
 
 
Notulen algemene ledenvergadering WVV1896 
Datum: 16 december 2022 

 
 

1. Opening en vaststelling agenda 
De voorzitter heet iedereen van harte welkom. Er ziin geen wijzigingen van de 
agenda. De agenda wordt ongewijzigd vastgesteld. 
 

2. Vaststelling notulen ALV 26 november 2021 
De notulen worden ongewijzigd vastgesteld. 
 

3. Ingekomen stukken 
Er zijn geen ingekomen stukken. 

 
4. Uitgaande stukken 

Er zijn geen uitgaande stukken. 
 

5. Jaarverslag 
Voorzitter Annet de Rooy kijkt op het afgelopen jaar terug door middel van een 
Powerpointpresentatie. Tevens wordt een blik op de toekomst gegeven. Aan bod 
komen de volgende onderwerpen: 
- Voetbalprestaties 
- Jeugdafdeling 
- Gemeente Oldambt 

o Bezuinigingen 
o Harmonisatie 

- Ambitiedocument 
o Maatschappelijke organisatie  
o Aanpassing/renovatie 

- Vrijwilligers 
- Sponsoring 
 
Aan het einde van de presentatie worden 3 concrete voorstellen vanuit het bestuur 
aan de ALV voorgelegd waarop een akkoord wordt gevraagd. 

 
Voorstellen bestuur: 

§ Contributieverhoging per 1 januari 2023 met 2 euro per maand. Akkoord 
§ Actualiseren statuten en huishoudelijk reglement. Dit wordt voorbereid in 2023 

en voorgelegd ter besluitvorming tijdens de ALV in 2023. Akkoord 
§ Verhoging kantineprijzen. Akkoord 

  

Locatie Sportpark WVV 
Aanwezig Emile Doeser, Marc Greven, Kees Oosterveld, Dennis Boorsma,  

Rolf Drenth, Onnie Hector, Roel Wesselink, Remko Fransen, Rian 
Everts, Nathalie Schuur, Erik Klaassens, Klaas Hofstee, Bernd van 
Bolhuis, Anita van Bolhuis, Niek van Bolhuis, Dylan Wolthuizen, 
Appie Kuiper, Elzo Timmer, Daniël Hemmes, Fokko v.d. Zee, Albert 
Veldkamp, Willem Lugies, Meindert Tuinstra, Marcel Martena, Rina 
Kuiper, Wubbo v.d. Veen, Erik Niamut, Annet de Rooy, Richard 
Lourens, Erwin Schuur, Bert Koning, Brian Pijning en Anja Lugies 
(verslag) 

Afwezig 
met kennisgeving 

Gert v.d. Veen, Jan Ganzeveld, Jan Haaijer, Henk Mulder, Mark 
Hensema, Bertjan Jansen, Armand Korthuis 



Tevens wordt er samen gediscussieerd over het weekendvoetbal (ook tijdens de 
presentatie aan de orde geweest). De ALV gaat akkoord met het voorstel van het 
bestuur dat de thuiswedstrijden van de zondag-1 selectie op de zondag gespeeld 
worden. 

§ Weekendvoetbal. Akkoord 
 

6. Jaarrekening 2021-2022 
Penningmeester Richard Lourens presenteert de jaarrekening (balans en staat van 
baten en lasten) van het voetbaljaar 2021-2022 en geeft uitleg over de huidige 
financiële situatie van de vereniging. 
 
Ook voor WVV zullen de energiekosten behoorlijk gaan stijgen. Het is op dit moment 
niet duidelijk wat dit voor WVV precies inhoudt. Er moet in ieder geval beter gekeken 
worden naar wedstrijden en trainingen met verlichting en de kachels in zowel de 
kantine als de kleedkamers (instellingen). In maart 2023 zal het bestuur de leden 
informeren over de stand van zaken voor wat betreft de energiekosten. 
 
Gevraagd wordt of er ook subsidie is aangevraagd in het kader van de TOZO-
regeling. Dit is wel gedaan. 
 
Richard Lourens legt het één en ander uit over de verbouw- / renovatieplannen van 
de kleedkamers. Hiervoor is een plan opgesteld door Jan Begeman wat na de 
vergadering ter inzage ligt. Dit plan gaat nu verder uitgewerkt worden en het is nog 
onduidelijk wanneer dit klaar is. 
 

7. Beoordeling kascommissie en dechargeverlening 
Kascommissie bestaat uit Marcel Smit, Appie Kuiper en Petra Kamphuis. Petra 
Kamphuis heeft vorig jaar echter haar lidmaatschap van WVV opgezegd. Een 
voorwaarde van de kascommissie is dat alle leden lid zijn van de vereniging, tenzij de 
ALV dit geen probleem vindt. ALV is akkoord. 
 
Annet leest de dechargeverklaring van de kascommissie voor met de volgende 
opmerkingen: 
- De penningmeester heeft alles gedigitaliseerd in een boekhoudprogramma. Dit 

ziet er erg netjes uit. Hierdoor is sprake van een 4-ogen principe. Facturen 
worden klaargezet en daarna door een tweede persoon betaald. Er zijn geen 
bijzonderheden aangetroffen. Complimenten voor hoe her er uit ziet. Tip van de 
kascommissie: bewaak de begroting foor tussentijds te monitoren hoe één en 
ander er voor staat t.o.v. datgene wat begroot is. 

 
Huidige kascommissie is aftredend en niet herkiesbaar. De nieuwe kascommissie zal 
bestaan uit Rian Everts, Remko Fransen en Willem Lugies. 

 
8. Verkiezing bestuursleden 

Door het stoppen van Brian Pijning als bestuurslid is er een vacature ontstaan. Het 
bestuur heeft Anja Lugies voorgedragen en omdat er geen tegenkandidaten zijn, is 
stemming niet nodig en wordt Anja benoemd door de ALV. 
 

9. Rondvraag 
Het bestuur heeft besloten om 2 personen, te weten Mark Hensema en Andy 
Lingbeek, als verdienstelijk lid te benoemen. Dit vanwege hun geweldige inzet voor 
WVV. 
 
Ook benoemt het bestuur Roel Wesselink tot erelid van WVV. Roel is al bijna 67 jaar 
lid van WVV en heeft zeer veel betekend voor onze club en gelukkig zet hij zich nog 
steeds in voor WVV! 
 
Zowel Mark en Andy als Roel krijgen een oorkonde, een bos bloemen en een groot, 
welverdiend applaus. 
 



10. Afsluiting 
De voorzitter bedankt iedereen voor hun komst en sluit de vergadering. 


