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Notulen Algemene Ledenvergadering van  
V.V. Berkhout 

                                                      Gehouden op 28 Oktober 2021 
 

Aanwezig:  
Bestuur V.V. Berkhout : R.Bot , H.Bregman, E.Bitter, B.de Haas, R.Stroop (notulist) 
R. Bot                P. Kroon  M.Reus  D.Knijn 
D.J. Schuijtemaker  D.Smal   F.Reus   B.Dolfing 
N. Stam   D. de Kiewit  S.Lisman  Y.Feld   
C. Bijman   S.Stolk   J.Neefjes  R.v.Reijsen 
K.Veldhuisen   D.Bot   L.Palenstijn  I.Lentjes 
M.Veling   D.Kerkenaar  M.Eijken  M.Kempe 
T.de Haas   Dhr. Bidesie 
 

Afwezig met afbericht: Yvonne van den Berg, Ben Haagsma 

 
De volgende agenda diende als leidraad voor de vergadering: 

• Opening 

• Loting obligaties 

• Notulen vergadering 08-11-2019 

• Jaarverslag Algemeen 

• Financieel verslag penningmeester 

• Verslag Kascommissie en benoeming 2022 

• Vacatures 

• Bestuursverkiezing 

• Rondvraag 

• Sluiting 
 

1. Opening 
De voorzitter heet iedereen welkom en opent de vergadering.  Gelukkig zijn er nu wel aardig 
wat mensen op de ALV omdat het na een training is van de selectie. 
 

2. Loting obligatie 
Bij de bouw van de nieuwe accommodatie hebben wij obligatieleningen verstrekt 
onder leden en supporters. Omdat het 2 jaar geleden is dat er een alv is geweest is 
de rente de rente voor deze obligatie 2x  bijgeschreven (4%). Tevens wordt d.m.v. 
loting bepaald wie zijn obligatie terugbetaald krijgt. Er wordt voor € 500 uitgeloot.  
De volgende personen worden uitgeloot: 
Nr: 17 H.Peetoom 
Nr: 72 H.Roelofs 
Nr: 51 W.Jong 
Nr: 15 R.de Weger 
Nr: 53 D.Blokker 
 
Allemaal van €100,- 
Deze worden uitbetaald. 
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3. Notulen jaarvergadering 08-11-2019 
 
Geen opmerkingen over verslag. Goedgekeurd! 
 
 

4. Jaarverslag Algemeen / jeugd 
 
Rene Bot leest het verslag voor.  
 

 

5. Financieel verslag penningmeester 
 
S.Lisman vraagt waarom er zoveel kosten waren voor de kleding terwijl er niet is 
gevoetbald.  Het seizoen was al begonnen en dus waren daar kosten aan verbonden. 
 
M.Reus vraagt of er nog spullen uit de kantine zijn weggegooid: 
De 1e keer niet toen zijn er pakketten gemaakt en die zijn aan de leden verkocht. 
2e en 3e keer zijn er inderdaad wel maar niet veel spullen weggegooid maar dat had 
ook te maken met een kapotte vriezer. 
 
 

6. Benoeming kascommissie en controle 
Er was helaas geen van de leden van de kascommissie aanwezig. Maar er was een 
document met 2 handtekeningen van de kasleden Aad Bakker en Frank Bisschop 
waarop stond dat de boeken waren gecontroleerd en stellen voor om decharge te 
verlenen.  
Applaus voor de penningmeester. 
 
Aad Bakker treedt af als lid van de kascommissie. Peter Kroon komt in commissie  
met Frank Bisschop, Yorick Feld wil reserve worden, waarvoor hartelijk dank! 
 
 

7. Vacatures 
Vacatures blijven een probleem maar worden door verschillende mensen opgelost.  
Gelukkig is er voor de sponsorcommissie een nieuw lid gevonden, voorzitter 
Jeugdcommissie is opgelost doordat Edwin Bitter deze taak voor zijn rekening heeft 
genomen. Kantinedienst zondag, scheidsrechters voor alle zaterdag en zondag 
blijven een probleem . De kans dat er zelf een wedstrijd gefloten moet worden door 
een team komt steeds dichterbij. 
Voor de opvolging van Cees Bijman is Ed Oud bereid gevonden om een nieuw team 
samen te stellen om het complex gereed te maken voor het weekend.  
 
Oproep om met ons mee te denken. Wie zou willen helpen met het doen van kleine 
klusjes?  
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8. Bestuursverkiezing 
Aangezien Edwin Bitter de functie van jeugdvoorzitter op zich genomen heeft kwam 
de  functie vrij van seniorentaken. Daar werd in de persoon van Bart de Haas een 
nieuw bestuurslid gevonden die de taken heeft overgenomen van Edwin. 
Doordat er vorig seizoen geen ALV was heeft Bart al een jaar meegedraaid. 
Daarom vraagt de voorzitter of de vergadering het daarmee eens is. 
Onder luid applaus wordt Bart benoemd voor 3 jaar. 
Van Ben Haagsma is vorig seizoen in goed overleg afscheid genomen als bestuurslid. 
 
Daarna vraagt de voorzitter de aandacht om 2 personen in het zonnetje te zetten 
voor hun diensten bij vereniging. 
Helie Bregman die ongeveer 40 jaar (jawel) het klaverjassen heeft verzorgd en daar 
door omstandigheden ( het overlijden van Ina Meissen) en de sterke terugloop van 
het aantal klaverjassers heeft besloten dat het nu genoeg is en stopt ermee. 
Helie krijgt onder applaus een mooie bos bloemen van de voorzitter. 
 
Daarna is het de beurt om Ron Stroop in het zonnetje te zetten voor het feit dat hij 
11 jaar als wedstrijdsecretaris is geweest en het stokje nu heeft overgegeven aan Ger 
Koopman. Maar Ron blijft wel als secretaris verbonden aan de club. 
Ook Ron krijgt onder applaus een mooie bos bloemen van de voorzitter. 
 

10. Rondvraag 
Peter Kroon: Zijn er plannen voor het jubileum van 90 jarig bestaan. 
Antwoord :  Zeker zijn er plannen om het te gaan vieren eind mei begin juni 2022 . 
Daarvoor worden mensen gezocht die de organisatie op zich willen nemen zodat het 
geen belasting is voor het bestuur. 
 
Cees Bijman: Vind nog steeds spullen na de trainingen op het veld wat het                                                                  
onderhoud door de gemeente moeilijk maakt. 
Antwoord: We zullen het onder de aandacht brengen van de trainers. 
Cees Bijman: De gasleiding die de brug loopt toont tekenen van roest graag aandacht                                                                
hiervoor. 
Antwoord: We zullen hier actie op ondernemen. Aangezien de brug misschien ook 
vervangen wordt. Waar we al een tijdje niets meer van vernomen hebben. 
 
Sander Stolk : Meld zich voor het doen van klusjes en voor de organisatie van het 
jubileum. 
Antwoord: Onze dank. 
 
Marcel Reus:  Is het mogelijk dat er meer wedstrijden op de zaterdag en de zondag 
gespeeld kunnen worden dat scheelt misschien een paar kantinediensten die 
ingevuld moeten worden. 
Antwoord: Dat gebeurt bij verschillende verenigingen inderdaad ook maar dan heb 
je de ene week alles en de andere week helemaal niets op het complex. Dat vinden 
we niet wenselijk. We spreiden bv voor de zondag al de wedstrijden door er het ene 
weekend 2 wedstrijden en de ander week 3 wedstrijden te hebben. 
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Remo van Reijsen: Wat gaat Bart doen in het bestuur. 
Antwoord: Seniorenzaken en hij zorgt voor verjonging in het bestuur. 
Remo van Reijsen: Gezien de sterk gestegen gasprijzen wat gaat het bestuur hieraan 
doen. 
Antwoord: We hebben in het voorjaar een contract afgesloten voor 3 jaar dus zullen 
we er voorlopig nog geen last van hebben. 
 
Bart Dolfing: Ik meld me voor het doen van klusjes. 
Antwoord: Onze dank. 
 
Sven Lisman: Aangezien de energiekosten de komende jaren zullen stijgen wat gaat 
de vereniging daar nog iets aan doen. 
Antwoord: We gaan bekijken of het rendabel is om meer zonnepanelen op het dak 
te leggen. 
 
Frank Reus: AZ is een aantal jaren geleden hier geweest voor de jeugd is het 
misschien een idee om dit te herhalen. 
Antwoord: Aangezien het de vorige keer betaald was door een gulle sponsor was het 
mogelijk om AZ hier te laten komen. Maar gezien de prijs die ze hiervoor vragen 
zullen wij het niet zo snel doen. Misschien onderzoeken of het haalbaar is met een 
andere vereniging. 
  
 
11. Sluiting 
Voorzitter sluit om 22.05 uur de vergadering en spreekt zijn dankbaarheid uit over 
het aantal mensen dat er op de vergadering was en hoopt dat we dit seizoen 
gewoon kunnen blijven voetballen.  
Hij nodigt iedereen uit voor een drankje. 
 


