
Samenvatting Algemene Ledenvergadering WVV 
Middels een samenvatting van dat wat er besproken is op de Algemene Ledenvergadering van WVV 

op 25 juni 2021 hoopt het bestuur van WVV een beeld te schetsen van hoe de toekomst van onze club 

er op bestuurlijk niveau uit komt te zien. Tijdens de ALV zijn een aantal zaken besproken en zijn 

afspraken gemaakt in het belang (voor de toekomst) van de club. De belangrijkste zaken zijn 

beschreven in deze samenvatting, de uitgebreide notulen volgen later. Beide worden gepubliceerd op 

de website. 

Remko Franzen opende de vergadering om 19.35 uur met een openingsspeech, deze speech zal als 

bijlage toegevoegd worden aan de notulen van de ALV. Na het vaststellen van de agenda geeft Remko 

Franzen te kennen dat er deze ALV, vanwege het bijzondere karakter van deze vergadering, geen 

jaarverslag is. Ook zijn er geen ingekomen en uitgaande stukken. Wel schetst hij kort de ontstane 

situatie en zijn rol daarin. Daarna wordt de vergadering kort geschorst om problematiek met de audio 

te verhelpen. Nadat de problemen grotendeels zijn verholpen wordt de vergadering vervolgd. 

Kascommissie 
Wegens het aftreden van een deel van de kascommissie kan er momenteel geen advies over 

dechargeverlening gedaan worden. De kascommissie kan pas de vereiste werkzaamheden verrichten 

wanneer de commissie volledig is. Het bestuur van WVV stelt voor om Appie Kuiper te benoemen als 

lid van de kascommissie. Dit voorstel wordt unaniem aangenomen. Kascommissieleden worden altijd 

aangesteld voor een termijn van 3 jaar. De kascommissie zal de komende periode bij elkaar komen om 

de financiële stukken van jaargang ‘19/20 te beoordelen. Eventuele dechargeverlening wordt 

geagendeerd voor de eerstvolgende ALV in november 2021.  

Toevoeging: de kascommissie heeft inmiddels het advies gegeven om decharge te verlenen voor de 

financiële stukken van 2019-2020.  

Jaarrekening 
De jaarrekening ligt normaal gesproken ter inzage in de vergaderruimte, online is dat echter niet 

mogelijk. Iedereen krijgt de mogelijkheid om met de penningmeester een afspraak in te plannen voor 

inzage van de financiële stukken. Hiervoor kunnen ze contact opnemen met het bestuur. De 

penningmeester, Rolf Drenth, presenteert de belangrijkste financiële cijfers van het seizoen ‘19/20, 

evenals de meest actuele cijfers. Dit om een zo goed mogelijk beeld te geven van de huidige financiële 

situatie van de club.  

WVV heeft in seizoen ‘19/20 een relatief klein verlies geleden, waarmee de club dus ‘aardig’ door de 

coronacrisis heen komt. De hoofdoorzaak van het verlies is het wegvallen van kantine-inkomsten.  

Er wordt gevraagd of er in deze cijfers al rekening is gehouden met het verlies van leden. Dat is niet 

het geval, het betreft hier de cijfers over seizoen ‘19/20. De consequenties van het ledenverlies worden 

duidelijk in de jaarrekening van ‘20/21 en het jaar erna. Tevens wordt gevraagd of gebruik is gemaakt 

van alle steunmaatregelen waarvoor WVV in aanmerking komt. Dat is inderdaad het geval, alle 

mogelijke regelingen van het rijk, provincie en/of de gemeente zijn aangevraagd en (grotendeels) 

gehonoreerd. Op het moment van de ALV is nog niet helder of en zo ja hoeveel geld eventueel wordt 

terug gevorderd. Hiermee heeft de penningmeester echter rekening gehouden. 

Er wordt opgemerkt dat het hier om een uitzonderlijke situatie gaat en dat men het daarom eens is 

met deze gang van zaken. Dat de stukken online niet gedeeld worden en later alsnog op aanvraag ter 

inzage kunnen komen betreft een uitzonderlijke, éénmalige procedure die omwille van de Corona-



problematiek gedoogd wordt. Vanaf de volgende ALV wordt de presentatie van de jaarrekening en de 

bijbehorende financiële stukken weer gedaan zoals het vastgelegd is. 

Verkiezing bestuursleden 
Er zijn geen mensen die zich voor deze ALV kandidaat hebben gesteld voor een bestuursfunctie. Ook 

tijdens de ALV wordt niemand voorgedragen of stelt iemand zich beschikbaar. Er kan derhalve geen 

sprake zijn van een bestuursverkiezing. 

Aansluitend wordt de bestuurlijke procedure van de komende maanden besproken. Rolf Drenth en 

Onnie Hector hebben te kennen gegeven door te willen gaan in hun functie als bestuurslid tot en met 

november van dit jaar. Daarbij krijgen ze de hulp van afgetreden voorzitter Jan Jacobs, oud-

bestuursleden Albert Veldkamp en Maurice Dijk en wedstrijdsecretaris Elzo Timmer. Beweegredenen 

om te blijven zijn continuïteit op bestuurlijk vlak en ervoor te zorgen dat WVV geen stuurloos schip 

wordt. Het huidige bestuur zorgt voor de voorbereiding op het komende seizoen. 

Vanuit de groep ‘verzoekers’ zijn op maandag 24 mei procesvoorwaarden gepresenteerd voor de 

eventuele overname van het bestuur. De groep, ook aanwezig tijdens deze ALV, geeft aan dat deze 

voorwaarden nog steeds gelden. Het zittende bestuur geeft tijdens de ALV te kennen in te stemmen 

met deze voorwaarden. 

Na de zomervakantie wordt het proces opgestart om te zorgen voor een soepele overdracht met als 

resultaat dat (een deel van) deze groep bij de ALV van 2021 verkozen wordt als nieuw bestuur. Daarbij 

wordt opgemerkt door de ‘verzoekers’ dat het huidige bestuur in de periode van overdracht (juni t/m 

november) geen onomkeerbare besluiten moet nemen. Daar waar dat niet te voorkomen is, zal er 

overleg met (een delegatie van de) verzoekers gepleegd moeten worden. Verzocht is om dat op te 

nemen in de notulen. In de besluitenlijst is dat terug te vinden.  

Annet de Rooy doet namens de ‘verzoekers’ haar kant van het verhaal. Daarin schetst ze het beeld wat 

bij iedereen leeft: er is sprake van 2 werkelijkheden die ontzettend ver uit elkaar liggen. Het 

uitgebreide verslag als antwoord op alle ingekomen vragen maken dat verschil in inzicht nog eens 

duidelijk. De 2 werkelijkheden zijn niet meer nader tot elkaar te brengen, toch zullen we verder 

moeten. De antwoorden maken duidelijk dat het gesprek op 24 mei een goed, maar lastig gesprek was. 

Een antwoord van het bestuur op het voorstel van de verzoekers kwam niet binnen de afgesproken 

tijd waardoor de ‘verzoekers’ besloten niet meer te willen instappen in mei 2021. Tijdens deze ALV 

wordt nog eens aangegeven dat, als aan de gestelde voorwaarden wordt voldaan, overname van het 

bestuur alsnog kan plaatsvinden in november ’21 tijdens de eerstvolgende ALV.  

Een aantal personen vraagt daarop waarom een deel van die punten niet nu alvast besproken kan 

worden, juist om te zorgen dat beide groepen nader tot elkaar komen en de club en de leden zo uitzicht 

krijgen op een oplossing. Daarbij wordt door beide kampen aangegeven dat de problematiek van de 

afgelopen maanden nog te vers is en dat alles is geëscaleerd. Dát oplossen én het herstellen van 

vertrouwen heeft tijd en vooral gesprekken nodig. Het voorstel is om na de zomervakantie het proces 

weer op te pakken. De intentie is er, maar de problematiek is niet vergeten. De geschonden 

vertrouwensband moet gelijmd worden, dan kan de weg omhoog weer gevonden worden. Zowel 

bestuur als verzoekers beamen dat. De onderlegger is positief, het bestuur is akkoord met de 

voorwaarden. Dat biedt een opening voor de toekomst. 

Er volgen vervolgens een aantal vragen over hoe beide groepen dit voor zich zien en of er vertrouwen 

is in een goede afloop van het proces. Beide groepen geven te kennen dit wel in te zien, maar dat het 

lijntje momenteel nog erg dun is. Nogmaals wordt benadrukt: als het bestuur voldoet aan de 

voorwaarden, stappen de verzoekers in november in. Dit wordt ook opgenomen in de besluitenlijst 



van deze ALV. Zo wordt getracht om enige vorm van garantie op het instappen van de nieuwe mensen 

te realiseren. 

Vervolgens ontstaat er in de rondvraag en in het verlengde van het agendapunt over het verkiezen van 

nieuwe bestuursleden een vraag en antwoord ronde van zowel online vragen als vragen uit de zaal. Al 

deze vragen en antwoorden zijn genoteerd en komen terug in de gedetailleerde verslaglegging van de 

vergadering. De hoofdgedachte bij deze vragen was vooral dat er teruggekeken werd op besluiten in 

het verleden, de al dan niet rechtsgeldigheid van de ALV op 14 mei en de rol van het huidige (kandidaat-

)bestuur in dit alles. Uiteindelijk is terugkijken goed, we kunnen fouten uit het verleden niet begraven 

en kunnen het ook niet vergeten. Het gaat er nu vooral om, hoe kunnen we dit in de toekomst 

voorkomen? Het besluit omtrent de beslissingsbevoegdheid van het huidige bestuur voor de 

aankomende maanden is daarin van belang: het bestuur blijft zoveel mogelijk weg van het maken van 

onomkeerbare besluiten en indien noodzakelijk worden die besluiten in overleg met de ‘verzoekers’ 

gedaan. De uitkomst van de arbitragezaak over het geschil tussen Van Bolhuis en WVV zou kunnen 

leiden tot een onomkeerbaar besluit. Inzake het geschil wordt de einduitspraak afgewacht. Tot die tijd 

is afgesproken er inhoudelijk niets over te bespreken. 

Na een korte pauze wordt teruggegrepen naar het constructieve en positieve begin van de ALV, waarin 

bestuur aangegeven heeft dat ze akkoord zijn met de voorwaarden van de verzoekers en dat de 

verzoekers daarop instemmen met overname van het bestuur in november ’21 (mits verkozen door 

de ALV uiteraard). In aanvulling daarop wordt de vraag gesteld of het bestuur van nu nog wel de 

organisatiekracht heeft om alle processen in de voorbereiding op het nieuwe seizoen in gang te 

houden. Gezien de hulp die het bestuur krijgt vanuit diverse hoeken ziet men dat met vertrouwen 

tegemoet. De mankracht wordt weer vergroot, wat zorgt voor een grotere organisatiekracht. 

Verder wordt er nog een voorstel ingebracht namens het Jeugdfonds Sport en Cultuur. Ongeveer 20 

kinderen (leden) maken gebruik van de regeling van dit fonds om te kunnen sporten bij een vereniging. 

Er gaan echter dingen fout bij het uitschrijven van leden. Kinderen geven dit door aan hun trainer, die 

geeft het vervolgens niet of te laat door aan de ledenadministratie. De kinderen worden bij het 

jeugdfonds wel uitgeschreven, maar niet bij WVV. Waardoor alsnog contributie in rekening wordt 

gebracht bij de ouders. Een kwalijke zaak, maar wel eentje waarvoor een oplossing is. Een 

uitschrijfformulier voor ieder lid dat afscheid neemt van WVV. Deze moet compleet ingevuld retour 

naar bestuur en/of ledenadministratie, waarna de opzegging bevestigd wordt. Tijdens deze ALV is 

besloten dat dit formulier er met ingang van het komende seizoen komt. De praktische invulling 

daarvan wordt nader onderzocht in de zomermaanden. 

Remko Franzen sluit vervolgens af met een positieve noot. WVV heeft de weg vooruit weer gevonden, 

komt weer tot leven en gaat weer groeien. Deze ALV is daarvoor een mooi startpunt gebleken, op die 

voet moeten we verder gaan. 

 

 

 

 

 

 

 



BESLUITENLIJST ALV 25 JUNI 2021 
1. Appie Kuiper is benoemd tot kascommissielid (vanaf seizoen ‘19/20) 
2. De kascommissie komt binnenkort bij elkaar om een advies over dechargeverlening te geven 

voor de jaargang ‘19/20. De daadwerkelijke dechargeverlening volgt dan bij ALV in november 
’21. Het betreft hier een eenmalige, uitzonderlijke procedure. 

3. De beslissingsbevoegdheid van het huidige bestuur wordt zodanig gereduceerd dat ze zo ver 
mogelijk weg moeten blijven van onomkeerbare besluiten. Mocht dat toch noodzakelijk zijn, 
dan worden deze besluiten in overleg met de ‘verzoekers’ al dan niet genomen. In principe 
houdt het bestuur zich dus alleen nog bezig met lopende zaken en processen.  

4. Het huidige bestuur is akkoord met de procesvoorwaarden van de ‘verzoekers’, welke 
aangegeven hebben daarom bereid te zijn mee te werken aan een overdracht van 
werkzaamheden. Na de zomervakantie wordt dat proces gestart, tijdens de ALV in november 
staat de verkiezing van deze nieuwe bestuursleden op de agenda. 

5. Er komt een uitschrijfformulier voor alle uitgaande leden van WVV. Dit ten behoeve van een 
zuivere administratie. 

 
 
 
 
 
 


