FC Winterswijk

najaarsvergadering
18 November 2019

Notulen najaarsvergadering 18-11-2019 in het clubhuis
1. Opening
Voorzitter Gerrit te Kolste opent om 20.00 uur de vergadering en heet de aanwezige leden, ereleden en leden
van verdienste van harte welkom. De aanwezige leden worden verzocht de presentielijst te tekenen.
De leden worden verzocht om voor de overleden leden: Henk Langenbarg en Jan Hannink een minuut stilte
in acht te nemen
2 Ingekomen stukken en mededelingen
Bericht van verhindering werd ontvangen van de leden: Henk Graaskamp, Frank Tollkamp, Tonnie Hallers,
Ronald Korten, Niek Bonhof, Jizrael Johannis, Hans Garretsen, Heino ter Haar, Harry Stolte, Ben Boesveld,
Henk Bruggers, Max de Vries, Maarten Mantel, Hans Hemink, Gerben Elferdink, Bennie Bruntink
-Mededelingen
1. er wordt volgend jaar opnieuw een gemeentelijke bijdrage van actieve sporters gevraagd dit ondanks
stevige protesten van de Winterswijkse sportverenigingen. Wat de exacte gevolgen zijn is nog niet duidelijk.
2. er is bij de gemeente bezwaar gemaakt tegen de wijze waarop de aanvulling van de infill voor de velden
1,2 en 3 heeft plaatsgevonden. Reden was blijkbaar dat er vorig jaar te weinig is aangevuld en dat men dit nu
heeft gecompenseerd. I.v.m. het feit dat de infill van kurk op het hoofdveld slecht is bevallen (klonteren) is
de gemeente overgeschakeld op rubberkorrels als infill.
3. op 29 november vind “veiling op je club” plaats bij FC Winterswijk. Deze week komt de catalogus uit. Er
zijn inmiddels ruim 160 veiling items.
4.de toegezegde verbetering van de FC Winterswijk app heeft jammergenoeg slechts gedeeltelijk
plaatsgevonden. De planning is nu om in januari 2020 e.e.a. gereed te hebben.
- Activiteiten:
Za. 23 nov.
Vr. 29 nov.
Di. 03 dec.
Do. 19 dec.
Zo. 05 jan. 2020
10.30-12.30
12.30-13.30
13.30
14.30
Februari 2020
Za. 28 mrt.
27 juni 2020

Dropping
Veiling op je Club
Sinterklaas
Hazenavond (senioren)
Nieuwjaarsreceptie
Toernooi
Douchen / Inloop
Nieuwjaarstoespraak + jubilarissen (> 60 jaar)
Nieuwjaarsreceptie
Kortingskaartenactie
Jonge Hondenavond (O19- en O17-jeugd)
Rommelmarkt

3. notulen voorjaarsvergadering dd. 17-06-2019
E zijn enkele opmerkingen n.a.v. het verslag van de vergadering van 17-6-2019.
-de contributie voor de ukkies is bij nader inzien bijgesteld naar € 24,- per jaar (G.S.)
n.a.v. de ambities van FCW
- (J.M) heeft in de krant gelezen de FCW een speler zou hebben benaderd om hier te komen spelen terwijl
de ambitie is om met eigen jeugd te willen spelen. Hij kan dit niet plaatsen. Gerrit legt uit dat het initiatief bij
de speler zelf lag en niet bij FCW. Verder kan iedereen die bij FCW wil voetballen gewoon lid worden.
-volgens (H.H.) moet de invulling van de opleiding voor jeugdtrainers beter/anders worden georganiseerd.
De secretaris wordt bedankt voor de samenstelling van het verslag.
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4.Jubilea 25,40 en 50 jaar
Een 14 tal leden werd gehuldigd i.v.m. hun 25,40 of 50 jarig lidmaatschap.
De aanwezige jubilarissen (7) ontvingen naast de bekende jubileumspeld een bloemetje voor hun trouwe
lidmaatschap. Daarnaast was er voor iedere jubilaris nog een persoonlijk woordje. De niet aanwezige
jubilarissen krijgen de speld thuisgestuurd.
Jubilarissen:
50
50
40
40
40
40
25
25
25

Frenken, Michel
Hallers, Tonnie
Wiggers, Erwin
Klooster, Henk Jan
Meerdink, Ab
Kwerreveld, Willy
Boesveld, Ben
Bonhof, Niek
Stolte, Harry

25
25
25
25

Johannis, Jizrael
Korten, Ronald
Holthausen, John
Lende, Joost van der

x
x

25

Tollkamp, Frank

x

x

x
x
x

x = niet aanwezig
Bij de nieuwjaarsreceptie van 5 januari 2020 worden nog de volgende jubilarissen gehuldigd:
75
Beijers, Jan
Jan
70
Memelink, Rein
Rein
65
Oonk, Bertus
Bertus
60
Beijers, Henk
Henk
5. Jaarverslag 2018-2019
Er zijn geen opmerkingen n.a.v. het jaarverslag 2018-2019
De bestuursleden en managers worden bedankt voor de vastlegging van het jaarverslag.
6. Jaarverslag penningmeester
Penningmeester Henk-Jan Veltkamp geeft uitleg over het boekjaar 2018-2019.
Het boekjaar wordt afgesloten met een gering overschot. Duidelijk is wel dat de afhankelijkheid van geld
genererende acties steeds groter wordt. De balans laat een goede vermogensverhouding zien.
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-M.M. vraagt zich af of het resultaat niet mager is gelet op de omzet.
Henk-Jan geeft aan dat extra inkomsten noodzakelijk zijn (voorbeeld “veiling op je club”)
Op de kostenkant wordt strak gestuurd en indien noodzakelijk ook bijgestuurd. Nadruk ligt
op dit moment vooral bij de jeugd.
SSJ is een aparte entiteit en wordt daarom niet besproken in de jaarvergadering. De verhoudingen
zijn echter gezond te noemen.
-A.M. zou graag de entree- en sponsorgelden gescheiden willen zien.
Henk-Jan geeft aan dat dit wel inzichtelijk is maar dat deze voor de presentatie zijn samengevoegd.
Henk-Jan wordt door de vergadering bedankt voor zijn uitleg over de jaarrekening en de balans 2018-2019
7. verslag kascommissie
Paul Schurink leest het verslag van de gehouden kascontrole voor. De kascommissie is uiterst tevreden over
het gevoerde beleid/administratie er is duidelijk een professionaliseringsslag gemaakt en stelt voor het bestuur
van FC Winterswijk decharge te verlenen voor het boekjaar 2018-2019.
De vergadering ondersteunt dit voorstel bij acclamatie.
8.Benoeming nieuw kascommissielid
Het schema van aftreden van de nieuwe kascommissie is na het aftreden van Paul Schurink (niet herkiesbaar)
als volgt:
Bert te Winkel
najaar 2020
Gerwin ter Haar
najaar 2021(nieuw)
Bert Beusink
najaar 2022 (nieuw)
Bert Beusink (controller bij Kingspan) neemt als onafhankelijk lid de plaats in van Paul Schurink.
Paul wordt met een bloemetje bedankt voor zijn inzet als kascommissielid.
9. Investering zonnepanelen
Henk-Jan geeft een toelichting.
Betreft een voorgenomen investering vanuit de stichting Sportpark Jaspers (SSJ)
Gezien de hoogte van de investering (globaal € 140.000) lijkt een toelichting en melding in de ledenvergadering
wenselijk.
Rendement:
-terugverdien tijd 10-11 jaar
-rendement door SDE-subsidie ‘hard’
-rendement na 16 jaar €60.000, -daarna afhankelijk van prijsontwikkeling
Risico
Doorrekening is extern getoetst en een positief advies van AGEM is ontvangen.
Showstoppers
-dakconstructie is onderzocht en geschikt
-SDE subsidie beschikking voor 16 jaar vast
-Liander akkoord met terug levering voor 15 jaar
-hoofd-/netaansluiting is geschikt
-gemeentelijke lening is toegezegd voor ongeveer 70% van de investering
-traject met de bank voor het restant van de noodzakelijk financiering moet nog opgestart worden.
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N.a.v. de presentatie van Henk-Jan zijn er nog een paar opmerkingen.
(W.D). Wordt er in het kader van de duurzaamheid ook gekeken naar ledlampen voor de veldverlichting?
Hier is inderdaad naar gekeken maar een volledige vervanging is qua investering bijna net zo groot als de
investering in zonnepanelen alleen is het rendement veel lager. We hebben nu nog een aantal lampen op voorraad
liggen maar zullen daarna gefaseerd overgaan op ledverlichting.
(J.H.)Hoelang is de termijn voor terug levering gegarandeerd door Liander?
De teruglevering is gegarandeerd voor 15 jaar. We verdienen overigens in tegenstelling tot privé personen niet
terug op de teruglevering maar op de SDE subsidie.
(J.M.) Het subsidieverzoek moet door de vereniging worden gedaan en niet door SSJ.
Het besluit tot toekenning van de subsidie is inmiddels ontvangen.
J.M. is verder van mening dat het advies van AGEM niet compleet is er ontbreken naar zijn mening namelijk een
aantal elementen. Daarnaast heeft hij zijn twijfels over de onafhankelijkheid van AGEM. Hij geeft het advies te
wachten tot het plaatje compleet is.
J.M. vraagt zich af of het een optie is minder zonnepanelen te plaatsen met een hogere opbrengst. Hij heeft niet bij
het gesprek met AGEM gezeten en vraagt zich ook af waarom hij niet is uitgenodigd voor dit gesprek dan had hij
deze vraag direct kunnen stellen.
Voor het niet uitnodigen van J.M. is geen aanwijsbare reden aanwezig. Er is zeker geen sprake van opzet.
Het bestuur krijgt van de vergadering toestemming om verder te gaan met het ingeslagen traject waarbij de
opmerkingen van J.M. zeker worden meegewogen.
10. Doelstellingen FC Winterswijk
Door Gerrit worden onze ambities, kernwaarden en doelstellingen nogmaals voor het licht gehouden maar niet
inhoudelijk besproken.
Uitgangspunt zijn de afgesproken ambities en kernwaarden bij de voorjaarsvergadering 2018.
Voortgang zal worden gerapporteerd in de voorjaarsvergadering 2020.
Missie: De voetbalclub in Winterswijk voor iedereen
Visie: Toekomst met ambitie
De 7 ambities met bijbehorende kernwaarden en doelstellingen die bij de kernambitie “beste voetbalclub
van de Achterhoek” horen zijn:
1. Hoogwaardige accommodatie
*Duurzame accommodatie ( met andere verenigingen op Jaspers)
1. FC Winterswijk initieert een overleg met de gebruikers van sportpark Jaspers over de
mogelijkheden op het gebied van duurzaamheid.
*Moderne en goede trainings- wedstrijd- en herstelfaciliteiten
1. Inrichten van een fysioruimte voor begeleiding en hersteltraining
(gereed seizoen 2019-2020)
2. Iedereen voelt zich welkom
*duidelijke en open communicatiestructuur
1. Instellen van een jeugd- en seniorenledenraad. Deze ledenraden dienen te worden ingevuld
met een representatieve afspiegeling van ons ledenbestand. Kader hiervoor uitwerken,
gereed voorjaarsvergadering 2019.
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3. Iedere voetballer speelt met plezier
*optimale organisatie en invulling teambegeleiding
1. In vervolg op de gewijzigde organisatiestructuur met de daarbij behorende aanstelling
van de managers Jeugd en Senioren een werkplan uitwerken voor de borging
(en mogelijke verbetering) van de huidige organisatie en teambegeleiding, gereed
voorjaarsvergadering 2019.
4. Iedere voetballer presteert optimaal op zijn of haar niveau
*optimale invulling trainersstaf
1. Opzetten van een database van (externe) potentiele trainers van de jeugd
*goede interne scouting/doorstroming
1.Uitwerken van interne scoutingplan
5. Jeugd heeft de toekomst
*op vereiste niveau gediplomeerde trainers
1. aanbieden trainerscursussen waarbij de trainers van de prestatieve teams minimaal
in bezit zijn van of in opleiding voor Trainer-coach voetbal 3 /UEFA C
2.Handhaven functie Hoofd Jeugd Opleiding
3. optimaliseren van intern scoutingplan
6. 1e elftal speelt 1e klasse met eigen jeugd
* jeugdafdeling regionaal gecertificeerd
1. doelstelling realisatie seizoen 2021-2022
2.Actief benaderen, inzetten en begeleiden van spelers van prestatieve teams van in principe
alle leeftijdscategorieën als trainer.
3. Het behalen van een top 100 positie in de ranglijst van beste amateurclubs van Nederland
volgens Voetbaltrainer.nl. Realisatie seizoen 2020-2021
7. Sociaal en betrokken
*lokale (voetbal)-initiatieven op sociaal en cultureel gebied actief ondersteunen/faciliteren
1. Continueren van hybride leren
2. Onderzoek naar mogelijkheden voor uitbreiding teams voor voetballers met een
lichamelijke en/of verstandelijke beperking
1.Door ontwikkelen van “Jaspers in zijn kracht”
11. Visie bestuur op zaterdag- en zondagvoetbal bij FC Winterswijk
Huidige situatie
• Prestaties Za 1 blijven de afgelopen jaren achter bij verwachtingen.
• Uitstraling/imago binnen en buiten de club niet positief.
Vraagstelling
• Is 2 volwaardige prestatieteams ( Zo 1 en Za 1) op acceptabel niveau haalbaar?
• Zijn er voorbeelden van succesvolle clubs in dit kader?
• Ontstaat er onderlinge concurrentie en daarmee interne “uitholling” bij de prestatieteams?
Overwegingen bestuur
• Gesproken met KNVB en clubs 1e klasse Zo Ma 1.
• Gesproken met diverse geledingen binnen FCW.
• Optie: zaterdag 1 labelen als opleidingsteam in de voetbalpiramide (Beleid is 3 prestatieteams voor
doorstroming vanuit de jeugd).
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Drie voorwaarden:
• Uitwisseling jeugd < 21 jaar tussen zaterdag prestatie en zondag prestatie en dit moet definitief
zijn voor 1-3-2020.
• Geen onderlinge concurrentie creëren tussen zondag 1/2 en zaterdag 1, met evaluatie na ieder
seizoen.
• Zondag 1 en 2 blijven in de piramide de 1e twee prestatieteams.

Conclusie bestuur
• Mogelijke ontwikkelingen zaterdag/zondagvoetbal m.b.t.:
• Uitwisseling jeugd < 21 jaar tussen zaterdag prestatie en zondag prestatie.
• O23 competitie op zaterdag.
• “horizontaal” overstappen van zondag naar zaterdagcompetitie.
• Weekendvoetbal.
• Regionaal beleid KNVB, dus snellere besluitvorming KNVB.
•
•

Voorwaarde < 21 jaar uitwisselen zal niet definitief worden geaccordeerd door KNVB voor 1-3-2020.
Gevolgen voor onderlinge concurrentie tussen zondag 1/2 en zaterdag 1 (op termijn) niet uit te sluiten.

In afwachting van genoemde ontwikkelingen bij de KNVB “pas op de plaats maken” en geen wijzigingen
in onze structuur van de voetbal pyramide aanbrengen.
Wij accepteren vooralsnog de huidige positie van Za Ma 1 en zullen er beleidsmatig op dit moment niet meer
prioriteit aangeven.
JtS Is 1-3-2020 een harde datum?
Dit is geen harde datum maar als het later wordt komen we in de problemen m.b.t. de voorbereidingen op het
nieuwe seizoen.
MM Het zondag 3 team is een jong team. We gaan dit team toch niet overhoop gooien?
Dit is absoluut niet de bedoeling en is ook niet door het bestuur zo uitgesproken.
Gerrit roept de leden op hun negatieve reacties op spelers/teams op social media te matigen. Hier wordt in de
praktijk niemand beter van.
12. Bestuursverkiezing
Wilfred Beusink is aftredend en niet herkiesbaar als secretaris. Voorgesteld wordt Yvonne Stronks te benoemen als
secretaris.
Schema van aftreden nieuwe bestuur:
Voorzitter
Gerrit te Kolste x
Penningmeester
Henk Jan Veltkamp x
Algemeen bestuurslid Pieter Tomesen
Secretaris
Yvonne Stronks x

2020
2021
2022
2023

x = kunnen niet gelijktijdig aftreden
Yvonne wordt onder applaus hartelijk welkom geheten in het bestuur en Wilfred ontvangt naast mooie woorden een
prachtige bos bloemen en een diner bon voor 21 jaar bestuurswerk.
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13. Onderscheiding (ingelast)
Het bestuur stelt voor Henny Wevers te benoemen als lid van verdienste voor zijn vele vrijwilligers
werkzaamheden. Als bijna 75 jarige staat hij nu nog steeds regelmatig op het veld om vooral de jongste jeugd te
trainen. Onder een daverend applaus ondersteunt de vergadering het voorstel. Henny ontvangt een blijvend
aandenken voor deze benoeming.
14. Rondvraag
H.W. Zou graag zien dat het niet roken gebied wordt uitgebreid met de spelerstunnel bij het hoofdveld.
H.W. Kunnen de teveel aangebrachte rubberkorrels (infill) veld 1,2,3 niet worden verwijderd? Er kan zo toch niet
gevoetbald worden.
J.S. Het valt op dat de vrijwilligersavond steeds matiger bezocht wordt. Hij wil wel meedenken om hier
verbetering in zien te krijgen. Het is overigens niet bedoeld als verwijt naar de organisatie alles was prima voor
elkaar.
Gerrit zal J.S. t.z.t. uitnodigen voor een overleg met de vrijwilligerscommissie.
Gerhard Scholten. maakt van de rondvraag gebruikt om iedereen die meegewerkt heeft aan de
professionaliseringsslag binnen de financiële administratie te bedanken voor hun medewerking.
15. Sluiting
Om 22.25 uur sluit de voorzitter de vergadering.
De secretaris
Wilfred Beusink
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