               100,00€               100,00€               100,00€               100,00€               100,00€               100,00€               100,00€               100,00€               € 1.450

KNVB 1.290,00€  1.290,00€  1.290,00€  1.290,00€  1.290,00€  1.290,00€  1.290,00€  1.290,00€  1.290,00€  1.290,00€  1.290,00€  € 14.190

Administratie 300,00€  600,00€  500,00€  300,00€  300,00€               300,00€               € 2.300 Kosten controleverklaring en bosa aanvraag

Beveiliging 300,00€  125,00€  300,00€  125,00€  € 850

Tefoon, telecommunicatie 145,00€  145,00€  145,00€  145,00€  145,00€  145,00€  1.145,00€  145,00€  145,00€  145,00€  145,00€  145,00€  € 2.740

Stelpost water, gas, elektra 1.000,00€  1.000,00€  1.000,00€  1.000,00€  1.000,00€  1.000,00€  1.000,00€  1.000,00€  1.000,00€  1.000,00€  1.000,00€  1.000,00€  € 12.000

Water, gas, elektriciteit 2.000,00€  2.019,00€  2.019,00€  2.019,00€  2.019,00€  2.019,00€  2.019,00€  2.019,00€  2.019,00€  2.019,00€  2.019,00€  2.019,00€  € 24.209

Beveiliging 587,00€  200,00€               € 787

Voetbal allerlei 300,00€  300,00€               € 600

Kosten reclameborden (stickeren) 200,00€  200,00€  200,00€  200,00€  200,00€  200,00€  200,00€  200,00€  200,00€  200,00€  200,00€  200,00€  € 2.400

Senioren activiteiten 1.000,00€  1.000,00€           € 2.000 Oktoberfest + Super Sunday

Jeugdactiviteiten 200,00€  3.125,00€           € 3.325

Teamgelden (Senioren & Jeugd) 1.000,00€  1.000,00€           1.000,00€           € 3.000

Verzekering, gem. Belast 300,00€  2.500,00€  300,00€  300,00€  2.500,00€  300,00€               300,00€               2.500,00€           300,00€               300,00€               300,00€               300,00€               € 10.200

Huur velden 12.000,00€         € 12.000

Onderhoud geb  - velden , terreinmeester 375,00€  500,00€  500,00€  375,00€  375,00€  375,00€               375,00€               375,00€               375,00€               375,00€               375,00€               € 4.375

Bankkosten 91,00€  73,00€  120,00€  94,00€  65,00€  90,00€                 90,00€                 90,00€                 90,00€                 90,00€                 90,00€                 90,00€                 € 1.073

Containers 507,00€  600,00€  600,00€               600,00€               600,00€               600,00€               € 3.507

Materialen / kleding 761,00€  500,00€  500,00€  600,00€  € 2.361

Onvoorziene kosten 500,00€  500,00€  500,00€               500,00€               500,00€               € 2.500

Rente & aflossing 16.200,00€         € 16.200

Betalingsregeling Rasenberg € 0

Reservering 100 jaar bestaan 10.000,00€         € 10.000 20.000 euro in 2026

Reservering meerjaren onderhoudsplan 1.000,00€  1.000,00€  1.000,00€  1.000,00€  1.000,00€  1.000,00€  1.000,00€  1.000,00€  1.000,00€  1.000,00€  1.000,00€  1.000,00€  € 12.000 Stelpost - gedetailieert onderhoudsplan wordt uitgewerkt.
TOTALE UITGAVEN 10.758,00€  20.337,00€  23.458,00€  17.421,00€  16.767,00€  11.242,00€  19.492,00€  47.492,00€  21.792,00€  24.042,00€  13.342,00€  25.164,00€  € 251.307

Inkomsten - Uitgaven 27.842,00€         5.663,00€           6.842,00€           4.179,00€           933,00€               (742,00)€             2.108,00€           (16.492,00)€        3.208,00€           5.558,00€           (2.842,00)€          (18.164,00)€        18.093,00€     

Banksaldo 40.117,26€         45.780,26€         52.622,26€         56.801,26€         57.734,26€         56.992,26€         59.100,26€         42.608,26€         45.816,26€         51.374,26€         48.532,26€         30.368,26€         

Prognose banksaldo 31 Juli 12.275,26€         

UITGAVEN

Seizoen 2025 - 2026
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Blad 1

2021.34982.01/CNP/HvG
STATUTENWIJZIGING VERENIGING
Heden, *, verschenen voor mij, mr. Carla Nancy Peters-Beeksma, 
toegevoegd notaris, hierna te noemen: 'notaris', bevoegd om 
akten te passeren in het protocol van mr. Cornelis Alberto 
Jeroen Geerse, notaris met plaats van vestiging de gemeente 
Drimmelen, kantoorhoudende te Terheijden, Raadhuisstraat 2:
1. de heer ADRIANUS JOHANNES VAN GURP, geboren te Breda op 

zesentwintig augustus negentienhonderdnegentig (26-08-
1990), wonende te 4844 HV Terheijden, gemeente Drimmelen, 
Vletvaart 6, identiteitskaart nummer ITP890RP5, afgegeven 
door de gemeente Drimmelen op zesentwintig juni 
tweeduizend veertien (26-06-2014), ongehuwd en niet 
geregistreerd in de zin van het geregistreerd 
partnerschap;

2. de heer PETRUS JOHANNES JACOBUS GERARDUS VAN DEN BROEK, 
geboren te Terheijden op vijftien september 
negentienhonderdzevenenvijftig (15-09-1957), wonende te 
4844 HE Terheijden, gemeente Drimmelen, Pimpernel 5, 
paspoort nummer NUKRF4KF4, afgegeven door de gemeente 
Drimmelen op zevenentwintig maart tweeduizend achttien 
(27-03-2018), gehuwd;

ten deze handelend in hun hoedanigheid van respectievelijk 
voorzitter en penningmeester van de vereniging met volledige 
rechtsbevoegdheid SPORTVERENIGING VOETBAL TERHEIJDEN (S.V.T.), 
gevestigd te Terheijden, kantoor houdende te Ruitersvaartseweg 
1, 4844 PH Terheijden, ingeschreven in het handelsregister 
onder nummer 40280484 en als zodanig te dezer zake bevoegd de 
vereniging te vertegenwoordigen.
Sportvereniging Voetbal Terheijden (S.V.T.) hierna te noemen 
de Vereniging.
De comparanten, handelend als gemeld, verklaarden:
De algemene vergadering van de Vereniging heeft op [*] 
besloten om de statuten van de Vereniging te wijzigen zoals 
hierna is vermeld. Voorts werd aan (onder meer) de comparanten 
machtiging verleend om de vereiste akte van statutenwijziging 
te verlijden.
Het besluit tot statutenwijziging werd goedgekeurd met 
inachtneming van het bepaalde in artikel 18. van de huidige 
statuten van de Vereniging. 
Van de besluitvorming blijkt uit notulen van de algemene 
vergadering gehouden op * die aan deze akte zijn gehecht.
De Vereniging is opgericht op zes mei 
negentienhonderdzesentwintig (06-05-1926).
De statuten van de Vereniging zijn laatstelijk gewijzigd bij 
notariële akte op drie maart negentienhonderdnegenennegentig 
(03-03-1999) verleden voor J.C.A.J.M. Bressers, destijds 
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notaris te Terheijden.
Ter uitvoering van het hiervoor bedoelde besluit verklaren de 
comparanten, handelend als gemeld, dat de statuten van de 
Vereniging met ingang van heden luiden als volgt:
Artikel 1
Naam, zetel en rechtsbevoegdheid
1. De vereniging is genaamd Sportvereniging Voetbal 

Terheijden, bij verkorting genaamd S.V.T. hierna te 
noemen: “de vereniging”. Zij heeft haar zetel in 
Terheijden, de gemeente Drimmelen. 

2. De vereniging bezit volledige rechtsbevoegdheid.
3. De vereniging is ingeschreven in het Handelsregister.
Artikel 2
Duur
1. De vereniging is opgericht voor onbepaalde tijd.
2. Het boekjaar, tevens verenigingsjaar, loopt van één (1) 

juli tot en met dertig (30) juni.
Artikel 3
Doel
1. De vereniging heeft ten doel het doen beoefenen en het 

bevorderen van de voetbalsport in al zijn 
verschijningsvormen.

2. De vereniging tracht dit doel onder meer te bereiken door:
a. het lidmaatschap van de Koninklijke Nederlandse 

Voetbalbond (KNVB);
b. deel te nemen aan door de KNVB georganiseerde of 

goedgekeurde wedstrijden en evenementen;
c. zelf evenementen op het gebied van de voetbalsport te 

organiseren;
d. de benodigde accommodatie tot stand te brengen.

3. De vereniging mag geen winst onder haar leden verdelen.
Artikel 4
Lidmaatschap
1. a. Leden zijn natuurlijke personen, die door het bestuur 

als lid zijn toegelaten.
b. Alleen degenen die voor de duur van hun lidmaatschap 

ook lid zijn van de KNVB, kunnen lid zijn van de 
vereniging.

2. a. Tot het lidmaatschap van de vereniging kunnen niet 
worden toegelaten degenen, die niet tot het 
lidmaatschap van de KNVB worden toegelaten, of van wie 
de KNVB het lidmaatschap heeft beëindigd.

b. De vereniging verplicht zich voor al haar leden, 
alsmede voor al degenen die in de vereniging een 
functie – welke dan ook – bekleden, het lidmaatschap 
van de KNVB aan te vragen.

c. Het bestuur draagt er zorg voor dat degenen die als lid 



C   
O   

N   
C   

E   
P   

T

Blad 3

tot de vereniging wensen te worden toegelaten, worden 
aangemeld bij de KNVB.

3. Ingeval van niet-toelating door het bestuur kan op verzoek 
van betrokkene de eerstvolgende algemene vergadering 
alsnog tot toelating besluiten, zulks met inachtneming van 
het in lid 2 van dit artikel bepaalde.

4. Op voorstel van het bestuur kan de algemene vergadering 
een lid wegens bijzondere verdiensten voor de vereniging 
het predicaat “erelid” verlenen.

5. Het bestuur houdt een register bij waarin de namen, 
adressen en geboortedata van de leden zijn opgenomen, een 
en ander op een door de KNVB aan te geven wijze.

Artikel 5 
Rechten en verplichtingen
1. De vereniging en de KNVB kunnen, voor zover uit de 

statuten van de vereniging onderscheidenlijk van de KNVB 
niet het tegendeel voortvloeit, ten behoeve van de leden 
rechten bedingen. De vereniging kan in een voorkomend 
geval ten behoeve van een lid nakoming van bedoelde 
rechten en schadevergoeding vorderen, tenzij het lid het 
bestuur onderscheidenlijk het bestuur van de KNVB 
schriftelijk mededeelt het betreffende bestuur daartoe 
niet te machtigen.

2. Het bestuur van de vereniging respectievelijk van de KNVB 
kan in naam van de leden verplichtingen jegens derden 
aangaan, uitsluitend voor zover de desbetreffende algemene 
vergadering het bestuur daartoe vertegenwoordigingsbevoegd 
heeft verklaard.

3. Voor zover van toepassing gelden de in de leden 1 en 2 van 
dit artikel bedoelde rechten en verplichtingen ook ten 
opzichte van de vereniging.

4. De in de leden 1, 2 en 3 van dit artikel genoemde 
bevoegdheden worden uitgeoefend door het bestuur.

5. De vereniging kan door een besluit van het bestuur, van de 
algemene vergadering of van een ander orgaan 
verplichtingen aan de leden opleggen.

6. De leden zijn verplicht zich jegens elkaar en jegens de 
vereniging te gedragen naar hetgeen door de redelijkheid 
en billijkheid wordt gevorderd.

7. De leden zijn gehouden:
a. de statuten en reglementen van de vereniging, alsmede 

de besluiten van het bestuur, van de algemene 
vergadering of van een ander orgaan van de vereniging 
na te leven;

b. de statuten en reglementen van de KNVB, de besluiten 
van een orgaan van de KNVB, alsmede de van toepassing 
verklaarde wedstrijdbepalingen na te leven;
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c. de belangen van de vereniging en/of de KNVB en/of haar 
organen en/of van de voetbalsport in het algemeen, niet 
te schaden.

Artikel 6
Straffen
1. a. In het algemeen zal strafbaar zijn zodanig handelen of 

nalaten dat in strijd is met de wet, dan wel met de 
statuten, reglementen en/of besluiten van organen van 
de vereniging, of waardoor de belangen van de 
vereniging worden geschaad.

b. Tevens zal strafbaar zijn zodanig handelen of nalaten 
dat in strijd is met de wedstrijdbepalingen, alsmede 
met de statuten, reglementen en/of besluiten van 
organen van de KNVB of waardoor de belangen van de 
KNVB, dan wel van de voetbalsport in het algemeen 
worden geschaad.

2. Indien de algemene vergadering een Tuchtreglement heeft 
vastgesteld, geschiedt de behandeling van overtredingen 
met inachtneming van het bepaalde in het Tuchtreglement en 
geschiedt de beoordeling en bestraffing van overtredingen 
door de organen, die in het Tuchtreglement daartoe zijn 
aangewezen. Geschiedt de behandeling door een 
tuchtcommissie en door een commissie van beroep dan zijn 
deze als organen van de vereniging te beschouwen.

3. Daargelaten de bevoegdheid van de KNVB om overtredingen, 
als bedoeld in lid 1 onder b van dit artikel te 
bestraffen, is het bestuur bevoegd om overtredingen te 
bestraffen, tenzij het Tuchtreglement een ander orgaan 
aanwijst.

4. a. In geval van een overtreding, als bedoeld in lid 1 van 
dit artikel, kunnen de volgende straffen worden 
opgelegd:
1. berisping;
2. schorsing;
3. ontzetting uit het lidmaatschap (royement);
4. uitsluiting van deelneming aan wedstrijden, hetzij 

voor een bepaalde duur, hetzij voor een in de straf 
bepaald aantal wedstrijden;

5. ontzegging van het recht om één of meer in de straf 
genoemde functies voor een in de straf genoemde 
termijn uit te oefenen;

6. geldboete.
b. Van het opleggen van een straf wordt schriftelijk aan 

het lid mededeling gedaan. In spoedeisende gevallen kan 
een opgelegde straf mondeling aan het lid worden 
medegedeeld.

c. Een opgelegde straf wordt in het clubblad en/of op de 
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website van de vereniging gepubliceerd.
5. Een schorsing kan ten hoogste voor de duur van één jaar 

worden opgelegd. Gedurende de periode dat een lid is 
geschorst, kunnen de aan het lidmaatschap verbonden 
rechten niet worden uitgeoefend, met uitzondering van het 
recht om in beroep te gaan.

6. a. Ontzetting uit het lidmaatschap kan alleen worden 
uitgesproken wanneer een lid in strijd met de statuten, 
reglementen of besluiten van de vereniging handelt, of 
de vereniging op onredelijke wijze benadeelt.

b. Nadat het bestuur tot ontzetting heeft besloten, wordt 
het lid zo spoedig mogelijk door middel van een 
aangetekende brief met opgave van redenen van het 
besluit in kennis gesteld.

7. Geldboetes kunnen worden opgelegd voor die overtredingen 
en tot ten hoogste die bedragen die vooraf door het 
bestuur, tenzij het Tuchtreglement daar een ander orgaan 
toe heeft aangewezen, zijn vastgesteld en in het clubblad 
en/of op de website van de vereniging zijn gepubliceerd.

8. a. Indien in het Tuchtreglement als bedoeld in lid 2 van 
dit artikel geen ander orgaan wordt aangewezen, kan een 
lid van een op grond van lid 3 van dit artikel 
opgelegde straf binnen een maand na ontvangst van 
kennisgeving daarvan, in beroep gaan bij de algemene 
vergadering, tenzij in het Tuchtreglement een andere 
termijn is vermeld.

b. Gedurende de beroepstermijn en hangende het beroep 
wordt de tenuitvoerlegging van de opgelegde straf niet 
opgeschort.

Artikel 7
Einde lidmaatschap
1. Het lidmaatschap eindigt:

a. door de dood van het lid, in welk geval het 
lidmaatschap niet vererft;

b. door opzegging door het lid;
c. door opzegging door de vereniging;
d. door ontzetting uit het lidmaatschap, als bedoeld in 

artikel 6 lid 6 van deze statuten;
2. a. Opzegging door de vereniging geschiedt door het 

bestuur.
b. Ontzetting uit het lidmaatschap geschiedt door het 

bestuur, tenzij in het Tuchtreglement anders is 
bepaald.

3. De vereniging kan het lidmaatschap opzeggen:
a. in de gevallen in de statuten genoemd;
b. wanneer het lid heeft opgehouden te voldoen aan de 

vereisten die de statuten aan het lidmaatschap stellen;
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c. wanneer redelijkerwijs van de vereniging niet kan 
worden gevergd het lidmaatschap te laten voortduren.

4. a. Een lid kan het lidmaatschap opzeggen met inachtneming 
van het in dit artikel bepaalde.

b. Een lid kan het lidmaatschap voorts met onmiddellijke 
ingang beëindigen:
1. wanneer redelijkerwijs niet kan worden gevergd het 

lidmaatschap te laten voortduren;
2. binnen een maand nadat een besluit, waarbij zijn 

rechten zijn beperkt of verplichtingen zijn 
verzwaard, hem is bekend geworden of medegedeeld, 
in welk geval het besluit alsdan niet op hem van 
toepassing is. Deze bevoegdheid tot opzegging komt 
het lid niet toe wanneer rechten en verplichtingen 
worden gewijzigd, die in de statuten nauwkeurig 
zijn omschreven, wijziging van geldelijke rechten 
en verplichtingen hieronder begrepen;

3. binnen een maand nadat hem een besluit is 
medegedeeld tot omzetting van de vereniging in een 
andere rechtsvorm, tot fusie of tot splitsing.

5. a. Opzegging van het lidmaatschap kan, onverminderd het 
onder b van dit lid bepaalde, slechts geschieden tegen 
het einde van het boekjaar en met inachtneming van een 
opzeggingstermijn van vier weken. Op deze termijn is de 
Algemene Termijnenwet niet van toepassing.

b. In afwijking van het onder a van dit lid bepaalde kan 
het lidmaatschap met onmiddellijke ingang worden 
beëindigd in de gevallen als genoemd in lid 3, lid 4 
onder b en lid 6 van dit artikel.

c. Een opzegging in strijd met het onder a van dit lid 
bepaalde doet het lidmaatschap eindigen op het vroegst 
toegelaten tijdstip, volgende op de datum waartegen was 
opgezegd.

6. Indien een lid door de KNVB uit het lidmaatschap is ontzet 
of op andere wijze is beëindigd, is het bestuur, na het 
onherroepelijk worden van deze ontzetting of beëindiging, 
verplicht het lidmaatschap van het desbetreffende lid met 
onmiddellijke ingang op te zeggen.

7. Behoudens in geval van overlijden wordt enig gewezen lid 
dat heeft opgezegd, geacht nog lid te zijn tot ten hoogste 
het eind van het boekjaar volgend op dat waarin werd 
opgezegd, zolang het lid niet heeft voldaan aan zijn 
geldelijke verplichtingen ten opzichte van de vereniging, 
of zolang enige andere aangelegenheid waarbij hij 
betrokken is niet is afgewikkeld, de tenuitvoerlegging van 
een opgelegde straf daarin begrepen. Gedurende deze 
periode kan de betrokkene geen recht uitoefenen, met 
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uitzondering van het recht om binnen de gestelde termijn 
in beroep te gaan.

Artikel 8
Donateurs
1. De vereniging kent naast leden donateurs.
2. Donateurs zijn die natuurlijke of rechtspersonen die door 

het bestuur zijn toegelaten en die zich jegens de 
vereniging verplichten om jaarlijks een door het bestuur 
vastgestelde bijdrage te storten.

3. Donateurs hebben geen andere rechten en verplichtingen dan 
die welke hen in of krachtens de statuten en/of 
reglementen zijn toegekend of opgelegd.

4. De rechten of verplichtingen van donateurs kunnen te allen 
tijde wederzijds door opzegging worden beëindigd, 
behoudens dat de jaarlijkse bijdrage voor het lopende 
boekjaar voor het geheel verschuldigd blijft.

5. Opzegging namens de vereniging geschiedt door het bestuur.
Artikel 9
Bestuur
1. a. Het bestuur bestaat uit ten minste drie meerderjarige 

personen die door de algemene vergadering uit de leden 
in functie worden benoemd. Het aantal bestuursleden 
wordt vastgesteld door de algemene vergadering. 

b. Het bestuur bestaat in ieder geval uit een voorzitter, 
secretaris en penningmeester.

2. Bestuursleden worden kandidaat gesteld door het bestuur of 
door ten minste drie leden. De kandidaatstelling geschiedt 
niet door middel van een bindende voordracht.

3. Ieder bestuurslid wordt benoemd voor een periode van drie 
jaar en treedt af volgens een door het bestuur op te maken 
rooster. Aftredende bestuursleden zijn terstond 
herbenoembaar. Wie in een tussentijdse vacature is 
benoemd, neemt op het rooster de plaats van zijn 
voorganger in.

4. In zijn eerste bestuursvergadering na een benoeming van 
bestuursleden, stelt het bestuur in onderling overleg de 
taken van de bestuursleden vast en doet hiervan – in het 
clubblad, door middel van een schriftelijke kennisgeving 
en/of door middel van een bericht op de website van de 
vereniging – mededeling aan de leden.

5. Ieder bestuurslid is tegenover de vereniging gehouden tot 
een behoorlijke vervulling van de hem opgedragen taak, 
waarbij men zich moet richten naar de belangen van de 
vereniging en de met haar verbonden ondernemingen of 
organisaties. Indien het een aangelegenheid betreft die 
tot de werkkring van twee of meer bestuursleden behoort, 
is ieder van hen geheel aansprakelijk ter zake van een 
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tekortkoming, tenzij deze niet aan hem is te wijten en hij 
niet nalatig is geweest in het treffen van maatregelen om 
de gevolgen daarvan af te wenden.

6. De algemene vergadering kan een bestuurslid schorsen of 
ontslaan indien zij daartoe termen aanwezig acht. Voor een 
besluit daartoe is een meerderheid vereist van ten minste 
twee derden van de uitgebrachte stemmen. Een schorsing die 
niet binnen drie maanden wordt gevolgd door een besluit 
tot ontslag, eindigt door het verloop van die termijn.

7. Het bestuurslidmaatschap eindigt voorts:
a. door het eindigen van het lidmaatschap;
b. door bedanken.

8. Het bestuur moet in meerderheid bestaan uit:
a. personen die direct noch indirect financiering 

verstrekken aan de vereniging en/of een aan de 
vereniging gelieerde entiteit die een geldelijke 
vergoeding uitkeert aan spelers van de vereniging voor 
hun deelname aan wedstrijden en/of trainingen;

b. personen die direct noch indirect gelieerd zijn aan een 
partij die financiering verstrekt aan de vereniging 
en/of een aan de vereniging gelieerde entiteit die een 
geldelijke vergoeding uitkeert aan spelers van de 
vereniging voor hun deelname aan wedstrijden en/of 
trainingen.

c. Onder het verstrekken van financiering als bedoeld 
onder a en b van dit lid wordt niet verstaan het 
verstrekken van een sponsorbijdrage ter grootte van 5% 
of minder van de netto-omzet van de vereniging en 
(indien van toepassing) de aan de vereniging gelieerde 
entiteit die een geldelijke vergoeding uitkeert aan 
spelers van de vereniging voor hun deelname aan 
wedstrijden en/of trainingen.

Artikel 10
Bestuursbevoegdheid
1. Behoudens beperkingen volgens de statuten is het bestuur 

belast met het besturen van de vereniging.
2. Indien het aantal bestuursleden beneden drie is gedaald in 

verband met belet of ontstentenis van een van de 
bestuursleden, blijft het bestuur bevoegd tot uitoefening 
van al zijn taken en bevoegdheden. Het is echter verplicht 
zo spoedig mogelijk een algemene vergadering te beleggen 
waarin de voorziening in de open plaats(en) aan de orde 
komt. In geval van belet of ontstentenis van alle 
bestuursleden, berust het bestuur tijdelijk bij de door de 
kascommissie aan te wijzen personen. Voor de gedurende 
deze periode verrichte bestuursdaden worden de aangewezen 
personen met een bestuurder gelijkgesteld. 
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3. Het bestuur is bevoegd uit zijn midden een dagelijks 
bestuur te benoemen en de taken en bevoegdheden van het 
dagelijks bestuur vast te stellen.

4. Het bestuur is bevoegd onder zijn verantwoordelijkheid 
bepaalde onderdelen van zijn taken te doen uitvoeren door 
commissies die door het bestuur zijn benoemd.

5. Het bestuur is, na voorafgaande goedkeuring van de 
algemene vergadering, bevoegd te besluiten tot het aangaan 
van overeenkomsten tot verkrijging, vervreemding of 
bezwaring van registergoederen en tot het aangaan van 
overeenkomsten waarbij de vereniging zich als borg of 
hoofdelijk medeschuldenaar verbindt, zich voor een derde 
sterk maakt of zich tot zekerheidstelling voor een schuld 
van een ander verbindt.

6. Een bestuurder neemt niet deel aan de beraadslaging en 
besluitvorming indien hij daarbij een direct of indirect 
persoonlijk belang heeft dat tegenstrijdig is met het 
belang bedoeld in artikel 9 lid 5. Wanneer hierdoor geen 
bestuursbesluit kan worden genomen, wordt het besluit 
genomen door de algemene vergadering. 

Artikel 11
Vertegenwoordiging
1. Het bestuur vertegenwoordigt de vereniging, voor zover uit 

de wet niet anders voortvloeit.
2. a. De vereniging wordt voorts in en buiten rechte 

vertegenwoordigd door de voorzitter tezamen met de 
secretaris of tezamen met de penningmeester, dan wel 
bij afwezigheid van één van de genoemden tezamen met 
een ander bestuurslid.

b. Het bestuur is bevoegd aan anderen een schriftelijke 
volmacht te verlenen, op grond waarvan deze bevoegd 
zijn de vereniging in de in de volmacht omschreven 
gevallen te vertegenwoordigen.

3. a. De bevoegdheid tot vertegenwoordiging die aan het 
bestuur of aan bestuursleden toekomt, is onbeperkt en 
onvoorwaardelijk, voor zover uit de wet niet anders 
voortvloeit. Een wettelijk toegelaten of voorgeschreven 
beperking van of voorwaarde voor de bevoegdheid tot 
vertegenwoordiging kan slechts door de vereniging 
worden ingeroepen.

b. De uitsluiting, beperkingen en voorwaarden gelden mede 
voor de bevoegdheid tot vertegenwoordiging van de 
vereniging ter zake van de in artikel 10 lid 5 van deze 
statuten bedoelde handelingen.

4. Bestuursleden aan wie krachtens de statuten of op grond 
van een volmacht vertegenwoordigingsbevoegdheid is 
toegekend, oefenen deze bevoegdheid niet uit dan nadat 
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tevoren een bestuursbesluit is genomen waarbij tot het 
aangaan van de desbetreffende rechtshandeling is besloten.

Artikel 12
Rekening en verantwoording
1. Het bestuur is verplicht tot het houden van zodanige 

aantekeningen omtrent de vermogenstoestand van de 
vereniging dat daaruit te allen tijde zijn rechten en 
verplichtingen kunnen worden gekend.

2. a. Het bestuur brengt op de algemene vergadering binnen 
zes maanden na afloop van het boekjaar – behoudens 
verlenging van deze termijn door de algemene 
vergadering – een jaarverslag uit over de gang van 
zaken in de vereniging en over het gevoerde beleid. Het 
legt de balans en de staat van baten en lasten met een 
toelichting ter goedkeuring aan de algemene vergadering 
over.

b. De onder a bedoelde stukken worden ondertekend door 
alle bestuursleden; ontbreekt een handtekening van een 
bestuurslid, dan wordt hiervan onder opgave van redenen 
melding gemaakt. Na afloop van de termijn kan ieder lid 
van de gezamenlijke bestuursleden in rechte vorderen 
dat zij deze verplichtingen nakomen.

3. a. De algemene vergadering benoemt een kascommissie, 
bestaande uit drie leden en één plaatsvervangend lid, 
die geen deel mogen uitmaken van het bestuur.

b. De leden worden benoemd voor de duur van drie jaar en 
treden volgens een op te maken rooster af. Zij zijn 
aansluitend slechts éénmaal herbenoembaar.

c. De kascommissie onderzoekt de balans en de staat van 
baten en lasten en brengt aan de algemene vergadering 
verslag van haar bevindingen uit.

4. Het bestuur is verplicht de kascommissie ten behoeve van 
haar onderzoek alle door haar gevraagde inlichtingen te 
verschaffen, haar desgewenst de kas en de waarden te tonen 
en inzage in de boeken en de bescheiden van de vereniging 
te geven.

5. Goedkeuring door de algemene vergadering van het 
jaarverslag en van de rekening en verantwoording strekt 
het bestuur tot décharge voor alle handelingen, voor zover 
die uit de jaarstukken blijken.

6. Het bestuur is verplicht de bescheiden als bedoeld in de 
leden 1 en 2 van dit artikel zeven jaar lang te bewaren.

Artikel 13
Geldmiddelen en contributie
1. De geldmiddelen van de vereniging bestaan uit:

a. contributies van de leden;
b. ontvangsten uit wedstrijden en entreegelden;
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c. subsidies, giften en andere inkomsten.
2. De leden zijn jaarlijks gehouden tot het betalen van een 

contributie, die door de algemene vergadering van tijd tot 
tijd zal worden vastgesteld. Zij kunnen daartoe in 
categorieën worden ingedeeld, die een verschillende 
bijdrage betalen.

3. Degene, aan wie het predicaat erelid is verleend, is 
vrijgesteld van het betalen van contributie.

4. Wanneer het lidmaatschap in de loop van een boekjaar 
eindigt, blijft niettemin de contributie voor het gehele 
boekjaar verschuldigd.

Artikel 14
Besluiten van organen van de vereniging
1. Orgaan van de vereniging zijn het bestuur en de algemene 

vergadering, alsmede die commissies en personen die 
krachtens de statuten door de algemene vergadering zijn 
belast met een nader omschreven taak en aan wie daarbij 
door de algemene vergadering beslissingsbevoegdheid is 
toegekend.

2. a. Het in een vergadering van een orgaan uitgesproken 
oordeel van de voorzitter omtrent de uitslag van een 
stemming is beslissend. Hetzelfde geldt voor de inhoud 
van een genomen besluit, voor zover werd gestemd over 
een niet schriftelijk vastgelegd voorstel.

b. Wordt echter onmiddellijk na het uitspreken van de 
voorzitter de juistheid daarvan betwist, dan wordt het 
te nemen besluit schriftelijk vastgelegd en vindt een 
nieuwe stemming plaats, indien de meerderheid van de 
vergadering of, indien de oorspronkelijke stemming niet 
hoofdelijk of schriftelijk geschiedde, een 
stemgerechtigde aanwezige dit verlangt. Door deze 
nieuwe stemming vervallen de rechtsgevolgen van de 
oorspronkelijke stemming.

3. Van het verhandelde in een vergadering worden notulen 
gemaakt, die op de eerstvolgende vergadering van het 
orgaan dienen te worden goedgekeurd.

4. a. Een besluit van een orgaan dat in strijd is met de wet 
of met de statuten, is nietig, tenzij uit de wet iets 
anders voortvloeit. Een nietig besluit mist 
rechtskracht.

b. Is een besluit nietig, omdat het is genomen ondanks het 
ontbreken van een door de wet of de statuten 
voorgeschreven voorafgaande handeling of mededeling aan 
een ander dan het orgaan dat het besluit heeft genomen, 
dan kan het door die ander worden bekrachtigd. Is voor 
de ontbrekende handeling een vereiste gesteld, dan 
geldt dit vereiste ook voor de bekrachtiging.
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c. Bekrachtiging is niet meer mogelijk na afloop van een 
redelijke termijn, die aan de ander is gesteld door het 
orgaan dat het besluit heeft genomen of door de 
wederpartij tot wie het was gericht.

5. a. Een besluit van een orgaan is, onverminderd het elders 
in de wet omtrent de mogelijkheid van een vernietiging 
bepaalde, vernietigbaar:
1. wegens strijd met wettelijke of statutaire 

bepalingen die het tot stand komen van het besluit 
regelen;

2. wegens strijd met de redelijkheid en billijkheid, 
als bedoeld in artikel 5 lid 6 van deze statuten;

3. wegens strijd met een reglement.
b. Tot de onder a van dit lid bedoelde bepalingen behoren 

niet die welke de voorschriften bevatten, waarop in lid 
4 onder b van dit artikel wordt gedoeld.

6. De bevoegdheid om vernietiging van een besluit te 
vorderen, vervalt een jaar na het einde van de dag, waarop 
hetzij aan het besluit voldoende bekendheid is gegeven, 
hetzij een belanghebbende van het besluit kennis heeft 
genomen of daarvan is verwittigd.

7. Een besluit dat vernietigbaar is op grond van het bepaalde 
in lid 5 onder a van dit artikel, kan door een daartoe 
strekkend besluit worden bevestigd.
Voor dit besluit gelden dezelfde vereisten als voor het te 
bevestigen besluit. Bevestiging is niet mogelijk zodra een 
vordering tot vernietiging aanhangig is. Indien de 
vordering wordt toegewezen, geldt het vernietigde besluit 
als opnieuw genomen door het latere besluit, tenzij uit de 
strekking van dit besluit het tegendeel voortvloeit.

Artikel 15
Algemene vergaderingen
1. Aan de algemene vergadering komen in de vereniging alle 

bevoegdheden toe, die niet bij de wet of bij, dan wel 
krachtens de statuten aan andere organen zijn opgedragen.

2. Jaarlijks wordt uiterlijk zes maanden na afloop van het 
boekjaar een algemene vergadering gehouden (de 
jaarvergadering). Buitengewone algemene vergaderingen 
worden gehouden zo dikwijls het bestuur dit gewenst acht.

3. De algemene vergaderingen worden bijeengeroepen door het 
bestuur, met inachtneming van een termijn van ten minste 
veertien dagen. De bijeenroeping geschiedt door middel van 
een aan alle leden te zenden schriftelijke kennisgeving 
en/of via een langs elektronische weg toegezonden bericht, 
met gelijktijdige vermelding van de agenda.

4. a. Voorts is het bestuur op schriftelijk verzoek van ten 
minste een zodanig aantal leden, als bevoegd is tot het 
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uitbrengen van één tiende gedeelte van de stemmen in de 
algemene vergadering, verplicht tot het bijeenroepen 
van een algemene vergadering op een termijn van niet 
langer dan vier weken na indiening van het verzoek.

b. Indien aan het verzoek binnen veertien dagen geen 
gevolg wordt gegeven kunnen de verzoekers zelf tot die 
bijeenroeping overgaan door oproeping overeenkomstig 
het bepaalde in lid 3 van dit artikel of door het 
plaatsen van een advertentie in ten minste één, ter 
plaatse waar de vereniging is gevestigd, veel gelezen 
dagblad. De verzoekers kunnen alsdan anderen dan 
bestuursleden belasten met de leiding van de 
vergadering en het opstellen van de notulen.

5. De agenda van de jaarvergadering bevat onder meer:
a. vaststelling van de notulen van de vorige algemene 

vergadering;
b. jaarverslag van het bestuur;
c. financieel jaarverslag over het afgelopen boekjaar;
d. verslag van de kascommissie;
e. goedkeuring van de balans en van de staat van baten en 

lasten en de daarbij behorende toelichting;
f. vaststelling van de contributies;
g. vaststelling van de begroting;
h. benoeming bestuursleden;
i. benoeming commissieleden;
j. rondvraag.

Artikel 16
Het leiden en notuleren van algemene vergaderingen
1. De algemene vergaderingen worden geleid door de voorzitter 

van het bestuur of door zijn plaatsvervanger. Zijn de 
voorzitter en zijn plaatsvervanger verhinderd, dan treedt 
een ander door het bestuur aan te wijzen bestuurslid als 
voorzitter op. Wordt ook op deze wijze niet in het 
voorzitterschap voorzien, dan voorziet de vergadering 
daarin.

2. Van het verhandelde in elke algemene vergadering worden 
door een bestuurslid notulen gemaakt, ook als deze 
digitaal gehouden wordt. De notulen worden in het clubblad 
en/of op de website van de vereniging gepubliceerd of op 
een andere wijze ter kennis van de leden gebracht en 
dienen door de eerstvolgende algemene vergadering te 
worden vastgesteld.

Artikel 17
Toegang en besluitvorming algemene vergadering
1. a. Ieder lid heeft toegang tot de algemene vergadering.

b. Leden, die geschorst zijn, hebben geen stemrecht en 
geen toegang tot de algemene vergadering.
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c. In afwijking van het onder b van dit lid bepaalde heeft 
een geschorst lid slechts het recht op toegang tot de 
algemene vergadering om daarin voor zijn verdediging 
het woord te voeren, als overeenkomstig het bepaalde in 
de artikelen 6 en 7 van deze statuten, diens beroep 
tegen een aan hem opgelegde straf wordt behandeld.

d. Elke bestuurder heeft een raadgevende stem in zaken 
waarover de algemene vergadering over moet besluiten. 

2. Ieder stemgerechtigd lid heeft één stem.
3. Ieder lid is bevoegd zijn stem te doen uitbrengen door een 

schriftelijk gemachtigd ander lid van achttien (18) jaar 
en ouder. Aan de eis van een schriftelijke volmacht wordt 
voldaan als de volmacht elektronisch is vastgelegd. De 
gemachtigde kan echter, naast zijn eigen stem, in totaal 
voor niet meer dan twee andere leden stem uitbrengen.

4. Het stemrecht over besluiten, waarbij de vereniging aan 
bepaalde personen, anders dan in hun hoedanigheid van lid, 
rechten toekent of verplichtingen kwijtscheldt, wordt aan 
die personen en aan hun echtgenoot en bloedverwanten in de 
rechte lijn ontzegd.

5. Een éénstemmig besluit van alle leden, ook al zijn deze 
niet in een vergadering bijeen, heeft, mits met voorkennis 
van het bestuur genomen, dezelfde kracht als een besluit 
van de algemene vergadering.

6. Stemming over zaken geschiedt mondeling, over personen 
schriftelijk, tenzij de voorzitter of de algemene 
vergadering een schriftelijke stemming wenselijk acht.

7. Over alle voorstellen zaken betreffende wordt, voor zover 
de statuten niet anders bepalen, beslist bij meerderheid 
van de uitgebrachte stemmen. Bij het staken van de stemmen 
wordt het voorstel geacht te zijn verworpen.

8. Bij stemming over personen is degene benoemd, die de 
meerderheid van de uitgebrachte stemmen op zich heeft 
verenigd. Indien niemand die meerderheid heeft verkregen, 
wordt een tweede stemming gehouden tussen de personen, die 
het hoogste aantal van de uitgebrachte stemmen hebben 
verkregen en is hij benoemd, die bij die tweede stemming 
de meerderheid van de uitgebrachte stemmen op zich heeft 
verenigd. Indien bij die tweede stemming de stemmen 
staken, beslist het lot.

9. a. Ongeldige stemmen zijn stemmen die:
- blanco uitgebracht zijn;
- op enigerlei wijze ondertekend zijn;
- iets anders aanduiden dan in stemming is gebracht; 

of
- andere namen bevatten dan die van de personen over 

wie wordt gestemd.
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b. Ongeldige stemmen blijven bij de vaststelling van een 
gekwalificeerde meerderheid waar vereist volgens de 
statuten, buiten beschouwing.

Artikel 18
Elektronisch stemmen
1. De leden die krachtens artikel 17 van deze statuten 

stemgerechtigd zijn, kunnen het stemrecht ook uitoefenen 
door middel van een elektronisch communicatiemiddel, mits 
de stemgerechtigde via het elektronisch communicatiemiddel 
kan worden geïdentificeerd, rechtstreeks kan kennisnemen 
van de verhandelingen ter vergadering en het stemrecht kan 
uitoefenen. 

2. Stemmen die voorafgaand aan de algemene vergadering via 
een elektronisch communicatiemiddel worden uitgebracht, 
doch niet eerder dan op de dertigste dag voorafgaand aan 
die algemene vergadering, worden gelijkgesteld met stemmen 
die ten tijde van de vergadering worden uitgebracht. 

3. Het bestuur kan voorwaarden stellen aan het gebruik van 
het elektronisch communicatiemiddel. 

Artikel 19
Statutenwijziging
1. De statuten kunnen slechts worden gewijzigd door een 

besluit van de algemene vergadering, waartoe werd 
opgeroepen met de mededeling dat aldaar wijziging van de 
statuten zal worden voorgesteld. De termijn voor oproeping 
tot een zodanige vergadering moet ten minste veertien 
dagen bedragen.

2. Zij, die de oproeping tot de algemene vergadering ter 
behandeling van een voorstel tot statutenwijziging hebben 
gedaan, moeten ten minste vijf dagen vóór de vergadering 
een afschrift van dat voorstel, waarin de voorgedragen 
wijziging woordelijk is opgenomen, op een daartoe 
geschikte plaats voor de leden ter inzage leggen tot na 
afloop van de dag, waarop de vergadering wordt gehouden.
Bovendien wordt van de voorgestelde wijziging ten minste 
veertien dagen vóór vergadering kennisgegeven aan alle 
leden door middel van schriftelijke kennisgeving en/of via 
een langs elektronische weg toegezonden bericht.

3. Het bepaalde in de leden 1 en 2 van dit artikel is niet 
van toepassing, indien in de algemene vergadering alle 
leden aanwezig of vertegenwoordigd zijn en het besluit tot 
statutenwijziging met algemene stemmen wordt aangenomen.

4. Een besluit tot statutenwijziging behoeft ten minste twee 
derden van de uitgebrachte stemmen, in een vergadering 
waarin ten minste twee derden van de leden aanwezig of 
vertegenwoordigd is. Indien geen twee derden van de leden 
aanwezig of vertegenwoordigd is, wordt binnen vier weken 
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op een andere datum daarna een tweede vergadering 
bijeengeroepen en gehouden, waarin over het voorstel, 
zoals dat in de vorige vergadering aan de orde is geweest, 
ongeacht het aantal aanwezige of vertegenwoordigde leden, 
een besluit kan worden genomen, mits met een meerderheid 
van ten minste twee derden van de uitgebrachte stemmen.

5. a. Een statutenwijziging treedt niet in werking dan nadat 
hiervan een notariële akte is opgemaakt. Van dit 
tijdstip wordt mededeling gedaan in het clubblad en/of 
op de website van de vereniging. Ieder bestuurslid 
afzonderlijk is dan tot doen verlijden van deze akte 
bevoegd.

b. De bestuursleden zijn verplicht een authentiek 
afschrift van de wijziging en de gewijzigde statuten in 
het Handelsregister gehouden door de Kamer van 
Koophandel neer te leggen.

6. De vereniging behoeft voor een wijziging van de statuten 
de voorafgaande goedkeuring van de KNVB. Hetzelfde geldt 
voor de wijziging van de naam van de vereniging.

Artikel 20
Fusie
1. Voor een besluit tot fusie met een andere vereniging is 

het bepaalde in artikel 19 lid 1, 2 en 4 van deze statuten 
van overeenkomstige toepassing.

2. Bij de oproeping van de in dit artikel bedoelde 
vergaderingen moet worden medegedeeld, dat ter vergadering 
zal worden voorgesteld een fusie aan te gaan met een of 
meer met name genoemde andere verenigingen. De termijn 
voor oproeping tot zodanige vergadering moet ten minste 
veertien dagen bedragen.

Artikel 21
Ontbinding en vereffening
1. a. Voor een besluit tot ontbinding van de vereniging is 

het bepaalde in artikel 19 lid 1 en lid 2 van deze 
statuten van overeenkomstige toepassing.

b. De vereniging wordt ontbonden door een daartoe 
strekkend besluit van de algemene vergadering, genomen 
met ten minste twee derden van het aantal uitgebrachte 
stemmen in een vergadering waarin ten minste drie 
vierden van de leden aanwezig of vertegenwoordigd is 
(quorum).

c. Bij gebreke van het quorum kan, ongeacht het aantal ter 
algemene vergadering aanwezige leden, tot ontbinding 
worden besloten op een volgende, ten minste acht doch 
uiterlijk dertig dagen na de eerste, te houden algemene 
vergadering. Het besluit moet worden genomen met een 
meerderheid van twee derde van het aantal uitgebrachte 
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stemmen.
2. Bij de oproeping van de in dit artikel bedoelde 

vergaderingen moet worden medegedeeld, dat ter vergadering 
zal worden voorgesteld de vereniging te ontbinden. De 
termijn voor oproeping tot zodanige vergadering moet ten 
minste veertien dagen bedragen.

3. a. De bestuursleden treden na het besluit tot ontbinding 
van de vereniging op als vereffenaars.

b. De algemene vergadering is bevoegd na het besluit tot 
ontbinding de alsdan zitting hebbende bestuursleden te 
ontslaan met gelijktijdige benoeming van één of meer 
vereffenaars.

4. Bij een besluit tot ontbinding wordt de bestemming van een 
eventueel batig saldo bepaald, terwijl de algemene 
vergadering tevens één of meer bewaarders aanwijst. Het 
batig saldo kan uitsluitend ten goede komen aan een 
instelling die zich een maatschappelijk doel ten doel 
stelt.

5. De slotafrekening behoeft de goedkeuring van het bestuur 
amateurvoetbal van de KNVB.

6. Na de ontbinding blijft de vereniging voortbestaan voor 
zover dit tot vereffening van haar vermogen nodig is. 
Gedurende de vereffening blijven de bepalingen van de 
statuten en reglementen voor zover mogelijk van kracht. In 
stukken en aankondigingen, die van de vereniging uitgaan, 
moet aan haar naam worden toegevoegd de woorden "in 
liquidatie".

7. De boeken en bescheiden van de ontbonden vereniging moeten 
door de bewaarder(s) worden bewaard gedurende zeven jaar 
na afloop van de vereffening.

Artikel 22
Reglementen
1. De algemene vergadering kan een Algemeen Reglement, 

Tuchtreglement of andere reglementen vaststellen en 
wijzigen.

2. Een reglement mag niet in strijd zijn met de wet, ook waar 
die geen dwingend recht bevat, noch met de statuten.

3. De statuten en reglementen van de vereniging mogen niet in 
strijd zijn met de statuten en reglementen van de KNVB.

WAARVAN AKTE is verleden te Terheijden op de datum in het 
hoofd dezer akte vermeld.
De comparanten zijn mij, notaris, bekend.
De identiteit van de comparanten is door mij, notaris, aan de 
hand van de hiervoor vermelde en daartoe bestemde documenten 
vastgesteld.
De zakelijke inhoud van de akte is aan de comparanten 
opgegeven en toegelicht.
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De comparanten hebben verklaard:
- op volledige voorlezing van de akte geen prijs te stellen;
- tijdig voor het verlijden een conceptakte te hebben 

ontvangen;
- van de inhoud van de akte te hebben kennis genomen en
- met de inhoud van de akte in te stemmen.
Deze akte is beperkt voorgelezen en onmiddellijk daarna 
ondertekend, eerst door de comparanten en vervolgens door mij, 
notaris.
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