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Notulen Algemene Ledenvergadering seizoen 2019-2020 
Maandag 28 februari 2022 

 
 
1. Opening 
Voorzitter Jeroen Tromp opent de vergadering en heet alle aanwezigen welkom.  
Het is de 99e ALV vergadering, als klopt de telling niet helemaal door het uitvallen van vergaderingen 
gedurende oorlogsjaren.   
 
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. De vergadering neemt een minuut stilte in acht om allen te gedenken die de vereniging in het 
afgelopen jaar zijn ontvallen. 
 
2. Ingekomen stukken en mededelingen 
Er zijn afmeldingen ontvangen van Hans Kaandorp, Peter Lambert, Patrick Grandiek, Jochem 
Beemster en Tjeerd Oosterman. 
 
3. Notulen jaarvergadering 14 december 2020 
Hierover worden geen vragen gesteld. De notulen worden daarmee vastgesteld. 
 
4. Jaarverslag, jaarrekening en begroting 
 
4.1. Jaarverslag seizoen 2020-2021 
De voorzitter stelt voor het jaarverslag niet in detail door te nemen, vooral gezien het aantal 
agendapunten waarvoor tijd nodig zal zijn. Hij staat stil bij de lijst met het ledenaantal om vast te 
stellen dat in het verslagjaar een opmerkelijke stijging van het aantal senioren is opgetreden.  
Dat stemt hoopvol en het brengt het aantal leden op 953. Dennis Koning vraagt of het ledenaantal 
inmiddels niet de 1.000 is gepasseerd. Carin Schellevis betwijfeld het al heeft zij het actuele aantal 
niet paraat en moet het bestuur het antwoord schuldig blijven. Er wordt gesuggereerd om een 
eventueel 1.000e lid in het zonnetje te zetten in dit 100 verenigingsjaar.  
Bas Peter vraagt of een opzegging door een lid leidt tot een actie om dat lid donateur te maken.  
De ledenadministratie doet zulke pogingen zeker. Soms wordt men trainingslid. Trainingsleden 
betalen € 60 per jaar. Er zijn ook niet-spelende leden, zoals scheidsrechters en bestuurders. Die 
inschrijving heeft te maken met de functie die bij de KNVB geregistreerd moet zijn en die recht geeft 
op verzekering door de KNVB. Dat geldt ook voor commissieleden.  
 
Klaas Mantel merkt op dat hij in de commissieverslagen in het jaarverslag zijn bijdrage vanuit de 
Materialencommissie mist. De secretaris constateert dat hij gelijk heeft en verontschuldigt zich voor 
het ontbreken hiervan.  
 
De contributiekorting die eerder was aangekondigd was in het verslagjaar zelf niet aangeboden maar 
is meegenomen bij de contributienota voor het jaar 2021-2022. Ongeveer 90 leden hebben hiervan 
gebruik gemaakt. Dat is een lager aantal dan verwacht.  
 
Vitesse-100 is volop in voorbereiding voor de feestweek in mei. Het bestuur acht het waarschijnlijk 
dat de geplande feestelijkheden niet door COVID-19 beperkingen verhinderd zullen worden.  
 
 
 



De Roset Patisserie en Chocolaterie is hoofdsponsor van Vitesse’22 
 

2 

 
4.2. Jaarrekening seizoen 2020-2021 
De penningmeester laat via een presentatie de belangrijkste onderdelen van de jaarrekening zien.  
Net als het vorige seizoen was ook dit een moeilijk verslagjaar, waarin COVID-19 belemmeringen de 
vereniging en haar leden opnieuw parten speelden. 
De rijksoverheid heeft veel bijgedragen om de vereniging financieel te ondersteunen. De Toeslag 
Vaste Laten (TVL) en de Noodmaatregel voor Overbrugging van Werkloosheid (NOW) regelingen 
hebben geholpen om het verlies aan inkomsten te compenseren. Vitesse is daar goed uit gekomen, 
ook al heeft de penningmeester het niet nodig gevonden om van alle subsidieperiode gebruik te 
maken. Wat ook heeft geholpen is dat er weinig opzeggingen zijn gekomen. De leden zijn de 
vereniging trouw gebleven, net als de sponsoren. Het bestuur prijst zich gelukkig met de trouwe 
leden en sponsoren.  
 
Uit het resultaat is een reserve van € 10.000 aangelegd voor de kosten van het lustrumfeest.  
Voor de installatie van ledverlichting op de velden B en C veld is een reserve opgenomen van  
€ 13.750. Daarvoor is ook € 10.000 subsidie verkregen van de Provincie Noord-Holland.  
Het kantineresultaat is nog veel lager uitgevallen dan de toch al pessimistische begroting.  
Gelukkig waren de lasten ook lager, doordat er minder activiteit was dan anders. De opbrengsten 
bedroegen € 217.000 en de lasten € 203.000. Terwijl de begroting uit ging van een tekort van  
€ 15.000, werd een positief saldo van € 18.145 gerealiseerd. Dit komt grotendeels op het conto van 
de eerder genoemde steun vanuit de rijksoverheid. Ook de jeugdsubsidie van ca. € 9.000 en de BOSA 
subsidie van € 9.500 hebben positief bijgedragen aan het resultaat. Verder was er een Albert Heijn 
actie die ca. € 1.200 heeft opgebracht in Castricum en ca. € 500 in Limmen. Ook leidde een door Jan 
Oldenhove ingelaste quiz tot een bijzondere bate van € 4.217.  
 
Het balanstotaal is gegroeid tot € 255.000. Het eigen vermogen is toegenomen met het 
exploitatieresultaat. Deels is dat gereserveerd zoals hierboven is omschreven, voor ledverlichting en 
het lustrumfeest.  
De stand van de liquide middelen aan het einde van het boekjaar was uitzonderlijk hoog dankzij  
vooruit ontvangen sponsorbijdragen voor het lustrumfeest.  
De penningmeester concludeert dat de financiën een gunstig beeld laten zien. 
 
4.3 Begroting seizoen 2020-2021 
De penningmeester licht toe dat de begroting weer terug gaat naar de niveaus die vór COVID-19 
normaal waren. Er zullen in het volgend boekjaar nog subsidies naijlen, wat extra opbrengst zal 
veroorzaken. De inkomsten zijn begroot op € 256.000 en de lasten op € 274.000, zodat een verwacht 
tekort van € 18.000 zal ontstaan. Wel is het kantineresultaat voorzichtig begroot en er zal op 10 juni 
2022 ook weer een veiling gehouden worden, die zal leiden tot een buitengewone bate.  
Ook kan een deel van de voorziening voor de contributiekorting vrijvallen, waardoor het resultaat 
kan verbeteren.  
Vanuit de zaal wordt gevraagd of de kantineinkomsten niet te pessimitisch worden geraamd. Men 
wijst op de CAL cup die in augustus is gehouden en vindt € 65.000 laag. De penningmeester 
antwoordt dat hij kijkt naar seizoenen als 2018/2019 en dat hij zijn raming daarop heeft afgestemd. 
Hij sluit niet uit dat de raming te pessimistisch is. De vraag is bijvoorbeeld of er weer een 
nieuwjaarsreceptie gehouden kan worden. Dat blijft onzeker. 
 
4.4. Kascommissie 
De penningmeester rapporteert dat hij overleg heeft gevoerd met de kascommissie. Het voornemen 
van de penningmeester om een voorziening te treffen voor de kosten van het lustrumfeest werd 
door de kascommissie verworpen, omdat het niets te maken heeft met de bedrijfsvoering in een 
vorig seizoen. Daarom is de voorziening geschrapt en is hiervoor een reserve aangelegd.  
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Ricardo Palfenier licht namens de kascommissie toe dat men tevreden is over het behaalde resultaat 
en dat de door de commissie gemaakte opmerkingen goed in de jaarrekening zijn verwerkt.  
De kascommissie verklaart zich akkoord met de jaarrekening en stelt zij de vergadering voor het 
bestuur decharge te verlenen voor het gevoerde beleid. De vergadering neemt het advies over en 
dechargeert het bestuur. 
 
5. Vertrouwenspersoon 
De voorzitter meldt dat Marcel Balm is benaderd voor de functie van Vertrouwenscontactpersoon.  
Marcel stelt zich voor aan de hand van een korte diapresentatie. Hij is geboren en getogen in 
Haarlem en woont alweer 22 jaar in Castricum. Hij is geen lid van Vitesse’22 en voetbalde zelf bij FCC. 
Zoon Rutger speelt in Vitesse-1.  
 
Marcel licht zijn achtergrond toe, die naar zijn mening een goede basis vormt voor het vervullen van 
de rol als vertrouwenspersoon. Hij stelt dat ons bewuste gedrag ons erg weinig stuurt; het is vooral 
ons oer-brein dat enorm krachtig is en ons aanstuurt. Marcel volgt het bestuur qua beleid. Hij gaat 
zich verdiepen in beleid dat het Centrum Veilige Sport van NOC/NSF aanbiedt op het gebied van 
sportveiligheid en voorkomen van ongewenst gedrag. Dat kan de aanzet zijn om na te denken over 
preventieve maatregelen die binnen de vereniging genomen kunnen worden. 
 
Richard Beentjes concludeert dat mensen blijkbaar niets aan hun grensoverschrijdend gedrag kunnen 
doen. Marcel antwoordt dat dit bijna waar is, maar niet helemaal, waardoor er toch zeker ruimte is 
voor bijsturing. Het bestuur bedankt Marcel voor zijn bereidheid om de rol van vertrouwenspersoon 
op zich te nemen. 
 
6. Veilig sporten bij Vitesse 
Fons Lute vertoont een aantal dia’s over het onderwerp veilig sporten. Hij stelt dat er veel berichten 
zijn over grensoverschrijdend gedrag maar dat er erg weinig over wordt gesproken binnen de 
vereniging. Het bestuur heeft de ambitie om sportveiligheid belangrijk en vooral ook bespreekbaar te 
maken. Vitesse heeft niet de gewoonte om beleid van hogerhand af te wachten en dit is ook een 
onderwerp waar de vereniging mee aan de slag wil gaan.  
 
Het gaat om pesten, intimidatie en ander grensoverschrijdend gedrag. Veel beleid hierover bestaat 
uit geschreven informatie die ergens binnen de vereniging beschikbaar zijn. Er is de gedragscode, er 
zijn omgangsregels, er is een functiebeschrijving voor de vertrouwenspersoon, enzovoort.  
Het probleem is dat alles op papier goed geregeld is, maar dat het daarbij blijft. Dat is in het hele land 
het geval. Mensen die wel over deze onderwerpen willen spreken raken vaak in de problemen.  
 
Belangrijk is dat mensen die zich onveilig voelen daarover moeten kunnen praten. Meldingen 
moeten serieus worden genomen en tot bevredigende actie leiden. Wij moeten zelf ook duidelijker 
zijn over wat onze normen en waarden zijn en hoe wij die hier handhaven. Daar hoort bij dat de 
vertrouwenscontactpersoon in zijn kracht moet worden gezet. En de communicatie over 
sportveiligheid moet op een moderne manier worden gedaan.  
 
De ambitie is dat de rechten van iedere sporter of bezoeker worden gerespecteerd, het kunnen 
aanspreken van iedereen op ongewenst gedrag, het beschermen van slachtoffers en het bieden van 
de zekerheid dat de overtreder aangepakt zal worden.  
 
Een eerste stap is het oppakken van het VOG beleid. Vooral onder trainers en leiders moet de VOG 
verplichting serieus worden aangepakt. Helma Goddijn zal dit oppakken en er zal communicatie over 
ontstaan.  
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Hans Touber merkt op dat het een moeilijk te verwezenlijken beleid zal kunnen zijn. Binnen de club 
iemand corrigeren betekent niet dat men in de thuissituatie ook fatsoenlijk met elkaar om zal gaan. 
De voorzitter antwoordt dat men ergens moet beginnen.  
Dennis Koning merkt op dat je zulk beleid echt breed zal moeten neerzetten en uitvoeren. Anders is 
het gedoemd te mislukken. Hij vraagt zich ook af hoe vaak dit soort incidenten is voorgekomen in de 
afgelopen vijf jaar. De voorzitter geeft aan dat het aantal melding zeer laag is geweest.  
Klaas Mantel merkt op dat je als organisatie maar beter preventief kan handelen om te voorkomen 
dat later geconstateerd moet worden dat er eerder actie genomen had moeten worden.  
 
De voorzitter brengt in dat de VOG het enige concrete dat er tot nu toe is. Fons Lute merkt daarover 
op er wel degelijk geluiden zijn geweest over teams waarin iets is voorgevallen, maar waar men toch 
zelf het zwijgen ertoe doet. Daardoor knaagt het wel eens en vraag je je als bestuurder af of je met 
zo’n ontvangen signaal toch niet meer had moeten doen. Hij vindt dat het anders moet. De drempel 
om een klacht te uiten moet omlaag en signalen moeten opgepakt worden.  
Kasper van de Klundert bevestigt dat geluiden over grensoverschrijdende voorvallen zeker opkomen.  
Zulke voorvallen worden vaak onderling gesust, waardoor het verder onbesproken blijft. Hij beaamt 
dat dit niet goed is.  
De voorzitter rond af met de opmerking dat iedereen hier de schouders onder moet zetten en 
schorst de vergadering voor een pauze.   
 
7. Trainingsbeleid selectie heren 
Hoofdtrainers Arjen de Zeeuw en Pim Touber presenteren het trainingsbeleid voor de herenselectie. 
Aan de hand van dia’s, onder andere over spelsituaties, leggen zij uit hoe zij het niveau van de 
selectie proberen te verhogen. Zij vertellen ook hoe de wisselwerking tussen hun aanpak en de 
sportmentaliteit van de spelers in de praktijk tot goede veranderingen leidt. Daarnaast leggen zij uit 
hoe zij omgaan met de formatie van het team gedurende wedstrijden, door spelers bewust te maken 
van hun positiespel.  
 
Een goed hulpmiddel is de VEO video camera die is aangeschaft en die heel veel nuttige visuele 
spelinformatie oplevert. De spelers waarderen die aanpak en willen zelf vaak terugzien wat zij in 
bepaalde situaties deden, om daarvan te leren en zichzelf scherper te maken.  
De door de hoofdtrainers veel geslaakte kreet “as dicht!” wordt toegelicht als onderdeel van het 
tactische beleid dat zij inzetten.  
 
Het beleid van de hoofdtrainers wordt ook toegepast op het tweede team waarin jongere 
selectiespelers uitkomen. Zij spelen volgens dezelfde principes en het is belangrijk dat zij daar zo jong 
mogelijk mee bekend raken. Dat maakt het ook mogelijk dat zij zonder probleem bij het 1e team 
ingeschakeld kunnen worden.  
 
De trainers merken op dat zij het soms lastig vinden om hun ambities terug te vinden in de kwaliteit 
van de accommodatie. De graskwaliteit is bijvoorbeeld niet geweldig. Men weet wel dat dit club dit 
niet zelf in de hand heeft, maar het moet echt beter worden om de voetbaltechnische kwaliteit goed 
te kunnen benutten. Zij sluiten af met de opmerking dat zij er hard aan werken om in dit feestelijke 
seizoen een kers op de taart te kunnen brengen in de vorm van promotie naar de 1e klasse.  
 
De secretaris vraagt of de hoofdtrainers hun visie ook delen met trainers van lagere teams en 
jeugdtrainers. Arjan de Zeeuw antwoordt dat dit wel eens is aangeboden maar dat het niet gebeurt. 
Het zou wel goed zijn om dat te doen, zodat de visie doorsijpelt naar andere teams en naar de jeugd.   
Hij geeft ook aan dat het bij alle speler gaat om spelplezier en ontwikkelen als speler. Bij de selectie 
komt daar ook een stuk tactiek bij en het omgaan met winnen en verliezen. Bij jeugd is tactiek 
minder belangrijk en dat moet ook, omdat het bij hen nog gaat om ontwikkeling als speler.  
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De voorzitter merkt op dat in het verleden al is gebleken dat het trainen met gediplomeerde 
bondstrainers tot succes heeft geleid. Sommige trainers werden van ver gehaald en brachten 
klinkende resultaten binnen.  
Marcel Balm complimenteert de hoofdtrainers voor een inspirerend verhaal over hun aanpak.  
Hij hoopt dat zulke inspiratie ook kunnen worden toegepast bij het streven naar een sociaal veilig 
sportklimaat. De vergadering bedankt de hoofdtrainers voor het delen van hun visie en beleid.  
 
8. Lichtplan veldverlichting 
Het bestuur geeft een korte toelichting op het plan om in het voorjaar de velden B en C maar ook de 
trainingsvelden G en H van ledverlichting te voorzien. Het C veld was onverlicht en krijgt nu ook 
ledverlichting. Het zal ook als wedstrijdveld bij avondwedstrijden gaan functioneren.  
De penningmeester belicht ook de rol van de gemeente in dit verband. Zij zouden G en H voor hun 
rekening moeten nemen maar doen dat niet. Toch moet op de velden G en H ook ledverlichting 
worden aangelegd, omdat met het verlichten van het C veld de stroomvoorziening anders 
ontoereikend zal zijn. Met de gemeente zal gesproken worden over vergoeding van de gemaakte 
kosten, die in eerste instantie door Vitesse betaald zullen worden.  
Het doel is om de uitvoering van het lichtplan gereed te hebben bij het begin van het nieuwe seizoen.   
 
Omdat het lichtplan tot hoge uitgaven zal leiden, vraagt de penningmeester de vergadering om 
goedkeuring van voor de uitgaven van in totaal € 110.000. Hiervan zal Vitesse zelf circa € 60.000 
uitgeven; het overige komt uit subsidies en donaties. Hij stelt voor om voor de velden G en H een 
lening aan te trekken. Het gaat om circa € 25.000. Dit maakt het mogelijk om de gemeente de 
rekening te presenteren in de vorm van rente en aflossing.  
Dit was het plan tot vorige week, toen de gemeente belde met de mededeling dat er geen 
vergoeding zal worden gegeven. De penningmeester vind dat dit niet betekent dat het lichtplan niet 
geheel moet worden uitgevoerd. De energieprijzen zijn hoog en de terugverdientijd is daardoor lager 
dan eerder werd gedacht. Als dat aanhoudt leidt het tot een voordeel.  
 
Nico Veldt heeft moeite met de houding van de gemeente. De installatie op G en H is van hen en zij 
moeten betalen. De penningmeester antwoordt dat er een brief naar de gemeente zal gaan. Niets 
doen is echter geen optie.  
De penningmeester vraagt goedkeuring voor de uitgave van € 60.000 en voor het aantrekken van een 
lening van € 25.000. De vergadering verleent de gevraagde toestemmingen zonder hoofdelijke 
stemming.  
 
9. Vrijwilligersbeleid 
Bestuurslid Kasper van de Klundert vraagt aandacht voor het vrijwilligersbeleid. Hij sluit niet uit dat 
de club in de komende vijf jaren groeit naar 1.200 leden. Daarbij vraagt hij zich af of het dan nog 
mogelijk is om alle taken die binnen de vereniging bestaan door vrijwilligers te laten uitvoeren.  
De kern van zijn betoog gaat om de vraag of je de richting op wilt gaan om een aantal mensen op 
sleutelposities te betalen voor het uitvoeren van taken of dat je de leden gaat verplichten om twee 
keer per jaar iets te doen voor de club. Kies je voor het laatste, dan moet er ook bovenop gaat zitten 
en misschien wel sancties uitdelen aan leden die verzaken.  
Kasper laat een aantal dia’s zien waarop taken staan die vervult moeten worden. Hij denkt dat 
nagegaan moet worden wat leden willen doen en wat het best bij hen past. Dat moet opgepakt 
worden. Het gaat niet alleen om eenvoudige taken maar er zijn ook complexe taken.  
 
Probleem is dat veel leden de indruk lijken te hebben dat alles wel goed loopt bij Vitesse. Dat is ook 
zo, maar het komt door de inzet van een beperkte groep vrijwilligers die zich behoorlijk inzet.  
Het is niet houdbaar en wij moeten leden betrekken bij al hun werkzaamheden.  
Er moet op dit punt meer binding worden gemaakt met de taken binnen de vereniging.  
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De kern van de vereniging is “voor en door de leden”. De vereniging is geen dienstverlener waar 
klanten hun ding doen en dan weer vertrekken. Betaling van krachten is niet waar wij naartoe 
moeten willen.  
Het bestuur worstelt hier al een tijd mee. Het kan ook anders; zie bijvoorbeeld TC Bakkum waar 
bardiensten verplicht zijn. Zo moet het bij Vitesse ook. Vacatures op de deur plakken helpt niet.  
Er moet een stuk infrastructuur komen, zoals bijvoorbeeld een app van Voetbal.nl, die het 
makkelijker maakt om leden te dwingen taken op zich te nemen.  
 
Dennis Koning zegt dat er dan eigenlijk ook een vrijwilligerscommissie moet zijn. De secretaris 
reageert dat de animo daarvoor laag is, omdat men wel vrijwilligersbeleid wil maken maar men dan 
niet ook meteen verantwoordelijk wil worden voor de uitvoering. Dat moeten andere commissies 
doen, wil het werken. Jan Oldenhove haalt het voorbeeld aan van Dorry Poel, die altijd bezig was met 
het werven van vrijwilligers. De secretaris merkt op dat zo iemand weer een sleutelpositie inneemt 
die moeilijk overdraagbaar is. Daarom is dat eigenlijk wat je niet wilt bereiken, ook al werkt het wel. 
 
Verder merkt Dennis Koning op dat de vrijwilligersbijdrage nog wel hoog genoeg is. De € 35 van nu is 
niet echt een aansporing om een vrijwilligerstaak te doen. Bij andere verenigingen wordt wel € 50 of 
zelfs € 60 gevraagd. Kasper merkt op dat bij zulke bedragen het inzetten van betaalde 
functionarissen logisch is; die zijn dan betaalbaar.  
Voor de simpele taken wil het bestuur een verplichting instellen. En dan kan gekeken worden hoe 
andere taken ook ingevuld kunnen worden. Dennis vult aan dat in de praktijk dingen best goed gaan 
als teams ermee worden geconfronteerd dat zij dingen zelf moeten doen als zij iets willen. Een 
voorbeeld is de bardienst op donderdagavond. Die wordt binnen de teams zelf verdeeld en dat gaat 
eigenlijk best goed, vindt hij.  
 
Jan Oldenhove vraagt of het alleen om senioren gaat. De secretaris antwoordt dat de jeugd er ook bij 
betrokken moet worden. Het gaat daar ook om hun ouders, die nog jarenlang bij de vereniging rond 
zullen lopen. Juist ook zij moeten geactiveerd worden.  
Marcel Balm zegt dat – luisterend naar wat Arjan en Pim hebben vertelt – het vooral gaat om 
principes. Het hebben van simpele vuistregels die iedereen kan dromen kan al tot verandering van de 
mentaliteit leiden. Carin Schellevis vult aan dat je mensen ook bewust kunt maken van de vrijwilligers 
door onder elke mail te zetten “Vrijwilliger XX taak” – bijvoorbeeld “vrijwilliger ledenadministratie”. 
Dat opent de ogen dat niemand het professioneel doet maar alleen maar helpt om dingen gedaan te 
krijgen.  
 
De voorzitter merkt op dat de leden de goede instructie moet worden gegeven en het vertrouwen 
dat zij taken best kunnen uitvoeren. Hij bedankt Kasper voor zijn betoog.  
 
10. 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.  
 
Vrijwilliger van het Jaar is geworden: Ties Oosterman. Hij is scheidsrechter, captain van het team, 
regelneef in het team en enthousiast Vitesse-lid. Ties is op school en kon er niet zijn vanavond. 
 
Lid van Verdienste is geworden: Hans Touber. Naast een oer-Vitesse man is hij ook een oer-CSV man, 
die keeper, voetballer, trainer, selectietrainer, lid van de TC, lid van de sponsorcommissie en zelfs 
portier bij de poort tijdens COVID-19. Een dik verdiend eerbetoon aan Hans daarom. 
Hans vertelt over zijn historie bij de club, ondanks het feit dat hij niet katholiek is. Hij wil best 
meedenken over vrijwilligersbeleid. 
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Erelid is geworden: Joop Hollenberg. Huisfotograaf, bestuurslid van Blauw-Zwart, voorzitter van de 
PR commissie en beheerder van de website. Maar ook: samensteller van het boek van 75 jaar 
Vitesse’22 en nu ook lid van de boekcommissie voor het jubileumboek dat wordt samengesteld.  
Joop vertelt hoe hij lang geleden betrokken raakte bij Vitesse. Hij doet het met plezier en – zoals uit 
het publiek werd opgemerkt – hij kan nog jaren mee.  
 
De voorzitter reikt ook bloemen uit aan Nico Veldt, die vorig jaar tot erelid is benoemd. Dat viel in 
het water door de COVID-19 beperkingen en het ging via Teams. Daarom nu ook even persoonlijk 
een bescheiden eerbetoon aan Nico, die ontzettend veel doet voor onze vereniging. 
 
Een laatste bos bloemen reikt de voorzitter uit aan Carin Schellevis. Zij doet geweldig werk, niet 
alleen bij de ledenadministratie die zij in haar eentje beheert maar ook bij de kantinedienst.  
 
11. Samenstelling van het bestuur en rooster van aftreden. 
De voorzitter constateert dat het aantal bestuursleden inmiddels is gedaald onder het minimale 
aantal van vijf bestuursleden. Kasper van de Klundert woont en werkt in Utrecht en zal het bestuur 
gaan verlaten. Fons Lute heeft aangegeven dat hij niet langer de dubbelfunctie van secretaris en 
penningmeester wil vervullen. Hij kiest voor de functie van penningmeester. 
Zelf geeft de voorzitter aan dat hij bijna 11 jaar in het bestuur zit, in het laatste jaar als voorzitter. 
Eigenlijk doet hij liever andere dingen. Hij is liever trainer dan dat hij steeds bezig is problemen op te 
lossen. Daarom wil hij binnen afzienbare tijd het voorzitterschap neerleggen en het aan een opvolger 
overdragen. Dat past ook in het rooster van aftreden.  
 
Hij roept de aanwezige leden op om na te denken over geschikte kandidaten die voor opvolging in 
het bestuur kunnen zorgen.  
 
Hans Touber stelt dat er een verkeerde trend ontstaat. Bestuursleden stoppen, de sponsorcommissie 
stopt en de seniorencommissie wil stoppen. De secretaris merkt op dat het onmogelijk is voor het 
bestuur om voor alle vacatures die ontstaan passende invulling te vinden. Dit sluit aan op wat eerder 
is gezegd over het vrijwilligersbeleid. Hans Touber zegt dat de sponsorcommissie zelf op zoek is naar 
opvolger en dat de seniorencommissie dat ook aan het doen is. Het bestuur onderkent dat en vindt 
deze eigen initiatieven erg goed. 
 
12. Rondvraag 
Gé de Wit stelt voor dat het bestuur een uitnodiging stuurt om het bestuur van de voetbalvereniging 
van Ausbach uitnodigt voor het lustrumfeest. De voorzitter antwoordt dat dit aandacht krijgt. 
Carin Schellevis vraagt of er voor de bestuursfunctie functieprofielen beschikbaar zijn. De secretaris 
antwoordt dat die er niet zijn.  
Marcel Krimp vraagt wat het beleid is t.a.v. drank langs de lijn. De voorzitter antwoordt dat het 
principe is dat geen drank buiten de kantine en het terras mag worden genuttigd. Niet in 
kleedkamers, derhalve. René Lute constateert dat handhaving aandacht verdient. Men drinkt ook in 
kleedkamers, zegt hij.  
Marcel Krimp bepleit ook betere kwaliteit van de koffie die geschonken wordt. De kwaliteit is laag en 
bij andere clubs is dat meestal beter. René Lute merkt op dat veel met bonenkoffie wordt gewerkt en 
de apparaten kosten veel geld. Het punt wordt wel genoteerd.  
Bas Peters geeft het bestuur mee om na te denken om een complexbeheerder aan te stellen. Dat is 
niet eenvoudig, maar het is wel nodig. Er gebeuren ’s-avonds dingen die eigenlijk niet moeten 
gebeuren. Het gaat om iemand die er is en toeziet of alles goed gaat en netjes wordt achtergelaten.   
 
10. Sluiting 
Om 11.15 uur bedankt de voorzitter alle aanwezigen en wenst hen wel thuis. Bas Peters bedankt het 
bestuur voor hun werkzaamheden. De voorzitter sluit de vergadering. 


