Notulen najaarsvergadering 22-11-2021

1. Opening
De voorzitter opent de vergadering met een woord van welkom aan alle leden en ereleden. Door de
coronarichtlijnen wordt de vergadering online gehouden. Eén vergadering per jaar is verplicht en
daarnaast hebben de leden recht op een financieel verslag van de penningmeester en de
voetbaltechnische voortgang.
De voorzitter blikt terug op het afgelopen seizoen en legt uit hoe onduidelijk het allemaal is door
corona. We dachten dat we van de maatregelen af zouden zijn, vervolgens kwamen er toch weer
maatregelen. Hoe lang duren ze etc? Hoe gaat het dan met de competities?
Gelukkig is het ledenaantal en zijn de sponsoropbrengsten op peil gebleven. Waarvoor een dank aan
een ieder die daaraan heeft bijgedragen.
De agenda wordt doorgenomen. De voorzitter deelt mede dat Martin Stemerdink als bestuurslid de
vergadering online volgt.
Er wordt met 1 minuut stilte stilgestaan bij het overlijden van 2 leden:
Cor van Otten 8-7-2021, 75 jaar
Hermen Westenbroek 10-10-2021, 66 jaar.
2. Ingekomen stukken en mededelingen
Ingekomen stukken
Er zijn schriftelijke vragen binnengekomen, het bestuur behandelt deze vragen als het item aan de
orde komt en anders in de rondvraag.
Vragen: Heino ter Haar → bestuurswissel behandelen bij Bestuurswissel
Joey Frielink heeft zich schriftelijk kandidaat gesteld als secretaris.
Henny Stemerdink → Jaarverslag bij punt 5
Herman Maas → Rookvrij sportcomplex, rondvraag
Bert ten Dolle → Veilig punt 2a
➔ Club van 100 → Rondvraag
➔ Prestatievoetbal zat/zon → punt 9/10
Mededelingen
1. Veiling 19 februari 2022(indien mogelijk) en kortingskaarten dienen als lotnummer voor de
verloting.
Algemeen doel van de veiling is Spieren voor Spierenen het doel van de opbrengst voor onze eigen
club wordt nog bepaald.
2. KNVB heeft FC Winterswijk gevraagd om in juni als gastvereniging te dienen voor de jeugdbeker
wedstrijden.
3. Een oproep om zoveel mogelijk vrijwilligers te werven. Kantine, EHBO, leiders, scheidsrechters
etc…. Overal kunnen we mensen gebruiken en wie weet mensen die willen/kunnen etc.. Uiteindelijk
moeten wij dit met alle leden samen oplossen.
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Activiteiten agenda
Za.
26 nov.
Din.
30 nov.
Za.
4 dec.
Do.
16 dec.
Zo.
09 jan. 2022
10.30-12.30
12.30-13.30
13.30
14.30
Februari 2022
Za.
5 maart 2022
Za.
2 april 2022
Za.
16 april 2022
Za.
25 juni 2022

Vossenjacht
Sinterklaas (onderbouw)
Pieten bij de Ukkies
Hazenavond
Nieuwjaarsreceptie
Toernooi
Douchen / Inloop
Nieuwjaarstoespraak + jubilarissen (> 60 jaar)
Nieuwjaarsreceptie
Veiling op de club en Kortingskaartenactie
Dropping (JO/MO 10-11-12-13)
Spooktocht (JO/MO 15)
Casinoavond (JO/MO 17-19)
Rommelmarkt

Alle activiteiten zijn onder voorbehoud en afhankelijk van de corona maatregelen.
3. Notulen 28-06-2021
Vraag naar aanleiding van de vorige ledenvergadering, hoe de vergadering online bevallen is?
Hoe goed het ook geregeld is online, de voorkeur gaat uit naar vergaderen in het clubhuis.
HJ: Algemene vraag over de notulen + jaarverslag:
valt op dat in tegenstelling tot andere jaren met initialen is gewerkt. Waarom wordt dit gedaan? Dit
is niet zo bevorderlijk.(Ook in 2020 was dit al het geval)

4. Jubilea:
Helaas kunnen we de jubilarissen die 25, 40 en 50 jaar lid zijn niet ontvangen
Jubilarissen die 25 jaar lid zijn hebben het speldje met een felicitatiebrief opgestuurd gekregen.
Jubilarissen die 40 en 50 jaar lid zijn worden bezocht door het bestuur.
Jubilarissen die 65, 70, 75 en 80 jaar lid zijn krijgen het speldje/beeldje met de Nieuwjaarsreceptie,
als dit door kan gaan.(Heeft helaas geen doorgang kunnen vinden. Zij zijn later in 2022 gehuldigd in
de het Hochrath Home tijdens een wedstrijd van zondag 1. Afwezigen zijn bezocht door het bestuur)
Alle jubilarissen worden genoemd en gefeliciteerd.
25 jaar lid:
Arjen Hebly, Kevin ter Horst, Erwin Oonk, Remke Heinen, Dennis van den Hurk, Eugéne Wiggers,
Jolanda Smit, Jordi Besseling, Jasper Veldhuisen, Mark Thomassen, Harm te Winkel, Gerjo Wiggers,
Hans van Koot, Wim Geense en Harry Kluitenberg.
40 jaar lid:
Erik Harmelink, Henk Schuur, Pascal Meerdink, Leo de Pree en Hans Nijkamp.
50 jaar lid:
Erik Wiggers, Andre Hietkamp, Ben Hubers en Edwin Kos.
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5. Jaarverslag 2020-2021
Op de website stond vermeld dat het jaarverslag online in te zien was.
HS: Er stond geen jaarverslag tussen van de voetbaltechnische zaken.
RB: Er is afgelopen jaar zo weinig gebeurd op voetbaltechnisch gebied dat er inhoudelijk weinig te
melden is. Verslag is opgeschort naar volgend jaar. Ruut komt in zijn bespreking terug op de feiten uit
het voetbaltechnisch verslag.
De bestuursleden/managers worden bedankt voor het opstellen van de jaarverslagen.
6. Jaarverslag penningmeester
Penningmeester Henk-Jan Veltkamp geeft uitleg over het boekjaar 2020-2021. Het boekjaar wordt
afgesloten met een goed positief resultaat. Dit is echter wel te danken aan alle steunmaatregelen
van de overheid. De balans laat een goede vermogensverhouding zien.
HtH: De trainerskosten zijn bevroren, is er gevraagd om af te zien van de vergoeding?
HJV: Vorig seizoen hebben aantal trainers vrijwillig afgezien van de vergoeding. Als je betaalde
krachten vraagt om af te zien van salaris, krijg je deze salariskosten niet vergoedt uit de NOW
regeling.
HtH: Je ziet weinig verschil in de trainerskosten.
HJV: Je kunt het niet 1 op 1 bekijken, de vergoedingen en de salarissen zijn gewoon betaald op één
trainer na, die vrijwillig heeft afgezien van zijn vergoeding.
Henk-Jan wordt door de vergadering bedankt voor zijn uitleg over de jaarrekening 2020-2021.
7. Verslag kascommissie
Gerwin ter Haar, schuift aan namens de kascommissie, bestaande uit Tom Elferink, Gerwin ter Haar
en Bert Beusink.
De kascommissie heeft de vragen en/of opmerkingen naar tevredenheid beantwoord gekregen.
De kascommissie stelt de vergadering voor om het bestuur decharge te verlenen. De vergadering
verleent het bestuur decharge.
8. Schema aftreden kascommissie en benoeming nieuwe kascommissie
Schema aftreden kascommissie:
Bert Beusink
najaar 2022
Tom Elferink
najaar 2023
Edwin Nijenhuis
najaar 2024(nieuw)
Het voorstel van het bestuur is om Edwin Nijenhuis voor te dragen als kascommissielid.
De vergadering wordt om toestemming gevraagd en die wordt gegeven.
Gerwin ter Haar wordt met een bloemetje bedankt voor zijn inzet als kascommissielid.
9. Doelstellingen FC Winterswijk.
Ruut neemt het woord namens bestuur
Missie: Voetbalclub in Winterswijk voor iedereen
Gekoppeld aan onze missie is de visie: Een toekomst met ambitie!
De ambities van FC Winterswijk zijn in één zin samengevat: de beste voetbalclub van de achterhoek
zijn.
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10. Voortgang voetbaltechnisch beleid en organisatie FC Winterswijk
Ruut blikt kort terug op wat er op 28 juni is besproken, wat hebben we nu gedaan
om dat aan te pakken?
Ruut verteld over de interviews die zijn gehouden en wat daar uit naar voren is gekomen.
De gesprekken konden vanwege corona helaas niet in de gewenste groepsgrootte. De eerste
stappen zijn gezet, maar er moet echter nog wel veel gebeuren.
Ruut vertelt wat er gedaan is, en wat we nog minimaal moeten doen.
De aangepaste organisatiestructuur van FC Winterswijk ziet er als volgt uit.

Er zijn geen managers meer, maar er wordt gewerkt in een structuur met teams.
Het gebrek aan vrijwilligers wordt nogmaals benadrukt.
Wat hebben we gedaan:
• Gezorgd dat iedereen seizoen 2021-2022 kan voetballen
• Invulling breedtesport training middenbouw
• Trainers/leiders/begeleiding rondom teams verzorgd
Inrichting voetbaltechnische structuur
• Team prestatie: ingevuld
• Team breedtesport: nog NIET op orde
• Team voetbalontwikkeling: nog starten
• Voetbaltechnische zaken
Wat hebben we minimaal te doen:
• Voetbaltechnisch beleidsplan schrijven en implementeren
• Hoofd voetbalontwikkeling aanstellen voor o.a. bewaken voetbalvisie
• Invulling/aandachtsveld meiden-/vrouwenvoetbal
• Trainers met diploma’s aanstellen
• Kwaliteit trainingen breedtesport
Vacatures op voetbal technisch gebied:
• Trainers: op alle gebieden
• Invulling team breedtesport (voornamelijk jeugd)
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• Invulling team voetbalontwikkeling
Vacatures op organisatorisch gebied:
• Coördinatoren O19, O17, O15, (O13)
• Leiders
• Scheidsrechters
• Ass. scheidsrechters
• EHBO
Vragen:
BtD in z’n algemeenheid: veel vacatures, je moet op zoek naar de oorzaak ervan. Heeft het bestuur
een idee waar het vandaan komt?
RB: veel gesprekken gevoerd door de hele club heen, waar liggen oorzaken? Zeg het maar, Corona of
misschien met z’n allen niet scherp genoeg op geweest. Vooral vooruitkijken.
Het doel is een voetbaltechnisch beleidsplan te schrijven voor 5 jaar. Herijken van de
voetbaltechnische visie.
Gtk: geeft aan dat er door corona veel mensen zijn afgehaakt. Middels gesprekken duidelijk
geworden dat er toch misschien een andere koers gevaren moest worden. Druk bezig om veel
vrijwilligers te motiveren om wat voor FC Winterswijk te gaan doen. Waren al wat hiaten maar is
zeker niet beter geworden. We beschouwen dit jaar als een overgangsjaar. Het seizoen begonnen
met een achterstand bij de jeugd en dit was uiteraard geen gewenste situatie.. Voor aankomend
seizoen gaan we nu al aan de slag om het op tijd in orde te maken.
HtH: begint met complimenten. Terugkijkend, naar het begin van de fusie voorbeeldclub FC Zutphen.
Misschien toch weer eens met ze overleggen.
RB: We kijken zeker om ons heen, gaat om een stuk invulling, welke visie hebben we zelf en hoe gaan
we die invullen.
BtD: Geen keuze maken tussen zaterdag en zondag mannen 1is funest voor de vereniging.
RB: de huidige keuze sluit aan bij onze visie.
Legt uit dat de rode draad door de club moet zijn een voetbalclub voor iedereen en de dag om te
voetballen maakt dan niet uit voor FC Winterswijk. Dit gaat wel allemaal tot uiting komen in het
voetbaltechnisch beleid. Mensen willen duidelijkheid, blijkt ook uit de gesprekken. Hoe leiden we op,
waar leiden we op en tot welk niveau kun je als club dan doorgroeien?
BtD: Snapt het duivelse dilemma. Keuze kan of wil niet gemaakt worden. Uiteindelijk gaat het om de
vereniging.
GtK :Zon Ma 1 is het belangrijkste elftal. Zat Ma 1 en Zon Ma 2 zijn ook prestatie elftallen.
Geen voetbalpiramide, maar wel absoluut het streven om de beste spelers naar Zondag 1 te krijgen.
Spelers zelf bepalen uiteindelijk waar ze willen voetballen .
GtK: vertelt over de mogelijke introductie van het weekendvoetbal t/m 4e divisie.
BtD: Een speler kiest zelf, ,maar je moet wel een goede scheiding maken. En duidelijk zijn, je steekt er
geld en tijd in.

Notulen najaarsvergadering 22-11-2021

GtK: Het niveauverschil tussen Za Ma 1 en Zo Ma 1 is groot en op dit moment zijn
de Za Ma 1 spelers qua niveau niet voor Zo Ma 1 geschikt. Dus het beleid is er
absoluut op gericht om spelers op te leiden voor Zo Ma 1. De samenwerking met JO19 1 is goed.
LKT: Heel prettig dat er duidelijkheid gaat komen omtrent het 2 sporenbeleid. Niet om de hete brei
heen draaien. Eén 1e elftal en 2e elftal. Het belangrijkste is duidelijkheid. Maak een keuze, breng de
scenario’s in beeld.
Zorg voor de volgende ledenvergadering voor een duidelijk plan.. Zou gaaf zijn om een klasse hoger
te gaan en daar mee te blijven doen.
11. Bestuursverkiezing
Schema aftreden bestuur.
Gerrit te Kolste is aftredend en herkiesbaar tot 2024
Henk-Jan Veltkamp is aftredend en niet herkiesbaar.
Yvonne Weegerink is tussentijds aftredend en niet herkiesbaar.
Gerrit houdt zicht het recht voor om binnen 4 jaar alsnog af te treden, mits zich een geschikte
kandidaat meldt .
Functie
Naam
Jaar van aftreden
Voorzitter
Gerrit te Kolste
x
2020
Penningmeester
Henk-Jan Veltkamp
x
2021
Secretaris
Yvonne Weegerink
x
2023
Algemene Zaken
Pieter Tomesen
2022
Algemene Zaken
Ruut Beijers
2024
Algemene zaken
Martin Stemerdink
2024
X = kunnen niet gelijktijdig aftreden
Jorrit Houwers wordt door het bestuur voorgedragen als Penningmeester.
Jorrit stelt zich kort voor. Jorrit is al jaren lid van FC Winterswijk en daarvoor van WVC.
Hij is Registeraccountant bij PWC. Jorrit was al penningmeester bij Stichting Sportpark Jaspers
Bedankt Jorrit en welkom in het bestuur.
Secretaris Yvonne Weegerink stopt vanwege persoonlijke omstandigheden.
Eigenlijk is het niet mogelijk om als penningmeester en secretaris tegelijkertijd af te treden, maar
indien een bestuurslid zich tussentijds terugtrekt is dit onvermijdbaar
Joey Frielink heeft zich kandidaat gesteld als secretaris
Het bestuur draagt Joey Frielink voor als nieuwe secretaris van de vereniging.
Hij neemt de functie van Yvonne over en zal daarmee ook de rest van haar termijn uitdienen.
De leden gaan akkoord met de benoeming. .
Joey stelt zich voor aan de leden en wordt welkom geheten.
Yvonne en Henk-Jan worden bedankt en ontvangen een prachtige bos bloemen.
Henk-Jan bedankt de ledenvergadering voor het vertrouwen en heeft een uniek kijkje achter de
schermen mogen hebben. Mooie tijd gehad in de 4 jaar als bestuurslid.
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Henk-Jan heeft veel respect gekregen voor de mensen die zich op welke manier dan
ook inzetten voor de vereniging. Tevens bedankt Henk-Jan Gerhard Scholten voor
de fijne samenwerking.
Henk-Jan is blij met Jorrit die het van hem overneemt.
12. Rondvraag
Vraag naar de opvolging van Gerrit als voorzitter. Gerrit beschrijft het profiel van de nieuwe
voorzitter en hoopt dat een opvolger komend jaar gevonden wordt, zodat hij in november 2022 kan
aftreden..
LKT: maakt een groot compliment hoe het bestuur heeft gefunctioneerd in deze moeilijke
coronaperiode .
Als we geen vrijwilligers kunnen vinden voor bepaalde functies moeten we ons afvragen of we daar
mensen voor kunnen vinden die we gaan betalen.
GtK: We moeten voorzichtig zijn om voor alle functies een vergoeding te geven. Voor de kwetsbare
functies zeker wel een idee.
LKT: Betaalt zich waarschijnlijk terug.
GS: 4 jaar fijn samengewerkt met Henk-Jan en hij bedankt Henk-Jan hiervoor.
Eén vraag die via de mail gesteld is:
HM: vraagt hoe lang het nog duurt voordat onze vereniging rookvrij is.
GtK: Geen termijn voor ogen . Veel plekken op ons complex zijn al rookvrij en rondom de velden is
dat ook aangegeven met bordjes.
Sluiting:
De voorzitter sluit de vergadering om 21.40u en bedankt de aanwezigen voor zijn of haar inbreng.

