Notulen algemene ledenvergadering FC Winterswijk 9 november 2020

1. Opening
De voorzitter opent de vergadering met een woord van welkom aan alle leden en ere leden. Door de
coronarichtlijnen wordt de vergadering online gehouden. Hiervoor gelden een aantal spelregels die
worden uitgelegd. Als er n.a.v. een vraag een wedervraag of een opmerking is dan graag mailen naar
het secretariaat secretaris@fcwinterswijk.nl.
De voorzitter blikt kort terug op het bijzondere afgelopen seizoen dat eerder is gestopt en ook het
nieuwe seizoen ligt nu weer stil. Dit alles heeft een behoorlijke impact op het verenigingsleven en op
de financiële situatie van de vereniging, daarover later meer. Maar een compliment voor onze leden,
vrijwilligers, trainers en sponsoren. Dankzij jullie steun, inzet en bijdrage hebben we ons in deze
periode kunnen redden.
Er wordt met een minuut stilte stilgestaan bij de leden die afgelopen jaar zijn overleden te weten: Jan
Ros, Joop Beijers, Johan Goorhuis, Jet Posthumus - Smees, Herman Weevers, Tonnie Hallers, Willem
Damkot en Tinus Jansen.
2. Ingekomen stukken en mededelingen
- Er zijn schriftelijke vragen binnengekomen, het bestuur behandelt deze vragen als het item aan de
orde komt en anders in de rondvraag.
- De eerste vraag die per e-mail is binnen gekomen gaat over het overleggen van de balans en de
staat van baten en lasten met toelichting. Dit wordt niet fysiek overlegd, maar gepresenteerd bij
agendapunt 6
- Nadat we vorig jaar een geweldige veiling op de club hadden, hebben we dit jaar gekozen voor een
veiling online. Alle info hierover vind u op de site of in de veilingbrochure. Ook is er een bestellijst
met items van plaatselijke ondernemers. Dit jaar en ook volgend jaar hebben we als goed doel
gekozen voor Spieren voor Spieren. Op 20 november is de sluiting van de veiling. Als het mogelijk is
dan komt er (online) een mooie afsluitende avond.
- Voetbalvisie FC Winterswijk 2.0
Het bestuur stelt op dit moment een werkgroep samen voor het herijken van onze voetbalvisie, met
als werktitel: “voetbalvisie FC Winterswijk 2.0”
Zeven jaar na de fusie is het bestuur, mede ook door signalen vanuit de leden, van mening dat FCW
behoefte heeft aan een herijking van onze voetbalvisie voor de komende jaren. Een club brede
voetbaltechnische visie, waarin onze ambities en de samenhang tussen de jeugd, senioren, zaterdagen zondagvoetbal, zowel prestatief als breedtesport, geborgd dienen te worden. Dit plan moet in
januari klaar zijn voor invoering, zodat wij hiermee voor het komende seizoen voortvarend aan de
slag kunnen. Vanuit het bestuur zullen Ruut Beijers en Martin Stemerdink, uiteraard als de
vergadering hun benoeming straks goedkeurt, zitting nemen in deze werkgroep en de overige namen
worden nu ingevuld.

- KNVB plan B
Vanaf half januari wil de KNVB proberen het competitieprogramma te hervatten en dan de
competitie uit te spelen. Mogelijk betekent dit dan dubbele programma’s met Pasen en Pinksteren
en geen beker competitie en nacompetitie. Promotie/degradatie regeling moet dan nog aangepast
worden. Half december wordt bekeken of dit scenario mogelijk is. Voor de volledige versie kunt u
kijken op KNVB.nl Plan B.
2a zonnepanelen
Er wordt een filmpje vertoond waarin te zien is hoe de zonnepanelen op het dak van FC Winterswijk
liggen.
De penningmeester geeft een terugkoppeling op het plan van de zonnepanelen. Er is te zien wat er
gepresenteerd is en wat het definitief geworden is. Hieruit blijkt dat de kosten lager zijn dan destijds
gepresenteerd. Tevens wordt toegelicht dat FC Winterswijk heeft meegetekend voor de financiering
van de Stichting bij SVN.
Hoewel de zonnepanelen in de stichting zijn ondergebracht, zijn wij als FC Winterswijk trots dat wij
binnen het ledenbestand vrijwilligers hebben die met zoveel kennis dit project vlot hebben kunnen
trekken. Groot compliment voor degene die zich hiervoor ingezet hebben en zo begeleid hebben. FC
Winterswijk draagt zo haar steentje bij aan de duurzaamheid en dat samen met bedrijven uit
Winterswijk.
3. Notulen najaarsvergadering d.d. 18 november 2019 (zie website)
Er is geen vraag over de notulen via het digitale handje vanuit de digitaal aanwezige leden, alleen
ingekomen vragen via e-mail.
Er is een vraag per e-mail binnen gekomen over de visie van het bestuur, waarin het bestuur o.a. een
toelichting gaf om zaterdag 1 toch in de prestatieklasse te willen houden. Dit is geen beleidswijziging,
dit was altijd al zo, maar door de onvrede over de prestaties van het elftal is er getracht om het elftal
een boost te geven door te honoreren dat ze in de zaterdagprestatieklasse blijft. Voorwaarde die
daarbij genoemd is, is dat zondag 1 en 2 bovenaan blijven staan in de voetbalpiramide en dat
zaterdag 1 in de prestatie-klasse blijft, maar op het niveau van zondag 3. Er wordt dus geen afbreuk
gedaan aan onze voetbalpiramide.
Er was ook nog een vraag per e-mail over het eventueel horizontaal overstappen van prestatieteams
van zondag naar zaterdag was voortbordurend op wat de KNVB eventueel zou beslissen (hierover
heeft de KNVBS overigens nog steeds geen beslissing genomen). Spelers tot 23 jaar kunnen door een
beleidswijziging van de KNVB vanaf het seizoen 2020-2021 inderdaad in de a-categorie overstappen
tijdens het seizoen van de zondag naar de zaterdag. Daarbij gaat het dus inderdaad om spelers.
Opmerking van Hennie Wevers in vergadering over roken in de spelerstunnel. Dit is gelijk aangepast
en daar mag niet meer gerookt worden.
De notulen worden door de vergadering vastgesteld.
4. Jubilea ( 25,40,50 jaar) worden verschoven naar de Nieuwjaarsreceptie
Helaas kunnen deze leden niet gehuldigd worden tijdens deze vergadering. Vooralsnog wordt dit
doorgeschoven naar de nieuwjaarsreceptie. Als het dan mogelijk is gaan we de jubilarissen dan
huldigen.

5. Jaarverslag 2019-2020 FC Winterswijk (zie website)
Er is 1 vraag schriftelijk gesteld.
N.a.v. het punt van de penningmeester. Daar wordt gesproken over een bruto opbrengst van de
veiling op de club. Wat is het netto bedrag en is dit conform de afspraak, de supermarkt trainers zijn
betaald uit de contributie verhoging?
De penningmeester neemt het woord voor het antwoord. Het bruto bedrag is €65000. Netto bedrag
is €35000. Wat betreft het tweede gedeelte van de vraag over de supermarkt trainers geeft Henk Jan
een uitleg.
Hij vertelt waarom er destijds gekozen is voor een contributie verhoging en ook waarom er gezocht
is naar meer middelen om geld binnen te krijgen, zoals de veiling op de club. Het geld dat hierdoor
extra binnen gekomen is hebben we niet 1 op 1 gelabeld aan uitgaven die we doen. De uitgaven die
we doen aan de jeugd is relatief hoog in vergelijk met andere verenigingen. Voor het supermarkt
model is destijds een bedrag aangegeven door de manager jeugd dat hij nodig dacht te hebben. Het
budget hiervoor is beschikbaar gesteld maar het is niet volledig gebruikt. Met de kennis van nu is de
opbrengst van de veiling een welkome aanvulling, maar hierover straks meer.
Hartelijk dank voor iedereen die inbreng heeft gedaan voor het jaarverslag en de notulen.
6. Jaarverslag penningmeester
De penningmeester neemt ons mee door de jaarrekening 2019-2020 en de begroting 2020-2021
Door het vroegtijdig stoppen van de competitie in het voorjaar van 2020 zie je zowel bij de
opbrengsten als bij de kosten een verschil t.o.v. het voorgaande jaar en t.o.v. de begroting. Doordat
de kosten lager waren dan de opbrengsten komen we wel op een positief resultaat dat vergelijkbaar
is met het seizoen 2018-2019. Dit is voor een deel terug te voeren naar de opbrengst van de veiling
en van de online verkoop van rommelmarkt spullen. Ook hebben diverse trainers en vrijwilligers
afgezien van vergoeding, dank voor deze loyaliteit.
Voor de begroting van 2020-2021 zijn er 2 scenario’s opgesteld. De eerste is gemaakt in april/mei van
2020 toen leek het erop dat het nieuwe seizoen gewoon van start kon gaan zonder al te veel
beperkingen. Er is in dat scenario al wel voor een deel rekening gehouden met coronamaatregelen.
Later is er een 2e scenario gemaakt met daarin meegenomen een forse impact van de
coronamaatregelen en zonder te rekenen op eventuele compensaties. Met dit scenario gaat het
bestuur aan de slag en dit zal bijgesteld worden als er veranderingen zijn of regelingen bekend
worden.
GB stelt de vraag waarom er tussen de trainerskosten realisatie 2019-2020 en begroting 2020-2021
maar ongeveer €13000 verschil zit terwijl de Hoofd Jeugd Opleiding (HJO) toch de helft van de uren
terug is gegaan. Henk Jan antwoord hierop dat de HJO van 36 uur naar 25 uur is gegaan, dus maar
30% en niet de helft. En daarbij moet je de kosten vergelijken met de realisatie 2018-2019 omdat in
de realisatie 2019-2020 de NOW vergoeding opgenomen is en dit dus niet 1 op 1 te vergelijken is. Als
je dan het bedrag van 2018-2019 vergelijkt met 2020-2021 zie je wel degelijk een groter verschil.
▪ contributie 2020-2021
Het voorstel van het bestuur is om de contributie ongewijzigd te laten. Het bestuur vindt het in deze
tijd passend om dit zo te laten. De vergadering gaat hiermee akkoord.

7. Verslag kascommissie
Bert te Winkel leest namens de kascommissie, die bestaat uit Bert te Winkel, Gerwin ter Haar en Bert
Beusink, het verslag voor.
Allereerst willen ze even stilstaan bij de corona crisis en de enorme impact, ook financieel, op FC
Winterswijk. Ondanks de crisis is het seizoen met een mooi positief resultaat afgesloten. Dit is een
compliment waard voor alle betrokkenen die de schouders er extra onder hebben gezet.
De kascommissie is van oordeel dat er sprake is van een gezond financieel beleid en dat afgelopen
seizoen door velen op een actieve, betrokken en loyale wijze een geweldige extra inspanning is
geleverd waardoor de gevolgen van COVID-19 goed zijn opgevangen. Wel is de nabije toekomst erg
onvoorspelbaar door de huidige tweede gedeeltelijke lockdown. Maar de vereniging staat er
financieel gezond voor en kan een stootje hebben
De kascommissie is van mening en oordeel dat de administratie goed en voldoende professioneel en
risicogericht wordt gevoerd en dat de gepresenteerde baten en lasten en balans een juiste weergave
zijn van het financieel gevoerde beleid. De kascommissie stelt de ledenvergadering voor om het
bestuur van FC Winterswijk décharge te verlenen voor het boekjaar 2019-2020.
Omdat er geen reacties komen vanuit de deelnemers aan deze online vergadering wordt dit voorstel
tot décharge unaniem aangenomen.
8. Benoeming nieuwe kascommissie
De kascommissie bestaat volgens de statuten uit 2 onafhankelijke leden en 1 lid van FC Winterswijk.
Volgens het schema van aftreden is Bert te Winkel aftredend en niet herkiesbaar. Voorstel is om Tom
Elferink in zijn plaats te benoemen. Er komen geen vragen of opmerkingen n.a.v. deze benoeming,
dus de kascommissie is daarmee benoemd.
Bert te Winkel krijgt een bos bloemen overhandigd van de penningmeester als dank voor zijn
bijdrage binnen de kascommissie de afgelopen jaren.
9. Bestuursverkiezing:
Het schema aftreden bestuur laat zien dat Gerrit als voorzitter aftredend is en herkiesbaar. Gerrit
geeft een persoonlijke toelichting waarom hij zichzelf herkiesbaar stelt.
Na 7 jaar voorzitterschap en daarvoor zitting in de fusiecommissie vond hij het eigenlijk tijd om als
voorzitter plaats te maken voor nieuw elan. Toch heeft hij als eindverantwoordelijke gemeend dat dit
geen geschikt moment is om het scepter over te dragen, gezien de bijzondere en onzekere situatie
waarin wij als club verkeren door de coronacrisis. In goed overleg met de bestuursleden heeft hij
daarom besloten zichzelf herkiesbaar te stellen en formeel is dit dan voor een periode van 4 jaar,
maar met daarbij de kanttekening dat hij, mede afhankelijk van de ontwikkelingen rondom het
coronavirus en het vinden van een geschikte opvolger, tussentijds zal terugtreden. Het bestuur zal de
komende periode een profiel opstellen voor de nieuwe voorzitter en het werven daarvan concreet
verder oppakken.
De uitbreiding van het bestuur is enerzijds om voor te sorteren op het aanstaande vertrek van Gerrit
als voorzitter, mocht zich een kandidaat vanuit het bestuur aandienen, en anderzijds om te zorgen
voor een betere spreiding van de leeftijdsopbouw binnen het bestuur en daarmee ook een breder
draagvlak binnen FC Winterswijk.

Wij zijn in de plezierige omstandigheid dat wij 2 ambitieuze kandidaten bereid hebben gevonden in
het bestuur zitting te nemen en deze kans willen wij zeker niet laten lopen. De huidige uitbreiding
naar 6 personen is dus nadrukkelijk geen doel op zich, maar door de omstandigheid ingegeven. Het
aantal bestuursleden kan dus in de toekomst ook weer afnemen. Wij zijn blij met de kandidatuur van
Martin Stemerdink en Ruut Beijers en zijn ervan overtuigd dat zij met hun jarenlange betrokkenheid
bij FCW, goede feeling met hun achterban en hun enthousiasme, voor een nieuwe dynamiek zullen
zorgen binnen het bestuur en binnen FC Winterswijk.
▪ Het bestuur stelt de vergadering voor het bestuur uit te breiden met twee bestuursleden.
▪ Het bestuur stelt de vergadering voor de heren Ruut Beijers en Martin Stemerdink als algemeen
bestuurslid te benoemen.
▪ Aftredend en herkiesbaar is de heer Gerrit te Kolste. Het bestuur stelt voor de heer Gerrit te Kolste
te herbenoemen.
Op grond van artikel 9 lid 2 sub a van de Statuten en artikel 12 lid 2 en 3 van het Huishoudelijk
Reglement kan door stemgerechtigde leden een (mede/tegen) kandidaat voor een bestuursfunctie
worden gesteld. Dit dient schriftelijk bij de secretaris aangemeld te worden, te ondertekenen door
tenminste vijf stemgerechtigde leden en dient vergezeld te gaan van een ondertekende
bereidheidverklaring van de desbetreffende kandidaat.
Aangezien bij de secretaris niemand zich gemeld heeft stellen wij deze kandidaten voor om zitting te
nemen in het bestuur. De vergadering gaat akkoordmet deze benoemingen, dus vanaf nu bestaat het
bestuur uit:
Gerrit te Kolste (vooritter) , Henk-Jan Veltkamp (penningmeester) , Yvonne Weegerink (secretaris),
Pieter Tomesen, Martin Stemerdink en Ruut Beijers.
Een woord van welkom door de voorzitter voor de beide heren.
10. Rondvraag
RR wil Martin en Ruut feliciteren met de bestuursfunctie, complimenten.
BtD heeft via de mail nog de vraag gesteld waarom FC Winterswijk niet aan externe scouting doet.
Het antwoord hierop is dat FC Winterswijk de ambitie heeft om een stabiele 1e klasser te worden
met eigen jeugd en daarom investeren we in de jeugdopleiding. Hierdoor is externe scouting nu niet
nodig in de huidige visie en ambitie. Binnen Winterswijk is er een gentlemens agreement dat we niet
bij elkaar gaan shoppen. Uiteraard is iedereen wel welkom die zich meldt bij FC Winterswijk.
BtD vraagt ook waarom de business leden niet automatisch lid worden van FC Winterswijk ondanks
dat deze leden vaak forse bedragen betalen, in ieder geval meer als de reguliere contributie. Hiermee
betrek je de businessleden meer bij de vereniging en geef je ze ook een stem. Antwoord is dat dit
een goed punt is. Het bestuur gaat hier mee aan de gang en zal dit voorstel meenemen.
GE vraagt of de vergadering op deze manier blijvend is. Misschien kun je dit combineren een
volgende keer zodat je misschien een groter publiek kunt benaderen. Dit vindt het bestuur een
goede suggestie. Afhankelijk van de omstandigheden rond de volgende vergadering zal er bekeken
worden wat mogelijk is. Een combinatie van live en online vergaderen zou dan een mogelijkheid
kunnen zijn als dit technisch ook mogelijk is.

11. Sluiting
De voorzitter bedankt iedereen voor hun deelname en inbreng tijdens deze online vergadering. En
bedankt tevens Soundsolution voor het faciliteren van deze vergadering. Blijf gezond en hopelijk zien
we elkaar snel weer in ons clubgebouw.
De voorzitter sluit de vergadering af om 21:20 uur met de mededeling dat als er nog vragen zijn
n.a.v. de vergadering deze gemaild kunnen worden naar secretaris@fcwinterswijk.nl.

