
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
Notulen Algemene Ledenvergadering VV Smitshoek 
 
d.d.: 7 november 2022 
aanvang: 19.30 uur 

 
1. Opening 

Voorzitter Simon Kelder opent de vergadering en verzoekt een ieder te gaan staan 
om ee moment stilte in acht te nemen ter nagedachtenis aan de dit jaar overledenen. 

 
2. Notulen vergadering 03.11.2021 

 P. Nootenboom wil een aantal vragen stellen. Simon Kelder verzoekt deze 
vragen tijdens de rondvraag te behandelen. 

 De notulen worden zonder verdere opmerkingen goedgekeurd. 
 

3. Mededelingen 

 Bestuurslid Chris v.d. Wel is afwezig i.v.m. ziekte. 

 De commissie Normen & Waarden draagt het royement voor van lid Yunus 
Akin. Zonder verder tegenbericht gaat de vergadering akkoord. 
 

4. Jaarverslag 2021-2022 

 Ad Kooimans had graag gezien, dat in het jaarverslag het beleid verantwoord 
wordt tegenover de behaalde resultaten (noemt als voorbeeld het 
jeugdbeleid: instroom selectie met mensen van buitenaf  -> is dit wat we 
willen als vereniging). 
Simon Kelder stelt dat dit onderwerp al langer aan de orde is. Vraagt zich af of 
we dan wellicht een ballotagecommissie moeten oprichten/proefwedstrijden 
moeten gaan houden; hij geeft aan dat hier aandacht voor zal zijn. Aanwas 
van buitenaf is ook doordat er clubs uit Rotterdam zijn opgeheven. 

 
5. Aanvraag bij de Gemeente voor aanleg kunstgrasveld op veld 1 

Simon Kelder vertelt een stukje historie over het kunstgrasveld op veld 1. Geeft aan, 
dat er voor aanleg van kunstgras op veld 5 geen discussie was, maar dat dit voor veld 
1 gevoelig ligt. Het bestuur wil dit punt toch graag weer op de agenda plaatsen, 
omdat de vereniging dringend meer veldruimte nodig heeft. 
Dick Nootenboom onderbreekt het verhaal van de voorzitter en wil graag een tekst 
voorlezen. Hij hecht er waarde aan dat deze tekst wordt toegevoegd aan de notulen 
van de vergadering. De integrale tekst is als bijlage toegevoegd. 



 

 

                                                                                                               
 
 
 
 
 
Na dit verhaal geeft Simon Kelder een toelichting op het verleden (veel voorwerk 
gedaan door het toenmalige bestuur; de gemeente die al veel geld had uitgegeven 
m.b.t. de plannen) In het eerste gesprek dat met de Gemeente heeft plaats 
gevonden hebben we onze argumenten nader toegelicht. Tevens aan de orde gesteld 
of we na de vorige afwijzing nu alsnog bij de Gemeente kunnen aankloppen voor 
aanleg van een kunstgrasveld op veld 1. De Gemeente heeft aangegeven onze vraag 
te willen bespreken  maar wil allereerst de zekerheid hebben dat de leden niet 
opnieuw in meerderheid het plan verwerpen. Het bestuur en de gemeente willen 
voorkomen dat deze situatie zich herhaalt. 
Simon Kelder geeft een toelichting op de gepresenteerde sheets. Naar aanleiding van 
deze presentatie worden de volgende vragen gesteld: 

 Dick Nootenboom: zijn er meer scenario’s dan alleen kunstgras op veld 1? 
Simon Kelder: nee. Het grondig renoveren van veld 1 met behoud van gras en 

een kunstgrasveld aanleggen op veld 2 of 3 levert ons niet veel extra training- 

en wedstrijdruimte op. Op veld 2 en 3 worden al heel veel meer wedstrijden 

dan op het hoofdveld gespeeld en er zijn ook incidenteel trainingen op. De 

enige optie om meer ruimte te krijgen is veld 1 voorzien van kunstgras.   

Dick Nootenboom: vraagt naar de kosten. Het nemen van een beslissing 

zonder dat er cijfers bekend zijn is onlogisch. 

Simon Kelder: zover zijn de plannen nog niet. Vereniging en gemeente zijn in 

een voortraject. Deze vergadering is ter informatie en of er voortgang kan 

komen in gesprekken met de gemeente en of de plannen verder uitgewerkt 

kunnen worden. Vooralsnog zijn er geen kosten voor de vereniging.  Als er 

grote investeringen vanuit de vereniging moeten gaan plaatsvinden, dan zal 

dit wederom op een ALV ingebracht moeten worden. 

 Kees Boot: vindt, dat de vereniging ook een maatschappelijke 

verantwoordelijkheid heeft en dat de kinderen die nu op een wachtlijst staan 

ook de mogelijkheid moet worden geboden om te kunnen sporten. Als dit de 

kans is om nu een nieuw kunstgrasveld aan te laten leggen, moeten we deze 

kans gebruiken. 

Simon Kelder: wilde de wachtlijst niet als argument gebruiken. Het bestuur 
wil, dat de vereniging toekomstbestendig is. 

 Jan Nootenboom: vraagt naar de onderbouwing van de cijfers: aantal 
leden/aantal velden. Hij zou graag een onderzoek van externen willen om 
Fdeze cijfers te staven. 
Simon Kelder: vindt dat binnen de vereniging voldoende mensen in staat zijn 
om deze cijfers te leveren. Bovendien zijn de normen vanuit de KNVB bekend. 

 



 

 

 
 
                                                                                                            
 
 
 
 
 
 
Na deze discussie wordt de vraag gesteld aan de leden om voor/tegen te stemmen: een 
meerderheid van de aanwezige leden stemt voor voortgang van het vooronderzoek en het 
starten van een plan van aanpak met de gemeente voor de aanleg van kunstgras op veld 1. 
 

 Tim van Raaij: stelt ter verduidelijking de vraag: er wordt nu  gestart met een 
gesprek met de Gemeente om tot een plan te komen voor aanleg van een 
kunstgrasveld op veld 1. Als er een plan komt dit onderwerp dan nog terug op  
een ALV? 
Simon Kelder: het bestuur gaat nu aan de slag om in samenwerking met de 
Gemeente tot een plan te komen. Als het bedoelde plan er komt, dan zetten 
we dit onderwerp niet meer op de agenda van de ALV. 

. 

 
 

6. Financieel verslag seizoen 2021-2022 
Penningmeester John van Neuren geeft een toelichting op de cijfers van het seizoen 
2021-2022. De vereniging is sterk uit de Covid-periode gekomen.  
 

 Benoemt het behaalde resultaat van ca. E 44.000,00. Hij benadrukt de hoge 
bate en omzet van de kantine en de impact van de nieuwe kledinglijn van 
Robey. 
-P. van Doesburg: mist de bate van Denzel Dumfries. 
-John van Neuren: deze is opgenomen in de post diverse baten. De 
ontvangsten i.v.m. D. Dumfries worden over 4 jaar uitgesmeerd (vorig jaar ca. 
E 33.000,00 ontvangen). 

 Bij de activa hebben een aantal herwaarderingen plaatsgevonden. 

 Liquiditeit is zeer tevreden stemmend. 

 Voor de renovatie (kosten ca. E 188.000,00) zijn diverse subsidies ontvangen. 
Deze zijn niet geactiveerd, maar direct afgeschreven (hier was eerder een 
voorziening voor getroffen). 
-Paul Nootenboom: de post Overige vorderingen/activa: wat is dit?  
-John van Neuren geeft toelichting. 

 Passiva: de winst wordt in zijn geheel toebedeeld aan het eigen vermogen. 
Voor de ontvangen (en te ontvangen) gelden inzake D. Dumfries is nog geen 
bestemming gevonden. Zal waarschijnlijk ten goede komen aan de jeugd. 
Walter Hazelenbach maakt hiervoor een plan. 

 John van Neuren geeft een compliment aan iedereen die een bijdrage heeft 
geleverd aan het behalen van dit resultaat. 



 

 

                                                                                                                         
 
 
 
 
 
 
 
 

7. Verslag kascontrolecommissie 
De leden van de kascontrolecommissie gaan akkoord met de opgeleverde cijfers. Er 
wordt financiële décharge verleend door de vergadering. 

 Paul Nootenboom: waren er nog tips vanuit de kascontrolecommissie? 
John van Neuren: geen aanvullende tips. 
 

8. Begroting seizoen 2022-2023 
Penningmeester John van Neuren benoemt het volgende: 

 Normaliter zou er een sluitende begroting zijn. Door de energiecrisis is dit nu 
niet mogelijk. Het energiecontract met Eneco loopt af op 31/12/2022. Er zijn 
ook nog geen besluiten bekend van Gemeente/KNVB/NOCNSF voor 
ondersteuning van verenigingen. Hierdoor is sprake van een zeer onzekere 
situatie, wat mogelijk kan leiden tot grote additionele kosten (ca. E 80.000,00 
is de verwachting). Hoe dit financieel opgelost moet gaan worden is nu nog 
niet bekend. Pas als er meer bekend is over de kostenstijging zal bezien 
worden of er maatregelen nodig zijn. 
-Peter Sieman: vraagt zich in dit kader af wat de vereniging doet aan 
verduurzaming. 
-John van Neuren: er zijn al verduurzamingsacties m.b.t. water/LED 
verlichting. Bestuurslid Chris v.d. Wel is bezig met een meerjarenplan.  

 Voor een eventuele contributieverhoging zal er vooralsnog alleen gekeken 
worden naar de gestegen kosten (exclusief energie) en deze zou dan 
maximaal 5% bedragen. 
-Simon Kelder: de vorig jaar geakkoordeerde contributieverhoging (o.a. met 
een extra verhoging van E 50,00 voor jeugdselectieleden) is al met 1 jaar 
uitgesteld. 

 Paul Nootenboom merkt op dat het jaarverslag gespecificeerder is dan de 
begroting en vraagt naar de opbouw van de post Personeelskosten.  John van 
Neuren geeft hierop een toelichting (lonen/trainingskamp etc.). 

 
9. Contributie aanpassing m.i.v. seizoen 2022-2023 

Het bestuur wil de mogelijkheid openhouden om een extra contributieverhoging toe 
te kunnen passen, afhankelijk van de situatie m.b.t. de energiekosten. Simon Kelder 
benadrukt, dat de vereniging dit zo veel als mogelijk wil beperken, maar dit 
onderwerp wel alvast bespreekbaar te maken. Tevens wijst Simon Kelder op het 
bestaan van fondsen bij de Gemeente t.b.v. de jeugd. 

 Bart Jan Bravenboer: stelt dat een contributieverhoging een instemming moet 
krijgen van een Algemene Ledenvergadering. 



 

 

                                                                                                  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Simon Kelder: als er een contributieverhoging moet komen, zal er een nieuwe 
Algemene Ledenvergadering worden gehouden.  

 Bart Jan Bravenboer: wil in dit kader aandacht geven aan de statuten van de 
vereniging en dat deze nageleefd moeten worden. Hij komt binnen 4 weken 
met een overzicht van de zaken waarop afgeweken wordt van deze statuten. 

 Dick Nootenboom: verduurzaming van de vereniging: hij stelt voor hier een 
verenigingsbreed te dragen initiatief (bijv. zonnepanelen met lening van de 
vereniging bij de leden). 

 
10. Huldiging jubilarissen 

Namens het bestuur spreekt Ad Kooimans de jubilarissen toe, maar eerst huldigt 
Simon Kelder Ad Kooimans zelf voor zijn 25-jarig lidmaatschap. 
Ad Kooimans huldigt Arno Ebben, Henk Ebben, Dick Koen en Richard v.d. Linden. 
Zij ontvangen een oorkonde en bloemen. 
 

11. Rondvraag 

 Simon Kelder vraagt aandacht voor de kantine. Hanneke Smit heeft deze 
moeilijke taak op zich genomen en voert nu het beheer over de kantine. 
Simon vraagt een applaus voor haar. 

 Simon Kelder beantwoordt de via de mail van Bart Jan Bravenboer ontvangen 
vraag over de bestuursverkiezingen. Simon Kelder en Chris v.d. Wel zijn 
aftredend. Zij stellen dit uit tot een volgende vergadering.  

 Jan Nootenboom: wil graag terugkomen op deze avond, met name op het 
punt van handelen volgens de statuten/transparantie/stemmen ronselen. Hij 
vindt dat dit veel beter moet. Hij vindt het optrommelen van selectieleden 
geen pas geven en overweegt zijn hoofdsponsorschap op te zeggen. Pleit voor 
een stip aan de horizon en verwacht meer visie van de vereniging. 
Simon Kelder: geeft toe, dat er meer visie moet komen en dat er wellicht een 
jongere voorzitter nodig is. Geeft aan, dat er veel geïnvesteerd is/wordt in de 
jeugd (trainers) om in de toekomst mee te kunnen in de seniorenselectie. 
Niveau is belangrijk. Hij geeft aan, dat het altijd beter kan. 

 Chris Nootenboom: waarom is het geen alternatief om veld 2 of veld 3 om te 
zetten naar kunstgras? 
Simon Kelder verwijst naar de eerder gegeven presentatie. 
 
 
 



 

 

 
                                                                                              
 
 
 
 
 
 

BIJLAGE BIJ NOTULEN ALGEMENE LEDENVERGADERING VV SMITSHOEK D.D. 07.11.2022 

 

Kunstgras en transparantie 

De stukken die uitleg geven over de aanleg van een kunstgrasveld kwamen pas vandaag rond de 

middag binnen. Aangezien ik en vele andere leden overdag moeten werken heb ik de stukken niet of 

nauwelijks kunnen lezen, laat staan kunnen beoordelen. Het enkele uren van tevoren sturen van 

officiële stukken die een basis vormen voor belangrijke beslissingen stoort me.  En er zijn helaas nog 

meerdere zaken die me storen. 

Op donderdag 3 november kreeg ik nl. een app-bericht onder ogen. Dit app-bericht was afkomstig 

van voorzitter Simon Kelder, wat hij stuurde naar de hoofdtrainer van Smitshoek; Edwin de Koning. 

Hij verzocht de Koning in het app-bericht het volgende; “om een mislukking zoals de vorige keer te 

voorkomen, verzoek ik je om aanstaande maandag Smitshoek 1 en 2 aanwezig te laten zijn op de 

algemene ledenvergadering. Het mag niet gebeuren dat een kleine groep tegenstanders de aanleg 

van het kunstgrasveld torpederen”. Op zondagavond 6 november kwam daar de volgende oproep bij 

afkomstig van Jurrian van Neuren (de zoon van de penningmeester) gericht aan de jeugdtrainers:” 

Trainers, morgen een belangrijke avond voor de ontwikkeling van onze opleiding. Op de algemene 

ledenvergadering van morgenavond wordt namelijk gestemd of we overgaan tot het aanleggen van 

een kunstgrasveld op veld 1. Op dit moment hebben we echt een overbezetting van de 

accommodatie, dus is het zaak dat er een kunstgrasveld bij komt. Dat gaat ons meer mogelijkheden 

bieden in met name trainingsruimte. Het is het eerste punt op de agenda, dus hopelijk kunnen jullie 

daarbij aanwezig zijn. De ALV start om 19.30 uur in de kantine”.  

De laatste apper heeft het niet over een keuzemogelijkheid over aanleg op veld 1,2 of 3, maar roept 

uitsluitend op over aanleg van kunstgras op veld 1.  Ook heeft hij het over stemmen, terwijl er uit 

geen enkel ander stuk naar voren komt dat er gestemd zal worden over kunstgras. 

Het is goed om mensen uit te nodigen voor een ALV, maar dan wel alle leden en zeker met dezelfde 

boodschap. 

 

In 2018 ging het inderdaad mis, het bestuur was de eerste keer de ALV vergeten en bij de 

daaropvolgende BLV, stonden de voor- en tegenstanders met de koppen tegen elkaar.  Woede en 

frustratie overheerste in beide kampen, het bestuur trad af, een verdeeld Smitshoek bleef achter.  

 

 

 



 

 

                                                                                                                          

 

 

Na zoveel verdeeldheid verwacht je openheid en transparantie van een bestuur. Een duidelijke 

oproep in koeienletters op de site gericht aan alle leden, waarin duidelijk wordt gemaakt dat er 

gekozen kan worden voor een volledig gerenoveerd natuurgrasveld à la De Kuip of de aanleg van een 

kunstgrasveld, ontbrak echter. Geen keuzemogelijkheid, maar een boodschap verstopt in de agenda 

van de ALV, die je na 2 keer klikken pas in beeld krijgt. En dan ook nog de tekst, genoemd onder punt 

5; “aanvraag bij de gemeente voor aanleg kunstgrasveld op veld 1”. Wat houdt deze tekst in, komt er 

een aanvraag? Wordt de mening nog gevraagd aan alle leden? Door de boodschap over kunstgras zo 

verstopt en onduidelijk aan te bieden, zullen er vele leden geen weet van hebben dat ze op deze 

avond hun zegje kunnen of mogen doen over een kunstgrasveld of een volledig gerenoveerd 

natuurgrasveld op de locatie van veld 1, of eventueel een andere locatie. Dit gaat niet over de aanleg 

van kunstgras op een bijveld, maar over een wijziging van het historische hoofdveld van de VV 

Smitshoek. 

 Komt nog bij dat er pas hedenmiddag een stuk is toegestuurd met de titel “Informatieavond 

Kunstgras Hoofdveld”.  Punt 1. Is dit veel te laat en punt 2. Wekt dit de suggestie dat het slechts om 

een informatieavond gaat. 

 Ik verzoek daarom het bestuur om een transparante enquête of Buitengewone Ledenvergadering 

(BLV) te organiseren waarbij alle 1400 leden in staat worden gesteld om een keuze te maken voor 

een kunstgrasveld of een gerenoveerd natuurgrasveld à la De Kuip. In deze enquête of BLV kan ook 

de locatie van het veld worden meegenomen. Dan pas zal er volledig duidelijkheid komen, zodat er 

gemakkelijk een keuze kan worden gemaakt door het bestuur. Door een transparante enquête of 

BLV zal eveneens de verdeeldheid verdwijnen en kunnen we verder bouwen aan onze mooie 

vereniging. 

Resumé: 

- De stukken die moeten leiden tot een besluit zijn pas vandaag om 11.33 uur verzonden. Dit is 

duidelijk te laat.  

- Deze stukken bevatten geen enkele financiële onderbouwing. Het lijkt me onverstandig om 

ergens over te besluiten als er geen enkele financiële onderbouwing of informatie aanwezig 

is. 

- Er zijn selectieve oproepen gedaan vanuit het bestuur om de ALV te beïnvloeden. 

- De stukken zijn onduidelijk te noemen. Is het nu een informatieavond of een ALV? Uit geen 

enkel stuk blijkt dat er vanavond wordt gestemd over een kunstgrasveld. 

- Er is veel te weinig transparantie in dit gehele proces. 

Ik ben van mening dat er hier vanavond een heel ander publiek had gezeten, als er veel eerlijker en 

helderder was gecommuniceerd over alle bovengenoemde zaken. 

Daarom verzoek ik het bestuur om het huiswerk beter te doen en dit proces transparant te laten 

verlopen tijdens een te houden BLV of enquête, waarbij alle leden in staat worden gesteld om een 

mening te vormen over een aan te leggen kunstgrasveld. Ook verzoek ik u om deze woorden op te 

nemen in de notulen. 

Dick Nootenboom 7-11-2022 


