Agenda
Algemene Ledenvergadering J.V.C.
1 november 2021

Aanvang 20.00 uur / kantine van J.V.C.
1. Opening en mededelingen.
2. Vaststellen notulen algemene ledenvergadering 2020.
3. Jaarverslag algemeen.
4. Jaarverslag financieel.
5. Kascontrolecommissie (inclusief samenstelling).
6. Vaststellen begroting seizoen 2021-2022.
7. Vaststellen contributie seizoen 2022-2023.
8. Bestuursverkiezingen
9. Huldiging en dank.
10. JVC 100 jaar.
11. Update Ons Dorp
12. Rondvraag
13. Sluiting.
Namens het Hoofdbestuur,
Secretaris v.v. J.V.C.

Notulen Algemene Leden Vergadering 1 november 2021
1) Opening en mededelingen.
De voorzitter (VZ=Ron Nederstigt) heet alle leden van harte welkom en opent de
vergadering met het hamertje.
Afgelopen jaar zijn er een aantal leden, lid van verdienste en ere lid overleden. De
VZ benoemt dit en wenst alle betrokkenen nogmaals sterkte.
De vorige ALV 2020 was ivm Covid een online ALV. De kascommissie was toen niet
formeel benoemd. Het bestuur heeft intussen de heer E. Smith gevraagd om toe te
treden tot de kascontrolecommissie en de VZ vraagt de leden staande de ALV
toestemming voor deze benoeming.
Tijdens deze bijeenkomst presenteren wij met enige trots hetgeen wij met zijn allen
tot op heden hebben bereikt.
De navolgende leden hebben zich afgemeld: Geen.
In totaal hebben inclusief het Hoofdbestuur 47 leden zich ingeschreven voor
aanwezigheid tijdens deze ALV.

2) Vaststellen notulen algemene ledenvergadering 2020.
De notulen van de ALV 2020 zijn tijdig gedeeld op de JVC Website. Hier zijn geen
vragen over. De leden worden bedankt en de notulen van de ALV 2020 worden
definitief goedgekeurd.

3) Jaarverslag algemeen.
De VZ en Dagsecretaris (DS=Lex Groenhuizen) nemen middels een powerpoint
presentatie de aanwezige leden mee in de ontwikkelingen van de vereniging.
Algemeen
Start van het seizoen verliep in het begin naar tevredenheid, hoogtepunt was de
thuiswedstrijd op zaterdag tegen Kleine Sluis. Al snel deed Covid-19 zijn intrede en
de impact was groot. Groot op de organisatie en groot op de competitie.
De trainingen voor de jeugd zijn altijd doorgegaan op een week na. Daartoe waren
wij genoodzaakt om wel altijd een veilige omgeving te kunnen blijven bieden.
Na een aantal wedstrijden zonder publiek is uiteindelijk ook besloten om de
competitie voor zowel de jeugd als de senioren stop te zetten.
De JVC-organisatie kwam in beweging en gelukkig heeft de jeugd uiteindelijk nog
veel onderlinge wedstrijden en toernooitjes kunnen spelen. Voor de senioren was dat
ivm leeftijdsgrenzen helaas anders. Wel hebben wij in overleg met alle
seniorenteams goede afspraken kunnen maken hoe wij deze periode hebben kunnen
compenseren. Er is een groot toernooi met eten en drinken geregeld. Daarnaast zijn
er voor de jeugd en zaalvoetbal teams aparte compensatie afspraken gemaakt. Wij
zijn trots dat onze organisatie zich in deze moeizame tijd zo flexibel heeft opgesteld.
Sportief
Het technisch kader van de jeugd staat met een TJC-onderbouw en een TJCbovenbouw. Hier zijn geen wisselingen in aangebracht. Wel was er een compleet
nieuwe staf heren selectie. In goed overleg is na 9 jaar afscheid genomen van
hoofdtrainer Ben de Visser en in samenspraak met de TC en de spelersraad zijn wij
in zee gegaan met Jitze Bosma als nieuwe hoofdtrainer van de selectie. Samen met
assistent-coach Henk Kok, assistent-scheidsrechter Hans Franssen en verzorgster
Marianne Vriend vormen zij de nieuwe staf.
Veel dank gaat uit naar de inzet van de trainers tijdens de Covid-19 periode. Zoals
gezegd is er doorgetraind en zijn er veel onderlinge wedstrijden georganiseerd. Toch
komt er een moment dat de spelers de echte wedstrijden gaan missen en dat
motivatieproblemen een rol gaan spelen. Gelukkig zijn wij deze periode goed
doorgekomen en daar zijn wij onze trainers erg dankbaar voor en verdienen zij zeker
de complimenten.
Het zaalvoetbal is hard getroffen. Na ca 4 wedstrijden is de hele competitie stil
gelegd en is ook niet meer gecontinueerd.

Voor de jeugd t/m de JO17 hebben wij ons nog kunnen inschrijven voor de Regio
Cup, een regionaal toernooi aan het eind van het jaar om toch nog wat ‘echte’
wedstrijden te spelen. Het wedstrijdsecretariaat en alle andere betrokken vrijwilligers
hebben alles opgestart wat nodig was en hierdoor zijn er nog de nodige wedstrijden
gespeeld op het JVC-park. Verder zijn er nog enkele clinics georganiseerd door Jan
Loew en Stanley van Kesteren, dit gebeurde vaak in de vakantie en aan de grote
opkomst was duidelijk te merken dat de kinderen hier behoefte aan hadden.
G Team is hard getroffen en kon door de ‘zwaardere’ maatregelen vanuit de
begeleiding het hele jaar niet meer trainen cq wedstrijden spelen. Wij hopen dat dit
het aankomende jaar wel zal gaan gebeuren. De kabouters hadden een stroeve start
met nieuwe aanmeldingen. Nadat wij vanuit de KNVB het sein kregen om ook ouders
op gepaste afstand van het veld toe te laten, in combi met een actie op Social Media,
was de aanwas van nieuwe kabouters weer als vanouds.
Organisatie
Voor kantinebeheer was het een apart jaar. Opstarten voor het nieuwe jaar, na een
paar weken weer afschalen en uiteindelijk zelfs helemaal dicht. Dat is lastig met de
planning, lastig met de inkoop en ook lastig voor de houdbaarheid van de producten.
Gelukkig was het team zeer flexibel en is het dit allemaal goed gelukt, tijdens de
trainingen en toernooien zijn artikelen aan de jeugd weggegeven.
Het mediateam is cruciaal gebleken tijdens deze Covid-19 periode. Voor in de
communicatie van de nieuwe regels bleek dit een ideaal middel om snel onze leden
te benaderen. Dit merkten wij bij het afschalen en ook bij het opschalen van de
activiteiten. Daarnaast was het mooi om te zien dat er direct een livestream werd
ingeschakeld voor Heren 1 op het moment dat het niet meer mogelijk was om
publiek toe te laten.
De onderhoudscommissie is een trouwe vast kern van vrijwilligers die ervoor zorgt
dat het park er verzorgd uitziet. Rekening houdend met de RIVM-maatregelen zijn zij
altijd doorgegaan met hun werkzaamheden. Goed dat dit gebeurt en het bestuur is
hen hier zeer erkentelijk voor. Tenslotte is het nog goed om aan te geven dat wij
tegenwoordig met een nieuw digitaal aanmeldingsformulier werken. Dit werkt nu
sinds een jaar prima en tevens kunnen nieuwe leden of ouders van nieuwe leden
aangeven welke vrijwilligers taken zij zouden kunnen verrichten binnen JVC. Dit slaat
goed aan en het kan niet vaak genoeg gezegd worden: zonder vrijwilligers kan een
voetbalclub niet draaien!

Uitdagingen
Voor het aankomende jaar is de toekomst met het oog op Covid-19 zeer onzeker.
Gaan wij afschalen of gaan wij zelfs weer in een lockdown. Begrotingstechnisch
zullen wij hier wel op moeten anticiperen.
Op sportief vlak lijkt het dat wij de wind in de rug hebben. Toch maken wij ons
zorgen over de ontwikkeling van het dames/meisjes voetbal binnen de club. Tot aan
3 jaar geleden was hier een behoorlijke groei welke aansloot op het landelijke beeld
vanuit de KNVB. Dat valt nu tegen en hier zullen wij aandacht aan moeten blijven
geven. Een andere zorg zijn de scheidsrechters. Wij hebben een fijne groep van
vrijwilligers, alleen die is te klein om de vraag op te kunnen vangen. Wij zullen hier
via Social Media aandacht aan blijven geven.
Unaniem is besloten om het jubileumjaar (JVC 100 jaar) volledig 1 jaar verder door
te zetten. De bedoeling is het jubileum full swing te gaan vieren, maar dan met alle
activiteiten een jaar verder. De commissies zijn opgelijnd en de plannen zijn klaar om
uitgevoerd te worden.
Mede dankzij de verdiensten van de onderhoudscommissie kunnen wij de kosten van
het park redelijk beheersen. De enige kosten die stijgen en welke wij lastig kunnen
beheersen zijn de stijging van de energiekosten. De installaties zijn oud en niet
zuinig en daarnaast loopt het contract van de club ook af. Wij zullen hier de nodige
aandacht aan blijven geven.
Samenstelling vereniging (01-09)
Overzicht leden
- 628 (2019)
- 614 (2020)
- 612 (2021) + 29 extra na 01-09
Overzicht teams
- 31 veldvoetbal (7 senioren & 24 jeugd)
- 5 zaalvoetbal (4 senioren & 1 jeugd)

4) Jaarverslag financieel.
De penningmeester (PM) neemt ons mee in het financiële verslag.
Het afgelopen jaar hebben we afgesloten met een positief resultaat van € 21.000
hetgeen € 26.500 hoger is dan was begroot.
Bijzonder jaar met wegvallende inkomsten en uitgaven. Ontvangen compensatie van
zowel overheid (€ 16.000) als gemeente Den Helder (€ 12.000) maakt veel goed. Er
is een compensatieregeling voor de leden door deel restitutie contributie
(zaalvoetbel), feestavond senioren, bijdrage toernooi kosten 2022 en verstrekkingen
kantine.
Het positieve resultaat over het afgelopen jaar is toegevoegd aan de Algemene
Reserve.

5) Kascontrolecommissie.
De kascommissie bestaande uit John van den Nieuwenhuijzen en Eric Smith hebben
de financiële verantwoording van het bestuur beoordeeld en hebben een kascontrole
uitgevoerd. De kascontrole geeft aan dat er een gedegen administratie wordt
gevoerd om tot een adequate verantwoording te komen. De kascontrole vraagt de
vergadering om decharge te verlenen aan het bestuur mbt het uitgevoerde beleid.
Benoeming nieuwe kascontrolecommissie. Het zijn ivm Covid bijzondere
omstandigheden en de PM geeft aan dat John van den Nieuwenhuijzen bereid is
gevonden om nog een jaar de rol van voorzitter te willen vervullen. Eric Smith zal
volgens rooster nog een jaar zitting nemen. Voor het jaar 2022-2023 is een vacature
voor een nieuw lid welke door het bestuur zal worden uitgezet. Namens het voltallige
bestuur maakt de PM van de gelegenheid gebruik om de commissie hartelijk te
danken voor hun inzet.

6) Vaststellen begroting seizoen 2021-2022.
De PM neemt de vergadering mee in de begroting.
De begroting voor het komende seizoen gaat uit van een positief resultaat van
€ 3.000.
Als gevolg van de effecten die Covid-19 nog steeds zullen hebben is nog steeds lastig
om voor het seizoen 2021-2022 een voorspellende begroting te maken. Er is te veel
onzekerheid over een belangrijk deel van de inkomsten (sponsoring, opbrengsten
kantine). Ook is het lastig in te schatten in hoeverre kosten kunnen worden
gereduceerd dan wel dat vanuit overheid/gemeente Den Helder/KNVB dit seizoen
subsidies zullen worden verstrekt ter compensatie.
Positief is dat de financiële resultaten van de afgelopen 3 jaren de vereniging in staat
hebben gesteld om een buffer op te bouwen om toekomstige tegenvallers op te
kunnen vangen.

7) Contributie vaststelling 2022-2023.
Wij hebben toestemming van de ALV om de contributiebedragen voor het jaar 20222023 dit jaar gelijk te houden. De contributiebedragen zijn opgenomen in bijlage 1.

8) Bestuursverkiezingen:
Aftredend
- Dagmar Prins / Ledenadministratie
Aftredend / herkiesbaar
- Ron Nederstigt / Voorzitter
- Lex Groenhuizen / Secretaris
- Harald Lesterhuis / Penningmeester
- Henk Veul / Algemene Zaken
- Desmond van der Graaf / Jeugdvoorzitter
- Marielle Dobbe / Contributie
Voorstel aantredend
- Jolanda Pennings / Ledenadministratie
Voor bovenstaande mutaties in het bestuur wordt in de ALV toestemming gevraagd
en gegeven.

Het DB spreekt de waardering uit naar het aanwezige Hoofdbestuur voor de effort
die zij in de club steken. Dagmar wordt bedankt voor bewezen diensten en een
speciaal welkom voor Jolanda.

9) Huldiging en dank
Huldiging 25 jaar

Marthijn van Steinvoorn
Jeffrey Duin
Frits Izaksson
Kenneth Corstanje

Huldiging 26 jaar

Pieter Dekker
Aad Thomas
Jan Loew

Huldiging 51 jaar

Co Schilder

Dank
Trainers en vrijwilligers worden nogmaals bedankt. Tevens een woord van dank voor
de Vrienden van JVC. Een club waar wij als bestuur zeer prettig mee samen werken.
Detail info leert ons tijdens de vergadering dat de Vrienden nog wel op zoek zijn naar
een nieuwe voorzitter. De kleding commissie heeft een goed jaar achter de rug, dit
liep weer voortreffelijk. Marloes Bijker heeft haar taken overgedragen aan Susanne
Kisteman en namens het bestuur ontvangt Marloes een mooie bos bloemen.
Nieuwe Leden van Verdiensten
De heer Ton Wittenberg
De heer René van Kempen
Voorstel tot nieuw Erelid
De heer Willem van der Spree
Bovengenoemde mensen worden in het zonnetje gezet, voorzien van bloemen en
voor de leden van verdiensten zijn mooie woorden en het dito JVC-speldje.
Het voorstel tot nieuw Erelid wordt unaniem onder luid applaus door de aanwezige
leden ondersteund. De VZ houdt een speech en Willem wordt gehuldigd als Erelid
van JVC.

10)

JVC 100 jaar.

De VZ geeft de actuele stand van zaken weer. Er is veel gedaan door de diverse
commissies. Fondswerving is opgestart, er is een nieuw logo ontwikkeld en op het
park zijn diverse uitingen welke refereren aan het 100-jarig bestaan.
De planning is een jaar opgeschoven, met dien verstande dat er ivm Covid nog
steeds een slag om de arm wordt gehouden.

11) Update Ons Dorp
De VZ geeft een update en deelt de verschillende ontwikkelingen welke spelen mbt
Ons Dorp. Wie zijn er namens JVC betrokken, stand van zaken met het oog op
haalbaarheid en welke fase gaan wij nu in (Verificatiefase). Indien er een verhuizing
gaat komen dan zal er een BLV uitgeschreven gaan worden en tevens doet de VZ
een beroep op aanwezige kennis binnen JVC.
Er is een maquette beschikbaar welke na de vergadering door iedereen bekeken kan
worden. Dit geeft een goed beeld van een mogelijk to be locatie.

12) Rondvraag.
De DS nodigt de leden uit tot het stellen van vragen.
Er zijn geen vragen.
Er zijn van de heer Co Schilder namens alle leden wel complimenten voor het
voltallige Hoofdbestuur.

13)

Sluiting

De VZ dankt de aanwezigen en sluit de vergadering met het hamertje.

Bijlage 1 Contributie seizoen 2021-2022 & 2022-2023
2021-2022

2022-2023

Veldvoetbal:
• Senioren
• O18/19
• O14 t/m O17
• O10 t/m O13
• O7 t/m O9
• Kabouters

244,00
215,00
192,00
175,00
142,50
27,00

→
→
→
→
→
→

244,00
215,00
192,00
175,00
142,50
27,00

Zaalvoetbal:
• Senioren/ jeugd
• Senioren/ jeugd in comb. met veldvoetbal

143,50
117,00

→
→

143,50
117,00

Overig:
• Niet-spelend lid/ G-team/ Walking Football
• Donateur

50,75
19,25

→
→

50,75
19,25

Gezinskorting (in €) voor spelende leden:
• 3 leden op hetzelfde huisadres
→
• 4 leden op hetzelfde huisadres
→
• 5 en meer leden op hetzelfde huisadres →

10,00 gezinskorting
15,00 gezinskorting
20,00 gezinskorting

