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      VV ST Adelbert 
      Algemene leden vergadering 
         
 

   
  

 

 

 

 

 

 

 Kenmerk: 

160622/1  

 

Datum: 16-6-2022   

Notulist: B. de Boer 

 

 

 

1 Opening en mededelingen afgelopen seizoen 
  

1.01.01 Rob Aelbers opent de vergadering en heet iedereen van harte welkom. Rob vraagt 

de bestuursleden om hun functies te omschrijven aan de aanwezigen. 

1.01.02 V.V. st Adelbert kent op dit moment 223 spelende leden en 76 steunende lenen 

met daarnaast een grote groep vrijwilligers.  

1.01.03 Het afgelopen seizoen hebben we vanaf de JO11 jeugd t/m de JO16 allemaal in 

fusieteams gespeeld. Volgend jaar zal de gehele jeugd ook de naam V.V. Egmond 

gaan voetballen, dit met het oog op de aanstaande fusie.  

1.01.04 Corona heeft wederom dit seizoen roet in het eten gegooid voor wat betreft de 

kantine-inkomsten, spelvreugde en deels voetballen zonder publiek. Een 

compliment voor iedereen die zich heeft ingezet om ervoor te zorgen dat we 

evengoed konden blijven voetballen met alle maatregelen die we hiervoor moesten 

nemen. 

 

  

Aanwezig:    

Rob Aelbers 

Ben van Woezik 

Ed Tromp 

Marko Meijer 

Bas van Schagen 

Sandra Huiberts 

Nico Valkering 

Michel Liefting 

Bob de Boer 

Jolanda Brakenhoff 

Jaap Weijers 

Wouter Lammerts 

Henk Duine 

Corrie Duine 

Erik Lammerts 

Mark de Boer 

Samantha Droog 

Tim Kunst 

Anka Swart 

 

Voorzitter                  

Voorzitter 

Penningmeester 

Wedstrijdsecretaris/ Fusiecommissie jeugd 

Wedstrijdsecretaris 

Ledenadministratie en coördinator dames  

Beheer complex en materialen 

Coördinator jeugd JO12 t/m JO19 

Coördinator jeugd kabouters t/m JO11 

Kantinebeheer 

 

 

  

 

Kopie aan: 

  

 

alle aan- en afwezigen leden 
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2 Ingekomen stukken 

2.02.01 Financieel jaarverslag d.d. 15 juni 2022 

 
3 Verslag penningmeester 

1.03.01 Het financieel jaarverslag wordt besproken met als onderwerpen; 

- Balans per 30 juni 2021 

- Exploitatierekening over 2020-2021 

- Toelichting op de exploitatierekening over 2020/2021 

- Bestemming exploitatie-resultaat 2020/2021 

 

Aantal belangrijke aanwijsbare punten, wederom geen Adelbertveiling, 

contributies, hogere energiekosten en minder barverkopen.  

1.03.02 De kascommissie bestaande uit Rob Koning en Frank Paap heeft de controle 

gedaan en een en ander akkoord bevonden.  

1.03.03 Naar aanleiding de negatieve baten met betrekking tot de contributies hebben we 

als bestuur ook gekeken naar de contributies van omliggende verenigingen. V.V. 

st Adelbert blijkt ver onder het gemiddelde te liggen. De baten hebben we hard 

nodig en daarom willen we de contributie verhogen. We zullen hier zo over 

stemmen aan het einde van deze vergadering.  

 
4 Stand van zaken m.b.t. fusie 
1.04.01 Achter de schermen zijn er een heel aantal werkgroepen aan de 

slag met de fusie. Dit zijn werkgroepen naast de bestaande 

fusiecommissie, welke zich bezig houden met:  

- Communicatie 

- Financiering/Juridisch 

- Voetbal technische zaken 

- Identiteit 

- Organisatiestructuur 

- Sponsoring 

- Bouw (nieuwbouw accommodatie) 

- Activiteiten en evenementen 

 

Op 6 april is er een zitting geweest bij de Raad van State, waarbij 

de gemeente, de bezwaarmakers en een aantal leden van de 

fusiecommissie bij aanwezig waren. De verwachting is dat de 

Raad van State voor de zomervakantie uitspraak doet of we op de 

locatie aan de Egmonderstraatweg kunnen gaan fuseren of dat 

het plan vernietigt wordt. 

 

Het blijft spannend en hopelijk wordt alle energie die alle 

vrijwilligers erin steken beloond.  
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5 Stemming en rondvraag 
 

1.05.01 Stemming 

 

V.V. st Adelbert wil de contributie aanpassen vanaf seizoen 

2022-2023 volgens onderstaande lijst; 

 

- Kabouters -                                           € 40,00 

- Jeugd geboortejaar 2015 en 2016  -        € 80,00  

- Jeugd geboortejaar 2011 t/m 214 -         € 90,00 

- Jeugd geboortejaar 2007 t/m 2010         €105,00 

- Jeugd geboortejaar 2003 t/m 2006 -       €125,00 

- Heren senioren Selectie (geboren 

In 2002 of eerder)                         -       €195,00 

- Senioren (geboren  

In 2002 of eerder), ook dames       -        €170,00 

- Veteranen                                     -        € 80,00 

 

• Administratiekosten opzeggen lidmaatschap na 31 mei € 

25,-. 

 

 

Alle aanwezigen stemmen voor het aanpassen van de 

contributie.  

 

 

1.05.02 Er zijn verder geen vragen meer vanuit de aanwezigen. 

 

6 Sluiting 

1.06.01 Rob dankt ieder voor zijn aanwezigheid en nodigt iedereen uit 

voor een drankje. 

 
 

n.b. het Financieel Jaarverslag d.d. 15 juni 2022 is op te vragen bij de penningmeester, Ed Tromp. 


