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Datum maandag 14 oktober 2019 
Tijd 19.30 uur  
Aanwezig Bestuur 
 Nico Blom 
 Dick de Boer 
 Angela van Nieuwenhoven 
 Ton Oosterling 
 Paul van Rooij 
 Joep Sepers  
 Rick Volkers 
 Erik Wildeboer 
 
 Aanwezig 
 Anja van Ammers 
 Leo Dickhoff 
 René Groot 
 Wim Groot 
 Peter van Santen 
 Anton Schouten 
 Richard Schouten 
 Sjaak Strooper 
 Peter Zonneveld 
Plaats kantine KSV te Heerhugowaard 
 
 
1. Opening 
Ton opent de vergadering en heet iedereen van harte welkom. 
 
 
2. Mededelingen 
Ton wil graag de volgende punten benoemen: 
 
- Veel lof voor iedereen die heeft meegewerkt aan de nieuwe kantine. 
- Verbeterde exploitatie van de kantine (o.a. nu 3 avonden per week biljart). 
- Het arbiter tekort wordt nu echt een serieus probleem; er worden cursussen georganiseerd maar er 

blijven niet voldoende mensen hangen. 
- De “aankleding” is verder verbeterd (toegang, dug-outs etc.). 
- Het kunstgras is nog even uit beeld maar KSV gaat er wel voor. KSV is in gesprek bij de gemeente en als 

het er door komt, wordt de uitvoering niet volgend seizoen maar het seizoen erop. De keerzijde is wel 
dat kunstgras veel geld kost.  

- De huisregels van KSV zijn gereed en gecommuniceerd. Dit heeft KSV een beetje afgekeken van de 
handbal.  

 
3. Ingekomen stukken 
Geen.  
 
 
4. Notulen jaarvergadering 9 oktober 2018 
Er zijn geen op- of aanmerkingen dus de notulen worden goedgekeurd.  
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5. Financieel verslag penningmeester 
Joep geeft uitleg over het financiële verslag.  
 
Voor wat betreft de aanschaf van de kleding gaat 123Inkt uit van maximaal 450 leden. Alles wat hierboven 
komt, moet de club zelf betalen. Dit wist KSV niet en dit had tot gevolg dat KSV € 7.000,= moest betalen. Alle 
kleding is inmiddels geleverd dus dit was een eenmalige uitgave.  
 
De verhoging bij de spelmaterialen komt vooral door de aanschaf van nieuwe doelen, ballen en ballenkarren.  
 
KSV is druk bezig met zonnepanelen dus de energiekosten zullen zeker zakken, misschien zelfs halveren. De 
kosten van de zonnepanelen worden voor 35% (€ 42.000,=) gesubsidieerd, de rest wordt via Stichting 
Waarborgfonds gefinancierd. De totale kosten komen op circa € 120.000,=. De uitvoering zal in mei / juni van 
volgend jaar plaatsvinden.  
 
Er zijn enorme investeringen gedaan waarvan de meeste kosten gesponsord zijn door sponsoren uit het 
netwerk van Paul. Joep wil graag opmerken dat dit echt fantastisch is en dat Paul dus geweldig werk heeft 
verricht.  
 
Het opknappen van de kantine is budgettair neutraal; dit is gedaan door de opbrengst van de voetbalplaatjes, 
een bijdrage van € 1.400,= van de Jumbo plus een bijdrage van Gerrit Groot.  
 
Leo Dickhoff merkt op dat hij een balans mist en hij zou de agendapunten graag van te voren op de website 
willen zien. De leden hebben recht op inzage in de balans van KSV. Joep reageert dat Leo gelijk heeft maar 
voegt hier aan toe dat zij het al jaren zo doen (alleen een exploitatieoverzicht verstrekken). 
 
Sjaak Strooper vraagt hoe het komt dat de opbrengst van de verhuur van de accommodatie lager is dan 
begroot. Joep legt uit dat dit komt door het Huygens College want er zijn nu alleen nog huurinkomsten van de 
handbal. Alle verhuur van de velden gaat nu via Heerhugowaard Sport. Leo Dickhoff haakt hier op in door mee 
te delen dat hij dit als wethouder ook heeft voorgesteld; alle verenigingen hanteren dezelfde prijzen voor het 
verhuren van de velden.  
 
 
6. Verslag kascommissie 
Anja van Ammers deelt mee dat zij vorige week heeft gezeten met Wendy Groot en Joep Sepers; 
complimenten voor de goede administratie. De kas van de kantine hebben zij nog niet gedaan want dit kon 
nog niet. 
 
De nieuwe kascommissie wordt vastgesteld; Wendy Groot samen met Wim Groot. Als reserve wordt Sjaak 
Strooper genoteerd.  
 
 
7. Technische commissie (Rick Volkers) 
KSV Dames 1 
Rick deelt mee dat er sinds jaren weer een Dames 1 team is, dit is een jong team met meiden tussen de 16 en 
23 jaar onder leiding van Marco Westerhof. Het team is het seizoen goed begonnen, zij hebben al 3 
wedstrijden gewonnen.  
 
KSV1 
Rick geeft aan dat KSV1 voor het eerst door is naar de 3e klasse. Er zijn een paar goede spelers weg, dat is 
jammer.  
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Job Zoon doet ook goed werk bij de JO19. We moeten er met z’n allen voor zorgen dat de jeugdleden KSV leuk 
blijven vinden.  
 
Univé Jeugd Competitie 
Hier wordt voor het eerst aan meegedaan door een team van spelers die rond de 23 jaar zijn onder leiding 
van Bart Zijp.  
 
Status Jeugd Opleidingsplan 
Rick geeft aan dat KSV aardig onderweg is; behalve de JO15 en de JO16 spelen alle eerste teams in de 1e 
klasse of in de hoofdklasse (4 teams). Dat is heel positief, zeker met het oog op het toekomstige KSV1.  
 
Men is nu bezig om alle teams via hetzelfde systeem te laten spelen. Verder is er heel veel tijd gestoken in de 
opleidingen van de trainers. De jongere teams krijgen nu een circuittraining onder leiding van Gerard van 
Stralen.  
 
Indelingen 
Rick geeft aan dat het er niet alleen om gaat dat teams zo hoog mogelijk spelen maar ook vooral dat kinderen 
het leuk vinden om te voetballen. Er is nu een intern scoutingsteam bij KSV. Als er dan een moeilijk besluit 
genomen moet worden over een speler dan wordt zowel de mening van de trainer, als de coördinator als de 
scoutingscommissie meegenomen. Dit is ook beter naar de ouders van de speler toe uit te leggen c.q. 
verantwoorden.  
 
Anja van Ammers vraagt of hier dan wel eens klachten over gekomen zijn. Rick antwoordt dat er geen 
noemenswaardige klachten geweest zijn maar het grote voordeel van een scoutingscommissie is dat er een 
objectief besluit genomen kan worden.  
 
 
8. Jeugd (Erik Wildeboer) 
Verbeterde communicatie  
Erik vult Rick aan dat door de scouting het maken van de nieuwe indelingen van de teams ook makkelijker 
gaat.  
 
Teamindelingen 
Voor de zomervakantie was het echt heel erg druk en het kostte dan ook heel veel tijd om alle teamindelingen 
te maken. Voor het nieuwe seizoen wil KSV dan ook eerder beginnen met de nieuwe indelingen en deze ook 
eerder bekend maken.  
 
Er is dit seizoen 1 meidenteam opgestapt en naar Reiger Boys gegaan. 
 
Goede afstemming met ouders / trainers 
Erik geeft aan dat dit goed gaat, er was één team dat aan het begin geen trainer had maar dit is na een 
gesprek met het team alsnog gelukt. Leo Dickhoff reageert dat bij de club van zijn kleinzoon dit soort zaken 
voor de ouders verplicht zijn; de wastas, de kinderen naar de wedstrijden rijden, een begeleider et cetera.  
 
Rick legt uit dat dit bij KSV ook zo is, tijdens een welkomstgesprek wordt er aan de ouders uitgelegd wat er 
van hen verwacht wordt. Richard Schouten merkt op dat het misschien goed is om dit soort dingen / 
voorwaarden gewoon te vermelden op de website. Erik deelt mee dat hij dit genoteerd heeft en mee zal 
nemen.  
 
Ton deelt mee dat met dit soort zaken de coördinatie heel erg belangrijk is. Dat gaat tegenwoordig heel erg 
goed doordat er via whatsapp een groepsapp aangemaakt is voor de coördinatoren.  
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De berichten hierin worden door de coördinatoren weer doorgezet naar de trainers en die sturen het weer 
door naar de ouders.  
 
 
9. Onderhoud velden & opstallen (Nico Blom) 
Nauwere samenwerking met gemeente inzake zomeronderhoud 
In maart is er overleg geweest met de gemeente over het onderhoud aldus Nico. De beregening blijft helaas 
een probleem maar over het algemeen is het goed gegaan qua onderhoudswerkzaamheden.  
 
Er komt nog een tegelpad langs het A-veld naar het scorebord.  
 
C-veld 
Nico vertelt dat dit veld in september nog een keer is doorgezaaid. Wim Groot voegt hier aan toe dat er gras 
met een sterk wortelpakket is ingezaaid. Dit is ook neergelegd op het trainingsveld. Ton deelt mee dat de 
gemeente aan KSV heeft gevraagd wat zij er aan doet om het veld goed te houden. Daarom heeft KSV het C-
veld dus pas veel later vrijgegeven om op te gaan trainen dan normaal. Verder is het trainingsveld gebruikt als 
wedstrijdveld om het C-veld te ontlasten.  
 
Sjaak Strooper wijst erop dat het water overal op het C-veld blijft staan, dat heeft hij echt nog nooit 
meegemaakt. Wim Groot reageert dat de gemeente het veld zal gaan “beluchten”, dan zal het zeker weer 
beter worden qua waterafvoer.  
 
KSV Duurzaam - zonnepanelen 
Nico deelt mee dat er ledverlichting komt op het C-veld, het trainingsveld en het handbalveld. Binnen in het 
complex wordt alle verlichting vervangen voor led. Er komen 117 zonnepanelen op het dak van de kantine en 
de totale kosten hiervan zijn ongeveer € 121.000,=. Joep geeft aan dat KSV voor € 75.000,= een lening heeft 
aangevraagd. De rente hiervoor ligt waarschijnlijk rond de 3,25% maar deze zaak is nog niet rond.  
 
KSV Duurzaam – afvalscheiding 
Er zijn nieuwe afvalbakken geplaatst om het plastic te scheiden van het restafval. Het zal wel even duren 
voordat iedereen hier op de juiste wijze mee om gaat.  
 
Verlichting keepersveld 
Er is een aparte schakelaar gemaakt waardoor de verlichting op het keepersveld nu aangezet kan worden 
zonder dat het licht op het handbalveld aangezet moet worden.  
 
Maaibeleid gemeente 
Nico is van mening dat het maaien beter zou moeten kunnen. Hij denkt dat het dan ook een goed idee is om 
hier nog eens met de gemeente over te gaan praten. Persoonlijk zou Nico graag een robotmaaier willen 
hebben voor de velden. Sjaak Strooper reageert dat bij het gebruik van een robotmaaier de velden alle weken 
gerold moeten worden dus of een robotmaaier nou de oplossing is, heeft Sjaak zijn bedenkingen bij.  
 
 
10. PR & sponsoring (Paul van Rooij) 
“Opleuken“ KSV 
Paul geeft aan dat hij zich ingezet heeft om KSV “leuker” te maken. Paul heeft een reclamebureau in 
Amsterdam en heeft een behoorlijk netwerk om zich heen die hij kan benaderen. Er zijn inmiddels nieuwe 
vlaggenmasten, picknicktafels, dug-outs et cetera geplaatst. Hier is een hoop geld voor binnengehaald en dit 
geld is ook allemaal weer uitgegeven.  
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De voetbalplaatjesactie via de Jumbo is een heel leuke actie geweest, zeker voor de jonge spelers. Paul wil 
hiervoor zeker een diepe buiging voor de Klerewijven die zich voor deze actie geweldig hebben ingezet door 
de volledige fotoshoot zelf te regelen en uit te voeren. Het boek van KSV is ook het dikste boek van alle clubs 
die mee hebben gedaan aan deze actie. Van de opbrengst van deze actie is de kantine vervolgens opgeknapt.  
 
KSV United 
Paul vertelt dat KSV heel graag een aantal evenementen weer terug willen halen naar KSV, daarvan is KSV 
United er één. Paul is samen met Rick bezig om nog een aantal leuke activiteiten te gaan organiseren. De 
kampioenswedstrijd van KSV1 was ook een zeer geslaagd evenement. Paul wil heel graag dat KSV weer 
opbloeit want dat geeft ook weer energie.  
 
Nieuwe sponsorbrochure 
Paul heeft heel veel tijd geïnvesteerd in het aantrekken van nieuwe sponsors. Verder heeft hij een nieuwe 
sponsorbrochure gemaakt waar alle items instaan. Deze brochure komt morgen ook op de website te staan. 
Paul gaat zich nu verder richten op het aantrekken van nieuwe sponsors want KSV is nu opgeknapt, alles is 
klaar en mooi geworden.  
 
 
11. Kleding, vrijwilligers en zaalvoetbal (Dick de Boer) 
Kleding 
Dick wil graag zijn complimenten geven aan de kledingdames want aan het einde van het seizoen is er weer 
heel veel kleding geruild.  
 
Er zijn door Beemsterboer Kaas truien en polo’s beschikbaar gesteld voor alle trainers dus iedereen loopt er 
netjes bij. 
 
Materialen 
De ballen lagen altijd op een rails en deze zijn nu vervangen door karren waar de ballen in kunnen. Het beheer 
van de ballen is aangescherpt, de karren zijn allemaal voorzien van een slot. Helaas raken er wel nog steeds 
ballen “kwijt” aldus Dick.  
 
Vrijwilligers 
Dick deelt mee dat Anja van Ammers dit seizoen gestopt is, hij wil haar dan ook hartelijk bedanken voor haar 
inzet. Zij wordt opgevolgd door Henk Dijkstra.  
 
Zaalvoetbal 
Patrick de Vries en Anne Roos zijn opgestapt en Peter van Santen neemt hun taken over.  
 
 
12. Accommodatie, kantine en externe zaken (Joep Sepers) 
Joep geeft aan dat de kantine naar behoren draait. De zaterdagen lopen inmiddels weer beter. Dit komt 
vooral de georganiseerde toernooien zoals het keezen, biljarten et cetera. Ook loopt de kantine goed door de 
kantinebeheerders die er zijn dus Joep wil hen dan ook bedanken voor hun inzet.  
 
Er kan vanaf nu ook 0.0% bier alsmede speciaal bier besteld worden van de tap.  
 
Joep wijst erop dat voor een goede kantineomzet extra activiteiten wel echt nodig zijn. Met alleen de 
weekendomzet van de wedstrijden redt men het niet.  
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Sjaak Strooper wil graag weten wat de inkomsten zijn van de biljartavonden. Joep antwoordt dat de 
verschillende biljartgroepjes allemaal contributie betalen, dus zij zorgen niet alleen voor baromzet. De 
biljarttafels zijn gesponsord dus die kosten ook niet veel.  
 
 
13. VSK (Albert Zoon) 
Ton deelt mee dat Albert Zoon in verband met drukte afwezig is. Er zijn een aantal incidenten geweest maar 
deze zijn niet noemenswaardig.  
 
Erik heeft tegen alle coördinatoren gezegd dat VSK wel eerder bij een zaak betrokken moet worden dan 
voorheen gebeurde; de mensen van VSK lopen iedere zaterdag en zondag op de velden dus zijn gewoon goed 
te bereiken.  
 
Erik legt uit dat alle tuchtzaken (5.600 rode kaarten in Regio 1, 2 en 3) moeten alle beoordeeld worden. De 
KNVB gaat zich hier nu ook meer op richten en dat is sowieso een goede zaak maar daarnaast blijft VSK ook 
heel belangrijk.  
 
Anja van Ammers vraagt of er altijd een uitspraak komt. Erik bevestigt dit en legt uit dat als er op zaterdag een 
rode kaart wordt uitgedeeld er die maandag meteen een uitslag bekend is. Als er op maandag een 
schikkingsvoorstel komt dan moet hier voor donderdag op gereageerd worden.  
 
Ton geeft aan dat het over het algemeen rustig is bij KSV.  
 
 
14. Rondvraag 
Leo Dickhoff 
Wil KSV graag bedanken voor de tekst en uitleg en wil er graag op wijzen dat hij nog nooit zo’n lange 
Algemene Vergadering heeft meegemaakt. Hij ziet dat KSV een dynamische club is en hij vindt het super dat 
zowel jong als oud in het Bestuur zit.  
 
René Groot 
Oppert om misschien op voorhand aan de leden kenbaar te maken wat de gevolgen eventueel zijn voor de 
contributie et cetera als er in de toekomst wel kunstgras komt. Rick reageert dat de cijfers van kunstgras al 
bekend zijn omdat andere voetbalclubs al kunstgras hebben. Toch lijkt het René goed om al aan te geven wat 
dit zal doen met de contributie. Rick deelt mee dat de contributie dan zeker € 15,= tot € 20,= per lid omhoog 
zal gaan.  
 
René begrijpt dat de inkomsten van de kantine dus voor een belangrijk deel afhankelijk zijn van evenementen 
dus hij zou dan graag meer evenementen zien. Joep reageert dat KSV daar dan ook druk mee bezig is. Rick 
voegt hier aan toe dat dit ook een van de verbeterpunten van het Bestuur is. René deelt mee dat hij als 
bestuurslid van de handbal hier graag aan mee wil helpen.  
 
Wim Groot 
Geeft aan dat hij de Club van 100 beheert. Zij hebben een potje en dat geld wil de club graag besteden aan 
een nieuwe geluidsinstallatie voor in de kantine. Nu blijkt dat deze installatie er al is en daar baalt hij wel een 
beetje van. Joep legt uit dat de nieuwe installatie via de sponsoring is gegaan en deze heeft KSV dan ook niets 
gekost. Maar als er nog iets anders is wat vervangen moet worden, dan zal Joep zeker bij Wim aankloppen. 
Paul reageert dat hij dit inderdaad had gehoord van Lenny Wallart. Paul heeft zeker nog wat wensen maar hij 
dacht dat het geld van de Club van 100 al was uitgegeven. Paul zal contact houden met Wim over een 
eventuele besteding van het geld.  
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Tot slot wil Wim graag weten of het bord van de Club van 100 nog terugkomt in de kantine. Paul bevestigt dit 
en geeft aan dat er een nieuw bord komt.  
 
Sjaak Strooper 
Geeft aan dat hij diverse punten heeft die hij nu neer wil leggen.  
 
Sjaak vraagt of het mogelijk is om een afvoer naar de sloot te maken aan het einde van het B-veld (tussen het 
A-veld en het B-veld in). Het Bestuur zal deze vraag meenemen naar de gemeente.  
 
De doelgebieden op het C-veld mogen niet gebruikt worden bij de trainingen maar Sjaak heeft geconstateerd 
dat deze wel gebruikt worden. Als hij een trainer hier op aanspreekt, heeft die geen idee dat dit niet mag en 
hier wordt Sjaak echt gek van. Rick deelt mee dat zij dit nogmaals mee gaan delen aan de betreffende trainers 
via de groepsapp. Erik zal dit gaan regelen.  
 
Voor wat betreft de wedstrijden op kwartvelden en halve velden irriteert Sjaak zich ontzettend aan het feit 
dat alle mensen op het veld staan te kijken naar de wedstrijden. Op deze manier trappen zij het veld helemaal 
stuk. Alle toeschouwers moeten buiten de velden gaan staan. Sjaak oppert dat dit misschien nog eens gemeld 
moet worden bij alle coaches.  
 
De verwarming in de kantine staat alle zaterdagen en zondagen op 22 graden en Sjaak denkt dan ook dat er 
onnodig veel gestookt wordt. Ton reageert dat hij hier naar zal gaan kijken.  
 
Volgens Sjaak is het afsluiten van het pand en terrein op de vrijdag iedere week weer een probleem. Er zijn 
constant deuren niet op slot en lichten die niet uitgezet worden. Joep reageert dat dit bekend is bij het 
Bestuur en zij zitten hier dan ook constant achteraan.  
 
Als Sjaak op zondag alle velden eruit gooit, kan het natuurlijk niet zo zijn dat er wel iemand privé training op 
het veld gaat geven; afgelast is voor iedereen afgelast. Ton zal dit gaan meedelen aan de betreffende persoon.  
 
Sjaak kan op de website nergens een overzicht vinden van de Bestuursdienst. Ton legt uit dat hij deze 
overzichten maakt en ophangt voorzien van alle namen met mobiele nummers. Hij kan deze ook mailen naar 
Sjaak. Dat wil Sjaak heel graag want dan kan hij de mensen op tijd inlichten als er afgelastingen zijn.  
 
Nu is het zo dat de wedstrijden op zondag bijvoorbeeld gespeeld worden om 09.30 uur (2 wedstrijden) en om 
14.00 uur (2 wedstrijden). De vraag van Sjaak is waarom er dan niet om 11.30 uur en 14.00 uur gespeeld 
wordt, dat scheelt weer mensen voor de verschillende diensten. Ton zal dit gaan proberen aan te passen maar 
wijst erop dat William Visser, de man die de indelingen maakt, het ook heel druk heeft. Sjaak oppert dat hij 
William hier best mee wil helpen.  
 
Sjaak vraagt of het klopt dat er geen dartvereniging meer speelt bij KSV. Als dat klopt, kan volgens hem het cv 
hok ook opgeruimd worden. Paul bevestigt dit en legt uit dat zij de dartspullen gefaseerd weggehaald hebben.  
 
Sjaak legt uit dat qua opvolging voor de beveiliging van het pand hijzelf genoteerd staat als 1e man, Ton is de 
2e persoon die gebeld wordt. Sjaak wil graag weten wie dit over kan nemen. Ton deelt mee dat Nico dit over 
zal nemen dus die kan aangemeld worden als contactpersoon.  
 
Tot slot wil Sjaak opmerken dat als doordeweeks de consuls het trainings- en het C-veld eruit gooien de 
selectie ook niet komt trainen. Zijn voorstel is dat de consuls op de trainingsdagen van de selectie (dinsdag en 
donderdag) de velden niet keuren om te voorkomen dat de selectie zich achter de afgelasting van het veld 
verschuild om niet te komen trainen. Rick oppert om het dan om te draaien; de consuls moeten wel de velden 
keuren maar de selectie wordt apart bericht dat zij zelf moeten bepalen of zij gaan trainen.  
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Rick zal dit doorgeven aan Gerard van Stralen en melden dat hij moet bepalen of de selectie al dan niet gaat 
trainen. Ton vindt dit een goed punt van Sjaak en dit zal dus ook opgepakt worden.  
 
Richard Schouten 
Wil graag weten of er een sleutelbeleid is voor het open van het hek et cetera. Ton deelt mee dat dit er wel 
zeker is. Iedereen die een sleutel nodig heeft, moet deze aanvragen en de uitgifte hiervan wordt ook 
geregistreerd. Wel is het zo dat KSV best scheutig is met het uitgeven van sleutels.  
 
Ton Oosterling 
Wil graag van de vergadering een mandaat voor een verhoging van de contributie met maximaal 5% mocht dit 
nodig zijn. De vergadering gaat hiermee akkoord.  
 
 
15. Sluiting 
Voor het afsluiten van de vergadering wil Ton graag Anja van Ammers bedanken voor haar inzet. En tot slot 
deelt Ton mee dat Dick de Boer dit seizoen gestopt is als bestuurslid, ook hij wordt bedankt voor zijn 
geweldige inzet voor de club.  
 
Als allerlaatste dankt Ton iedereen voor zijn of haar aanwezigheid en sluit de vergadering om 21.30 uur.  
 
 
 
Heerhugowaard, 4 november 2019 / AvN 


