Notulen Algemene Ledenvergadering seizoen 2019-2020
Maandag 4 november 2020
1. Opening
Voorzitter Jeroen Tromp opent de vergadering en heet alle aanwezigen welkom.
Deze 98e ALV vergadering is een primeur, omdat deze digitaal via MS Teams wordt gehouden in
verband met de coronacrisis. Jeroen is blij dat deze mogelijkheid er is.
Aangezien het statutair vereiste aantal leden niet aanwezig is, schorst de voorzitter de vergadering
om deze na twee minuten opnieuw te openen.
Hij herinnert eraan dat het verslagjaar van de vereniging loopt van 1 juli 2020 tot en met 30 juni
2021. Het bestuur heeft gemeend aan het begin van het jaarverslag een In Memoriam op te nemen
voor Jan Lute, die onlangs is overleden. Dat viel weliswaar buiten het verslagjaar, maar wachten tot
het volgende jaarverslag leek ongepast gezien de grote verdienste van Jan voor Vitesse.
De vergadering neemt een minuut stilte in acht om allen te gedenken die de vereniging in het
afgelopen jaar zijn ontvallen.
3. Notulen jaarvergadering 4 november 2019
Hierover worden geen vragen gesteld. De secretaris merkt op dat het parkeerterrein en het honk- en
softbalveld eigendom is van de Gemeente. Er is dus geen sprake van, zoals in de notulen werd
gesuggereerd, dat een deel van dat terrein in eigendom is van een ministerie. Met deze aanpassing
stelt de voorzitter de notulen vast.
4. Jaarverslag, jaarrekening en begroting
4.1. Jaarverslag seizoen 2019-2020
De voorzitter merkt op dat de samenstelling van het bestuur is gewijzigd. Roy Vliese en Hans de
Zeeuw hebben het bestuur verlaten. Zij zijn beide een grote steun geweest. Roy is bereid voor
juridische zaken op de achtergrond beschikbaar te blijven. De voorzitter bedankt de heren voor hun
inzet in de afgelopen jaren.
Nieuw in het bestuur is Kasper van de Klundert, lid en speler in Vitesse-4. Ook Barbara van
Lodensteijn is toegetreden, met speciale aandacht voor het meiden- en damesvoetbal. Een ook
Patrick Grandiek is tot het bestuur toegetreden, spelend in de Veteranen.
Wij zijn trots op deze nieuwe leden, die met hun komst niet alleen deskundigheid inbrengen maar
ook bijdragen aan de verjonging van het bestuur.
Het voetbalseizoen 2019-2020 is door het uitbreken van de coronapandemie ernstig verstoord.
Vitesse kon daaraan niet ontkomen, waardoor het een seizoen een bizar verloop heeft gekregen.
De voorzitter is gelukkig met de beslissing om het E en F veld in april 2020 vervroegd in onderhoud te
geven. Dit maakte het mogelijk om in de zomermaanden, toen de maatregelen gedeeltelijk werden
opgeheven, weer van de velden gebruik te maken.
Er zijn geen vragen over het bestuursverslag. De secretaris merkt op dat er geen noodzaak is
gebleken om de statuten van de vereniging te wijzigen. Vorig jaar werd opgemerkt dat aanpassing
nodig zou zijn i.v.m. een uitgavenlimiet die achterhaald zou zijn. Dat blijkt mee te vallen. Het bestuur
mag zonder voorafgaande toestemming door de ALV besluiten tot uitgaven tot 25% van de geschatte
jaarlijkse contributie-inkomsten. Het gaat nu om ca. € 30.000 en dat geeft geen aanleiding om hierin
iets te veranderen. De statuten dateren uit 1997.
Roy Vliese merkt op dat de omzet dit jaar vrij laag is als gevolg van de pandemie.
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De voorzitter meldt dat de duinrel door de PWN volgend seizoen zal worden aangelegd.
De ontwikkeling van het ledenaantal is gunstig. Het ledenaantal is gestegen van 832 tot 880, vooral
bij de senioren. Een punt van zorg is het geringe aantal leden bij Red Stars. Dat staat al jaren op 29
leden en het maakt dat bij de gemeente wordt nagedacht over alternatief gebruik van het veld. Het
bestuur gaat met Red Stars overleggen om te zien of zij vertrouwen hebben in hun continuïteit en
het denkt erover om het veld ook voor andere sportdoeleinden geschikt te maken, met name voor
de jeugd. Het veld is te klein als voetbalveld voor senioren. Niets doen is een risico en Red Stars staat
er voor open. Mogelijk kan het veld ook voor zomervoetbal worden gebruikt.
Of de coronamaatregelen tot ledenverlies zal leiden moet worden afgewacht. Er wordt alles aan
gedaan om de jeugd zoveel mogelijk te laten sporten als mogelijk is binnen de door de regering
opgelegde maatregelen.
Jaarverslagen commissies
De voorzitter stelt voor deze niet stuk voor stuk door te lopen. Hij meldt dat de commissie
Gebouwen en Terreinen is gesplitst. Gebouwen en Terreinen gaat door als commissie voor de
maandagmorgenploeg, onder leiding van Jos Huiberts. Nieuw is de Bouw- en Ontwikkeling
Commissie (BOC) onder leiding van Kees de Groot. Naast Kees zitten Michiel de Nijs en Siep Admiraal
in deze commissie. Men werkt op dit moment aan het verder uitwerken van de plannen voor de
uitbreiding van de kantine en aanpassing van de tribune, die vorig jaar in de ALV zijn gepresenteerd.
Over de Jeugdcommissie merkt de voorzitter op dat er tot nu toe weinig Covid-19 besmetting onder
de jeugd zijn opgetreden. Hij is blij dat de jeugd mag doorsporten en bedankt alle vrijwilligers die zich
daarvoor inzetten.
Ondanks dat de Kantinecommissie niets te melden had is toch wel opmerkelijk dat de kantineomzet
in de maanden vanaf september 2019 tot maart 2020 hoog is geweest. Een aantal kantinemedewerkers is in het voorjaar van 2020 afgezwaaid in aanwezigheid van de voorzitter. Hun namen staan
in het verslag vermeld.
Bert van Wijk complimenteert de Kantinecommissie voor de organisatie van de maatregelen in de
kantine die vanwege de pandemie nodig waren. Het was goed en daardoor kon de kantine ondanks
de beperkingen toch redelijk worden gebruikt.
Blauw Zwart meldt het moeten opgeven van de ouderenmiddag, wat de voorzitter jammer vindt.
Vitesse blijft blij met Blauw Zwart, dat meldde dat zij dit jaar een nadelig saldo hadden.
Over de lagere senioren merkt de voorzitter op dat ondanks de beperkte speelmogelijkheden voor
deze groep het sentiment onder hen erg positief blijft. Daar is hij blij mee en hij noemt het nieuwe
zaterdagteam dat zich heeft aangemeld.
De secretaris zegt iets over het gastheerschap. Uit sommige teams komen opmerkingen over het
mogen doen van andere taken dan puur het gastheer zijn. Er zijn teams die liever af en toe een
scheidsrechter willen leveren aan andere teams. Zij vinden dat dit ook tot de invulling van de
teamtaken gerekend zou mogen worden. Het bestuur wil daar best over nadenken in het kader van
het vrijwilligersbeleid. Bert van Wijk merkt op dat de invulling van het gastheerschap lang niet altijd
goed verloopt. De secretaris vult aan dat de taak van de gastheer wat is uitgehold doordat
scheidsrechters geen formulieren meer hoeven invullen in het wedstrijdsecretariaat. Ondanks dat
blijft de taak belangrijk.
Kasper van de Klundert vraagt of teams willen aangeven als teamleden scheidsrechter willen zijn of
als zij iets anders willen doen. Geef dat vooral aan hem door of aan Suus en Marlies.
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Over de Technische Commissie is de voorzitter verheugd te kunnen melden dat die, vooral dankzij de
inspanning van Patrick Grandiek, is versterkt met de komst van Bas Peters, Cees Welp en Patrick zelf.
Met Jan Oldenhove vormen zij nu de TC.
Patrick vertelt over het Technisch Hart dat is ontstaan. Daarin worden beleid en uitvoering van de
voetbaltechnische opleiding vastgesteld. Het fungeert als een denktank die de TC ondersteunt.
In het Technisch Hart zitten nu ook de trainers van de selectie. In de toekomst kan het zijn dat de
selectietrainers er geen deel meer van uit maken. De selectie heeft een eigen trainingsbeleid, dat kan
afwijken van het bredere trainingsbeleid binnen Vitesse.
De Veilingcommissie staat met lege handen als gevolg van Covid-19. Misschien gaat men online iets
organiseren en de voorzitter roept mensen die daarmee ervaring hebben op om de Veilingcommissie daarbij te ondersteunen.
De vertrouwenspersoon is eenmaal benaderd over een kwestie die in goed onderling overleg met de
melder is afgehandeld. De drempel om iets te melden lijkt nog altijd hoog. Er wordt gewerkt aan een
beleid om de drempel te helpen verlagen. Marcel Balm en Pita Mol zijn bereid gevonden de rol van
vertrouwenscontactpersoon op zich te nemen. Zij zullen worden aangesteld.
Hans de Zeeuw vraagt of er zowel voor de dames als voor de heren een vertrouwenspersoon is. Dat
lijkt hem belangrijk en het lijkt inderdaad mogelijk om beiden aan te stellen.
Met betrekking tot het wedstrijdsecretariaat merkt de voorzitter op dat er nog steeds behoefte is
aan scheidsrechters.
Vanuit de Sponsorcommissie komen positieve signalen, ondanks de moeilijke tijd voor veel van onze
sponsoren. Er zijn nog vrijwel geen opzeggingen. Wel is het lastig om nieuwe ondernemers te
benaderen voor sponsoring.
Bij de PR Commissie merkt Bert van Wijk op dat de website slecht functioneert. De voorzitter geeft
aan dat een groepje mensen enthousiast lijkt om de website nieuw leven in te blazen. Er wordt ook
gewerkt aan een nieuwe website die gericht is op Vitese100. Wordt dus vervolgd.
De secretaris vult aan dat Barbara van Lodensteijn de PR Commissie wil verbreden tot Communicatie
Commissie. PR is daar een onderdeel van. Bart Scholtens heeft zich hiervoor als vrijwilliger gemeld.
Hij gaat met Gijs en Joop kijken naar de technische layout van de website. Hopelijk leidt dat snel tot
verbeteringen.
4.2. Jaarrekening seizoen 2019-2020
De penningmeester laat via een presentatie de belangrijkste onderdelen van de jaarrekening zien.
Het jaar 2018-2019 was in financieel opzicht een topjaar en de verwachting was dat het succes
(ledengroei en goede kantineomzetten) zich voort zou zetten. Dat was ook zo, totdat in maart 2020
de coronapandemie uitbrak. Vooral de kantineomzet viel stil. Wat wel goed ging waren de
sponsorinkomsten en de opbrengst van de Vrienden van Vitesse.
Op de netto-kantine inkomsten hebben wij € 21.000 moeten inleveren. Ondersteuningsprogramma’s
van de overheid hebben compensatie geboden. Daardoor is het exploitatiesaldo in het boekjaar rond
€ 12.000 uitgekomen, wat niet slecht was voor zo’n dramatisch jaar.
Patrick Grandiek vraagt of de loonkostensubsidie mogelijk nog terugbetaald moet worden.
De penningmeester antwoord dat dit afhangt van de omzet waarover deze is aangevraagd ten
opzichte van de werkelijke omzet. Omdat wij aanvragen o.b.v. de werkelijke omzet is de kans op
terugvordering vrijwel nihil. Al met al is ca. € 36.000 ontvangen dankzij subsidies.
Het eigen vermogen stond op € 157.000 en is teruggevallen tot € 119.000. Daar zien we de afboeking
van de bestemmingsreserve na de verbouwing van de keuken die € 40.000 kostte.
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Deze investering is niet terug te vinden in de waarde van de activa, doordat wij zulke investeringen
zo snel mogelijk afboeken en we deze dus niet activeren. De penningmeester laat zien hoe deze
methode in de balans doorwerkt. De feitelijk gemaakte kosten worden eerst van de
bestemmingsreserve afgeboekt. Het restant dat overblijft wordt bijgeschreven op de waarde van de
gebouwen en terreinen op de balans. Vervolgens wordt daarop afgeschreven volgens de geldende
afschrijvingsregels.
De liquiditeiten stonden aan het begin van het boekjaar met € 96.000 en het is aan het einde ervan
geslonken tot € 82.000.
Bert van Wijk vraagt of er een nieuwe bestemmingsreserve wordt opgebouwd, rekening houdend
met de wens om de verlichting te vernieuwen. Zonder zo’n reserve kan immers niet worden
geïnvesteerd. Volgens de penningmeester kan dat het wel wanneer de ledenvergadering er mee
instemt. Bert van Wijk reageert dat dan het eigen vermogen flink naar beneden gaat. De voorzitter
merkt op dat er ook geleend kan worden voor een grote investeringsuitgave. De penningmeester vult
aan dat al in de ALV van 2020 is opgemerkt dat de renovatie van de kantine en de tribune zo groot zal
zijn dat dit niet eerst via de bestemmingsreserve gevuld kan gaan worden. Daarop concludeert Bert
van Wijk dat veilingen – fysiek of digitaal – daarom erg belangrijk zet. Het bestuur geeft hem daarin
gelijk.
De penningmeester merkt tenslotte hierover op dat dit dilemma ook geldt voor de wens om
ledverlichting aan te leggen. Daar is ook geld voor nodig. Belangrijk daarbij is dat de Vrienden Van
Vitesse al hebben aangekondigd dat zij hun opbrengst van het huidige seizoen daarvoor willen
bestemmen. Bovendien kan op zo’n investering 30 of misschien zelfs 35% aan BOSA subsidie worden
gekregen. Dat dekt niet alles, zodat geaccepteerd moet worden dat de liquiditeit daardoor wat naar
beneden gaat. Misschien is er ook nog een subsidie van de Provincie voor ledverlichting op
sportvelden van maximaal € 10.000 per complex. Daar is nog weinig over bekend. Stel dat wij daar
ook voor in aanmerking komen, dan kunnen wij voor niet heel veel eigen geld de ledverlichting
aanleggen. Gezien de langlopende discussie daarover wil het bestuur dit zo snel mogelijk realiseren.
Er zijn geen verdere vragen over de financiële situatie.
4.3. Kascommissie
Lennart Beentjes is aanwezig namens de Kascommissie, waarvan hij voorzitter is. Hij complimenteert
het bestuur voor het overzichtelijke jaarverslag maar ook voor het positieve resultaat dat toch is
gerealiseerd. Er is goed ingespeeld op bestaande subsidies en nieuwe compensatiemogelijkheden.
De Kascommissie heeft controle uitgevoerd op de juistheid van de gegevens over de banksaldi.
Daarnaast is ze integraal door de jaarrekening en door alle grootboekmutaties gelopen. Hieruit zijn
diverse vragen naar voren gekomen en die zijn door het bestuur adequaat beantwoord. Het bestuur
heeft de begroting 2021-2022 overlegd en zij heeft aangegeven dat deze conservatief is opgesteld.
Bijvoorbeeld gaat het bestuur uit van een half jaar durende sluiting van de kantine. Dat zou volgens
Lennart nog wel iets langer kunnen duren. Het betekent dat de nu opgenomen € 20.000,- aan
kantine-inkomsten nog wel eens te optimistisch zou kunnen zijn en dan daalt het resultaat verder.
Daarom heeft de Kascommissie het bestuur gevraagd nog eens kritisch te kijken naar de begrootte
kosten om besparingsmogelijkheden te vinden. Dat moet mogelijk zijn, omdat niet alle activiteiten
doorgaan als normaal.
Over de renovatieplannen adviseert de Kascommissie hiervoor een business case opstelt waarin het
uitwerkt hoe Vitesse een lening zal kunnen terugbetalen. Een meerjaren exploitatie- en
liquiditeitsbegroting moeten daarvan onderdeel zijn, net als een risicoanalyse.
De Roset Patisserie en Chocolaterie is hoofdsponsor van Vitesse’22
4

Het bestuur heeft de Kascommissie uitgenodigd voor raadpleging als het bestuur over gaat tot
besluitvorming over deze renovatie.
De voorzitter van de Kascommissie stelt de vergadering voor het bestuur decharge te verlenen voor
het gevoerde beleid. De vergadering neemt het advies over en dechargeert het bestuur.
4.4. Jaarplan seizoen 2020-2021
De voorzitter stelt voor de bespreking van het Jaarplan te combineren met agendapunt 5 en geeft
Kasper van de Klundert en Barbara van Lodensteijn het woord over het ontwikkelprogramma
“Meiden in Beeld”. Kasper licht toe hoe de sponsorbijdrage van ING binnengehaald is.
Die bijdrage bedraagt € 15.000 over drie jaar. Het meidenvoetbal groeit en er is een werkgroep
Meiden in Beeld opgestart, waarin naast Barbara en Kasper ook Jesse Folkerts (assistent HJOmeiden), de meidencoördinatoren Marlies Schoon en Suus van Schagen en Monique Wijnands zitten.
Deze groep spreekt over het stimuleren en faciliteren van het meidenvoetbal. Jesse heeft laatst een
eerste bijeenkomst georganiseerd met trainers en coaches, waarin hij met hen door de Cörver
Methode is gegaan over hoe jeugdige spelers zo goed mogelijk begeleid kunnen worden en hoe op
langere termijn een bepaalde techniek bijgebracht kan worden waardoor hun niveau stijgt.
Dat traject krijgt een vervolg, met o.a. thema avonden.
Barbara van Lodensteijn vertelt hoe zij ooit in gesprek kwam met Anne Laan. Anne vertelde haar dat
zij op zeker moment een rose shirt en rose sokken ging dragen om “in beeld” te komen bij de andere
voetballers en trainers. Zo is ook het idee van het Meiden in Beeld programma ontstaan.
Als bestuur en als club ontdekten wij dat de meiden niet goed in beeld waren. Het programma
bestaat uit een aantal pijlers, waar Barbara kort over vertelt en wat ook op de website onder
downloads te vinden is. Centraal staat de missie dat de meiden eenzelfde afspiegeling bij de club
moeten vormen die zij in de maatschappij ook zijn. Dus dat zij in alle opzichten gelijk zijn, maar op
hun eigen niveau. De visie bepaalt vervolgens de koers waarin de vrouwen, van pupillen tot senioren
zich optimaal kunnen ontwikkelen als bevlogen voetballers en teamspeler op basis van hun
persoonlijke intentie. Zo is voetbal de grote mensen wereld in het klein. Op deze visie worden de
middelen de komende vier jaar ingezet. Barbara laat aan de hand van enkele info graphics zien hoe
het plan in elkaar zit en langs welke wegen de doelen behaald zullen gaan worden, van grof naar fijn.
Het Meiden in Beeld programma moet door de hele vereniging heen. Dus iedere commissie krijgt
ermee te maken. Er wordt nog een coördinator voor het programma gezocht die kan helpen om met
de commissie vinger aan de pols te houden van het programma. Barbara houdt zich aanbevolen voor
kandidaten.
Bert van Wijk vraagt wat de ontwikkeling is van scheidsrechters bij de meiden. Idealiter komen er
voorbeelden van vrouwen die vrouwen fluiten. Dat kan jongere meiden stimuleren om ook te gaan
fluiten.
Fons Lute vult aan dat de groei van het meidenvoetbal ook consequenties kan hebben voor de
capaciteit van de velden en de kleedkamers. Het kan dus kosten veroorzaken. Daar staat dan ook
tegenover dat wij meer inkomsten gaan krijgen. De kost kan hierbij daarom ook voor de baat uit gaan
en we moeten bereid zijn hierin te investeren om de gewenste groei te bereiken.
Zo heeft de foto van Barbara en Kasper in de nieuwsbladen mede geleid tot de komst van een groep
jonge vrouwen, o.a. van FC Uitgeest, die op de maandagavonden komen trainen. Wellicht gaan zij
volgend seizoen een team vormen. Een beetje marketing lijkt dus te lonen.
Barbara geeft de aanwezigen nog mee dat in januari alle commissies en betrokkenen de resultaten
zullen krijgen van wat er in het programma uitgerold zal gaan worden.
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Marcel Krimp merkt op dat het ook aanleiding kan geven om bij de aanschaf van kleding met de
meiden rekening te houden. De voorzitter reageert hierop met de opmerking dat in het verleden al
eens geprobeerd is om een dameslijn in de kleding aan te schaffen. Toen was het aantal aanbieders
daarvan heel beperkt. Hij zegt toe dat dit punt met de kledingleverancier besproken zal worden.
Bert van Wijk geeft aan dat de basis van het vrouwenteam waar de jeugd tegenop kijkt wel smal is.
Het team is nu al weggezakt naar 13 dames en het kan niet zo zijn dat er straks geen Vrouwen 1 team
meer is waar tegenop gekeken worden. Hij vindt dat een extra aandachtspunt. De secretaris
antwoordt dat dit precies de reden is om te willen groeien. Bij een smalle basis kan er geen
onderscheid worden gemaakt tussen dames die gaan voor prestatievoetbal en degenen die gaan
voor ontspanning. Groei kan ertoe leiden dat beide groepen beter tot hun recht komen.
4.5. Begroting seizoen 2020-2021
De penningmeester licht toe dat de begroting rekening houdt met lage kantine inkomsten. Lennart
Beentjes heeft al gezegd dat zelfs dit niet zeker is. Aan de inkomstenkant lijkt de contributie tamelijk
zeker. De sponsorinkomsten zij ook wat lager geraamd. En er wordt uitgegaan van opnieuw flink wat
ondersteuning en subsidie. De baten dalen desondanks wel, maar niet dramatisch. De kosten lopen
grotendeels door en we hopen opnieuw op loonkostensubsidie. De loonkosten stijgen iets, doordat
er meer betaalde trainers zijn. De algemene kosten zijn met € 11.000 verlaagd, omdat er minder
activiteit zal zijn en wij zo zuinig mogelijk moeten zijn. Per saldo houden wij er rekening mee dat wij
circa € 16.000 tekort zullen komen.
Het liquiditeitensaldo bedraagt € 82.000 en dat zal met € 16.000 afnemen wanneer alles tegen zit.
Maar het kan ook meevallen, afhankelijk van de door de regering opgelegde beperkingen.
Als wij een veiling gehouden mag worden, dan zal die er zeker komen.
6. Veilig sporten bij Vitesse
De voorzitter stelt voor dit agendapunt te schrappen in verband met de tijd.
7. Benoeming erelid, lid van verdienste en vrijwilliger van het jaar
De voorzitter kondigt aan dat het bestuur besloten heeft om dit jaar drie mensen in het zonnetje te
zetten. Het gaat om twee vrijwilligers van het jaar, één speciale bij de jeugd en de reguliere
vrijwilliger van het jaar. En er wordt een erelid benoemd.
Online schakelt Mila Kleine Staarman in via Teams. Mila is 15 jaar oud en zij geeft twee keer per
week training aan de JO12-3, dat zij ook coached bij wedstrijden. Mila speelt zelf in de JO16-2 bij de
jongens, waar zij ook tweemaal per week traint en zij speelt in de Vrouwen 1, waar zij ook twee keer
per week traint.
De voorzitter vertelt dat Mila ook op zaterdag vaak aanwezig is om bij allerlei zaken te helpen. Mila
wordt onze eerste Vrijwilliger van het Jaar bij de Jeugd. Mila is daar zichtbaar blij mee. Een presentje
zal op haar huisadres worden bezorgd.
Vervolgens kondigt de voorzitter aan dat Jos Huiberts tot vrijwilliger van het jaar is gekozen. Jos is de
voorzitter van de commissie Gebouwen & Terreinen. Vooral in de COVID-tijd heeft hij met alle leden
van de Maandagmorgenploeg veel werk verzet om alles in goede banen te leiden.
Het meest recente wapenfeit is dat deze groep de Club van 100 heeft helpen opknappen om de BSO
van Forte een betere ruimte te geven.
Daarna kondigt de voorzitter aan dat het bestuur besloten heeft tot het benoemen van Nico Veldt tot
erelid van Vitesse’22. Onder applaus ontvangt Nico de gouden speld en de bloemen met een
enveloppe van de voorzitter.
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Nico zelf vertelt hoe hij bij Vitesse begon door mee te komen met zijn vader. Vanaf zijn jeugd heeft
hij tot 1992 gevoetbald. Daarna heeft hij in Jeugdbestuur gezeten, in de Evenementencommissie en
nu nog steeds in Gebouwen en Terreinen. Hij zegt heel verguld te zijn met dit eerbetoon.
De secretaris zegt dat Nico deze eer dubbel en dwars verdiend heeft. Hij typeert Nico voor
onbekenden als een wat nors overkomende man die overal een mening over heeft, soms wat
tegendraads. Maar ken je Nico wat beter, dan weet je dat dit alleen de ruwe buitenkant is. Alles wat
hij doet, dat doet hij met hart en ziel. Veel dingen doet hij ongevraagd en meestal komt hij snel met
een oplossing wanneer iemand een technisch probleem signaleert. Dat is fantastisch en hij is goud
waard voor de club.
Eigenlijk is Nico ook “mister normen en waarden”: hij draagt uit hoe het moet en geeft het goede
voorbeeld. En gelukkig heeft hij er bij Vitesse ook plezier in, zegt hij zelf ook.
Vitesse is blij met Nico als erelid. Nico wordt via Teams door alle aanwezigen gefeliciteerd en hij
bedankt iedereen daarvoor.
8. Samenstelling van het bestuur en rooster van aftreden.
De voorzitter concludeert dat het na ruim anderhalf uur tijd is om de digitale vergadering te
beëindigen. Hij toont een schermoverzicht met daarin de samenstelling van het bestuur.
Er is nog altijd een vacature voor een penningmeester, maar het mag ook een secretaris zijn.
De secretaris stelt vast dat er dit jaar geen aftredende bestuursleden zijn. Er is een flinke wisseling
geweest in het bestuur en daarom gaat iedereen nu door.
De voorzitter gaat nog even in op de COVID-situatie. Behalve Pim Touber zijn er geen ernstige
ziektegevallen door COVID opgetreden binnen de club. Dat is ondanks alles positief.
De Commissie Vitesse1 00 is druk bezig met het eeuwfeest. Er worden nog oude gedenktekentjes
gezocht en de voorzitter roept de aanwezigen op om zulke herinneringen te laten zien aan Vitesse
100.
De contributie is dit jaar heel laat geïncasseerd. Dat had verschillende oorzaken en het had tot gevolg
dat er wat opmerkingen over de ongelukkige timing zijn gemaakt. De voorzitter geeft aan dat het
bestuur overweegt om een grote groep later in het seizoen de vrijwilligersbijdrage terug te geven.
Dat wordt waarschijnlijk in maart bekeken en dan komt er communicatie over.
Het zal ongeveer € 9.000 kosten maar dat neemt het bestuur voor lief.
10. Sluiting
De voorzitter bedankt alle aanwezigen, wenst hen prettige kerstdagen en een gezond nieuw jaar.
Daarop sluit hij de digitale vergadering.
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