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Notulen Algemene Leden Vergadering MVV ’27, 22 februari 2021 

1) Opening: 

In verband met Covid-19 wordt deze ALV digitaal gehouden via Teams. De leden die zich hebben aangemeld hebben een 

uitnodiging ontvangen en zijn op 4 na allemaal ingelogd. Het aantal aanwezige leden is 33. De lijst van aanwezigen zal bij de 

stukken worden opgeslagen als presentielijst. 

Pieter opent de vergadering om 20:00 uur en heet alle aanwezigen van harte welkom op deze bijzondere Algemene Leden 

Vergadering (ALV) van MVV ’27. 

In verband met de bijzondere omstandigheden worden de speldjes voor aantallen jaren lid van MVV ’27 én de uitreiking 

van de Rien van Eijmeren Award komen te vervallen. De speldjes worden in een later stadium alsnog uitgereikt. 

 

2) Ingekomen stukken: 

Er zijn géén ingekomen stukken. 

 

3) Vaststellen notulen ALV 6 november 2019 

Punt 8 In verband met de bijzondere omstandigheden zijn het reactiveren van G-voetbal, het onderzoeken van MVV ’27 

rookvrij en een gezonder aanbod in de kantine opgeschort 

Punt 12 Rob Zwaard: De ALV is nu vooral financieel. Er is behoefte aan meer voetbaltechnische     

         informatie. -> Volgende ALV 

       Sjaak van der Sar: Wat is de status van de fietsenrekken? -> Wordt vervolgd 

       Mike Rattink: Gaat MVV ‘27 actief werven naar vrijwilligers? -> Wordt vervolgd 

       Sjaak Stougje: Het gebruik van alcohol op het sportpark buiten de aangewezen plaatsen  

         moet strenger gecontroleerd worden. -> Wordt vervolgd 

       Willem Bosschaart: Hoe staat het met de verlichting naar veld 4/5? -> Gerealiseerd 

 

4) Terugblik seizoen 2019 – 2020, 1e helft 2020 – 2021 en vooruitblik 2e helft 2020 – 2021 

De voorzitter neemt ons mee voor een terugblik naar het afgelopen jaar en werpt een blik vooruit op de 2e helft van dit 

seizoen. 

Herdenking Henk Huiskes, Koos Louter, Gerard Vijverberg, Jasper van der Hoeven, Jaap de Bruijn, Ron van Mil. 

Terugblik 2019-2020 

- Opening kleedkamers: een gezamenlijk succes waar we trots op mogen zijn: sponsoren, vrijwilligers, fondsen: 

samen hebben we de renovatie mogelijk gemaakt. 

- Promotie 2e en 3e elftal 

- Laatste wedstrijd tegen DSVP: verloren periodekampioenschap 

- Afscheid: van onze trainers Peter, Jim en Stanley, van de leider 1e elftal en TC John Emmerig 

Erik van Geest, Koen de Bloeme, Gijs de Jong, Brady Stralendorf, Sander Quick, Kees Louter gestopt met 

selectievoetbal 

Gestopt Pim van Reij 
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- Covid-19 2019-2020: Per maart abrubt een einde aan het seizoen. Na de strenge lockdown jeugd weer trainen: er 

wordt veel gevraagd van trainers en leiders jeugdelftallen. Lang doorgetraind, ook in de zomer. 

- Begin dit seizoen 2020-2021 begon hoopgevend: keihard werk Riet en Gerard en alle teams die bardiensten 

draaiden. Leo en Nico met een strak schema voor kleedkamergebruik en wedstrijden. Selectie met Hakan Copur, 

Marcel van Wieren en Fred Rijnenberg. 

Naast nieuwe technische staf ook nieuwe spelers zoals Cas, Timo, Lars en Stijn. 

- Lief en Leed Commissie, Sponsorcommissie, Communicatiecommissie: Digitale Nieuwsbrief De Aftrap en 

publicaties op de site mbt Covid-19 richtlijnen 

Vooruitblik lopend seizoen en daarna 

- Na het benoemen van de ontwikkelingen goed om terug te komen op Covid-19: en op wat het perspectief is. 

Verwachting is niet meer dat we dit seizoen gaan uitspelen. KNVB werkt aan de Regio Cup. Tegelijkertijd staan wij 

in contact met FEVO-West. Ook KNVB is aangesloten. 

Blijven in contact met organisaties: gemeente, GGD, andere sportverenigingen, KNVB 

Gevolgen pandemie? Verloop essentiële functies binnen de vereniging. Bestuursfuncties komen we later op.  

- Hoofd Jeugdopleidingen Willem Bosschaart zal na dit seizoen ook zijn taken neerleggen. Op dit moment is hij erg 

druk met de gesprekken om veel functies in de jeugd te vervullen. Ook hier lijken veel uitdagingen te liggen.  

- Voetbal technisch beleid: Tom en Richard vormen de TC. Geweldig werk van Willem Bosschaart. Heel blij met de 

werklust van Tom en Richard. Ze zijn voortvarend van start gegaan, al hadden ze zelf ook gehoopt meer 

voetbalwedstrijden en trainingen mee te kunnen maken. We kennen een hoop uitdagingen met het opvullen van 

essentiële functies binnen de vereniging. Dit is een uitdagende periode en we zullen daar als bestuur keihard aan 

gaan werken om de gehele organisatie met kaderfuncties goed in te vullen de komende periode. Straks komen we 

nog op het feit dat twee bestuursleden aftreden: Niels en Arno.  

- Aandachtspunt voor het bestuur: de betrokkenheid van leden en vrijwilligers. Het lastig opvullen van vacante 

posities is een signaal. Er liggen hier serieuze uitdagingen voor ons als bestuur.  

- Jeugdkamp ontwikkelingen: Het kader, de organisatie van het jeugdkamp, heeft de keuze gemaakt om een 

gemengd jeugdkamp te organiseren. Het bestuur is blij met deze ontwikkeling. En vindt het geweldig hoe de 

organisatie dit heeft opgepakt. Een besluit op basis van een gedegen onderzoeksrapport: op weg naar een 

passend, toekomstbestendig MVV ’27 Jeugdkamp. 

- Oud Papier ontwikkeling (link met Henk Huiskes, medeoprichter OudPapierActie) 

 

5) Jaarverslag penningmeester seizoen 2019 – 2020 

De penningmeester geeft tekst en uitleg over het financiële jaar 2019 – 2020. Besproken worden de Balansen, de Winst- en 

Verliesrekening en een toelichting op de Investering Kleedkamers. 

 

6) Verklaring Goedkeuring Jaarrekening 2019 – 2020  

De Jaarrekening is gecontroleerd door Financieel Adviesburo Hofman en goed bevonden. 

De penningmeester wordt bedankt voor zijn werk en er wordt décharge verleend aan het Bestuur. 

 

7) Begroting seizoen 2020 – 2021 en halfjaarcijfers seizoen 2020 – 2021  

De penningmeester geeft tekst en uitleg over de begroting seizoen 2020 – 2021 en de halfjaarcijfers seizoen 2020 – 2021. 

Vragen van de leden: 

Erik van Duijnen:  De begrootte afschrijvingen lijken laag met het oog op de verbouwing.  

-> Klopt, dat zal in de definitieve cijfers hoger zijn. 

Carel van Leeuwen:  Hoe denkt MVV ’27 het lopende seizoen (2020 – 2021) af te sluiten?  

-> Het Bestuur streeft ernaar het seizoen af te sluiten met een nul-resultaat. 

Carel van Leeuwen: In het verleden is er eerder een renteloze lening uitgeschreven om een negatief resultaat op te 

vullen. Is daar nu ook al over nagedacht?  

-> Als de situatie zich voordoet worden alle opties open gehouden. 

Erik van Duijnen:   Is er veel van de 2e ronde contributies niet betaald of teruggevorderd?  

-> Het aantal niet betaalde of teruggevorderde contributies is minimaal. 

Ruud van Walsum:  Is er al een begroting voor het 2e halfjaar gemaakt die rekening houdt met de bijzondere 

omstandigheden?  

-> Ja, intern is die gemaakt en die gaat uit van het benoemde nul-resultaat.  
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8) Vaststellen contributie seizoen 2021 - 2022 

Het Bestuur stelt voor aan de leden om de contributie voor seizoen 2021 – 2022 niet te verhogen. 

 Dit voorstel wordt door 100% van de aanwezige leden aangenomen. 

Het Bestuur vraagt mandaat aan de leden voor een maximale verhoging van € 10,00 voor alle jeugd, senioren en zaal als de 

situatie daarom vraagt. 

 Dit voorstel wordt door 100% van de aanwezige leden aangenomen. 

Het bestuur stelt voor aan de leden om de contributie voor de zaal te verlagen van € 235,00 naar € 200,00. De contributie 

voor de combinatie zaal/veld blijft gehandhaafd op totaal € 375,00 (€ 235,00 voor veld en € 140,00 voor zaal) 

 Dit voorstel wordt door 100% van de aanwezige leden aangenomen. 

Vragen van de leden: 

Carel van Leeuwen:  Is de voorgestelde contributie voor de zaal in lijn met de ons omringende leden?  

-> Ja 

 

9) Bestuursmutaties 

Aftredend en niet herkiesbaar Arno van Nierop (Bestuurslid Technische Zaken) 

Voorstel Bestuur: a.i. invulling door Tom Visser tot er een permanente invulling aan gegeven kan worden. 

 Dit voorstel wordt door 100% van de aanwezige leden aangenomen. 

Aftredend en niet herkiesbaar Niels Planken (Bestuurslid Jeugd) 

Voorstel Bestuur: tijdelijke overname werkzaamheden door overige Bestuursleden tot er een geschikte kandidaat 

gevonden is. 

 Dit voorstel wordt door 100% van de aanwezige leden aangenomen. 

 

10) Rondvraag 

Yennick Berrevoets: Is het een overweging om, als de situatie daarom vraagt, de selectiespelers om een extra 

bijdrage te laten leveren?  

-> Dat wordt zeker overwogen. Hoewel samenwerken lastig is gebleken. 

Wout Jansen:     Kan het Bestuur op zaterdag meer zichtbaar zijn op bijvoorbeeld Veld 4?  

-> Dat is een duidelijk signaal en hier zullen we rekening mee houden. 

Wout Jansen:     Kunnen we niet voorop lopen als het gaat om het volgen van de Corona-regels?  

-> Wij houden ons aan de richtlijnen van het RIVM en zijn continue in overleg met de KNVB, 

de Gemeente en de ons omringende verenigingen. 

Suzanne van Balen:   Als er niet in de zaal getraind kan worden, kan er dan op het veld getraind worden?  

-> Als de ruimte het toelaat zou dat een mogelijkheid zijn. We zullen dit in de gaten houden. 

Rob Zwaard:     Op verzoek van VRIJ moeten de grasvelden wel gebruikt worden.  

-> Wij zullen dit in overleg met de teams proberen te realiseren. 

Peet Doelman:     Compliment aan het Bestuur hoe de hele Covid-19 situatie wordt gemanaged. 

 

11) Sluiting van de vergadering 

Pieter van Rijs sluit om 22.20 uur de vergadering.  


