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Verslag Algemene Ledenvergadering  vrijdag 2 juli 2021 AKV ‘t Capproen 
 
1. Opening vergadering 
Sander opent de vergadering om 19.30 u. en heet een ieder van harte welkom.  
Sander geeft de complimenten aan de bouwers en verbouwers van de kantine en buiten op het terras. 
  
 
2. Vaststelling agenda 
De agenda wordt vastgesteld zoals voorgesteld.  
Extra punt wordt toegevoegd “verduurzaming”. 
 
 
3. Mededelingen & Ingekomen post 
 
De volgende afmeldingen zijn binnengekomen:  
 Wendy en Jeroen Letterie 
 Sara van Halderen 
 Mike Jansen heeft een machtiging aan zijn vader gegeven, zodat hij ook namens Mike het 

stemrecht mag uitoefenen 
 
Er is verder geen ingekomen post.  
 
4. Notulen ALV 2020  
De notulen van de vergadering van 3 juli 2020 worden doorgenomen. De vergadering besluit niet per 
bladzijde te vragen of er opmerkingen zijn, maar voor de gehele notulen. 
 
Er zijn verder geen op- en of aanmerkingen, zodat de notulen door Sander namens de vereniging 
worden goedgekeurd en vastgesteld. Sander bedankt Wendy (bij afwezigheid)  voor het notuleren. 
 
5. Doelen 2020-2021 & verslagen commissies  
 
Terugblik doelen 2020-2021 
Sander verwijst naar het ALV-boekje en het daarin opgenomen overzicht doelen seizoen 2020-2021. 
 
Nathan merkt op dat het nog steeds een lange lijst is en stelt voor korte en overzichtelijke lijst waarbij 
speerpunten en prioriteiten worden aangegeven, met regelmatige updates. 
 
De periode waarin niet gespeeld (ook een periode niet getraind) kon worden,  is gebruikt om de kantine 
op te knappen. Zelfs plannen welke verder in de toekomst liggen zijn de afgelopen periode uitgevoerd. 
 
Op het moment dat er weer getraind kon worden is er veel inzet getoond door vele vrijwilligers. 
Hiervoor een groot compliment naar al deze vrijwilligers. 
 
In de corona periode waren heel zaken niet mogelijk, maar wat wel mogelijk was, is opgepakt door 
onze technische commissie. Ook hiervoor een groot compliment. 
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In de afgelopen periode zijn door de sponsorcommissie nieuwe sponsoren binnengehaald en dat 
resulteert meer sponsoren dan het jaar daarvoor. 
 
Door het bestuur zijn het afgelopen jaar diverse Webinars gevolgd. Dit door nieuwe wet- en 
regelgevingen en toekomstige plannen. 
 
Vooruitblik doelen 2021-2022 
De komende periode zal er veel tijd en energie in “veilig en verantwoord sporten” worden gestoken. 
Elke sporter moet zich veilig voelen bij de vereniging. Er zijn verschillende stappen die je moet zetten 
om een sociaal veilige sportomgeving te creëren. En hiervoor worden dan ook regelmatig Webinars 
georganiseerd. 
Vraag Alex: welke kosten er zijn voor aanvraag VOG  (Verklaring Omtrent het Gedrag )  in principe 
worden hiervoor geen kosten berekend. 
 
Komend jaar zal er meer aandacht zijn voor de communicatie en hiervoor zal meer structuur worden 
aangebracht. Het stroomlijnen zal met name gebeuren via het voorzittersoverleg. 
De afspraken gaan we meer vastleggen waardoor meer continuïteit ontstaat. 
Veel discussie is de wijze van communiceren richting de leden. Deze communicatie kan via de interne 
Facebook site, maar de komende periode zal dit meer gaan gebeuren via onze eigen Capproen website. 
Nathan geeft aan de communicatie simpel te houden en gebruiksvriendelijk.  
 
Onze vrijwilligers doen al heel veel. Jammer is wel dat het een kleine groep is van vrijwilligers. 
Sander  roept ook iedereen op (ook de ouders van onze jeugd) om iets bij te dragen aan de vereniging. 
Vacatures zijn op dit moment: 
 Wedstrijdsecretaris 
 Activiteitencommissie 
 Sponsorcommissie 
 
Per 1 augustus willen we een rookvrije vereniging zijn met een rookvrije accommodatie en werken 
naar een rookvrije generatie. De vergadering ondersteund deze wens.  
Alex: Hoe te handhaven?  

Mensen aanspreken, maar geen ruzie. 
Brit: Misschien 1 bak buiten het hek te plaatsen om daar te roken.   

Dit nodigt uit om buiten het hek te gaan roken en ook dit is ongewenst. 
 
Met de start van het nieuwe seizoen viert ’t Capproen op 4 september haar 60 jarig bestaan. Deze 
jubileum dag zal bestaan uit het schutterstoernooi, avondeten en een avondprogramma. 
 Nathan hoopt dat het een groots opgepakt feest gaat worden en vindt dan ook het budget laag.  
 Alex hoopt dat we als vereniging de kosten kunnen dragen.  
 Peter geeft aan dat we als uitgangspunt binnen budget een mooi feest te organiseren, waarbij we 

natuurlijk de (corona) regels in acht moeten nemen. 
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Verslagen commissies 
Sander vraagt of er opmerkingen zijn over de verslagen van de verschillende commissies.  
Er zijn geen opmerkingen. 
 
 
6.  “Het zonnetje”  
Dit jaar is er gekozen voor Wendy (niet aanwezig).Wendy is een vrijwilliger die zich vele jaren inzet op 
vele manieren binnen de vereniging. 
Sander bedankt Wendy voor haar inzet en zorgt dat ze  een presentje krijgt. 
 
 
7. Samenstelling bestuur  

Aftredend en niet herkiesbaar (Cees, secretaris) 
Aftredend en herkiesbaar (Marlies, penningmeester) 
Bestuur voordracht nieuw lid (Peter Hartensveld, secretaris) 

 
Marlies wordt als penningmeester herkozen. 
 
Cees treedt na 10 jaar af als secretaris en Peter Hartensveld wordt als bestuurslid (secretaris) 
voorgesteld. Er vindt een mondelinge stemming plaats. Unaniem wordt vóór gestemd, waarop Sander 
Peter welkom heet in het bestuur.  
 
Het bestuur neemt op gepaste wijze afscheid van Cees, die een doos geschenken (geen bloemen)                        
in ontvangst mag nemen. Sander bedankt Cees voor zijn inzet.  Cees zal zich als vrijwilliger blijven 
inzetten voor de vereniging. 
 
PAUZE 
 
9. Financieel verslag (inclusief verslag KCC)  
Marlies geeft aan welke documenten zijn opgesteld en geeft daarop een toelichting.   
 Corona zorgt voor minder zaalhuur, waardoor deze kosten lager uitkomen. 
 Hoewel de competitie niet is doorgegaan hebben de leden doorbetaald, waarvoor dank. 
 Inkomsten vanuit sponsering loopt goed. 
 De verduurzaming van de kantine is gereserveerd. 
 Hoofdtrainers gaan het komende seizoen verder en hoewel een bedrag zal worden gereserveerd 

blijft een groot deel binnen de vereniging. 
 Hoewel het kamp dit jaar niet is doorgegaan blijft het bedrag staan  voor de komende kampdag. 
 Kosten verduurzaming: 

o Zonnepanelen e.d. staan nog niet in. Deze komen op volgend jaar. 
o Kantinevlloer vervangen gaat niet door. Niet rendabel en matige oplossing. 

 
 
Nathan: is de zaalhuur al verrekend op papier.  
Marlies: ja, wat we terug hebben gekregen is verrekend. Wat nog niet is bevestigd staat er nog niet 
op. Verrekening gaat wel traag. 
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Ellen: verwachten we de komende jaren financiële problemen door minder aantal leden. 
Minder contributie door minder leden (verval leden) zal op de financiën van komend jaar komen. 
 
Dianne: Waarom verhoging contributie als het goed gaat.  
Marlies:  Continuïteit van de eerder gemaakte afspraken (verhoging is jaarlijkse indexatie). 
 
Door de KCC is decharge verleend. 
 
Sander bedankt de KCC, Auke en Brittany. Auke zal door verhuizing niet door gaan. Brittany blijft een 
derde jaar, zodat we een nieuw KCC-lid zoeken.  Nathan biedt zich aan als nieuw KCC-lid. 
De vergadering is hiermee akkoord. 
 
Investering zonnepanelen en groot onderhoud kantine. 
Vanuit het NOC/NSF (sportstroom) en een externe partij (IOB)  is een check gedaan bij ‘t Capproen en 
daarom komt het bestuur met een aantal voorstellen. 
Op dit moment zijn de subsidies gunstig en zorgt dat de terugverdien periode een stuk korter is. 
Ad geeft inzicht over de opbouw en wijze van aanvragen subsidies. 
 
Dit betreft voor: 
 Zonnepanelen (gebaseerd op koop en eigen gebruik) 
 Onderhoud dak 
 
Hiervoor zijn 3 varianten: 
 Variant 1: 

o Verduurzaming LED (reeds uitgevoerd) 
o Vervangen plafond (reeds uitgevoerd) 
o Plaatsen zonnepanelen 

 
 Variant 2: 

o Verduurzaming LED (reeds uitgevoerd) 
o Vervangen plafond (reeds uitgevoerd) 
o Plaatsen zonnepanelen 
o Reparatie dak (incl. aanpassingen) 

 
 Variant 3: 

o Verduurzaming LED (reeds uitgevoerd) 
o Vervangen plafond (reeds uitgevoerd) 
o Plaatsen zonnepanelen 
o Reparatie dak (incl. aanpassingen) 
o Vervangen 3 terrasdeuren 

 
Nathan: Moeten we niet eerst kijken naar het primaire onderhoud en daarna kijken wat we over 
hebben voor groot onderhoud. 
Marlies: Het jaarlijkse klein onderhoud gaat ook gewoon door. Voorstel moet gezien worden als groot 
onderhoud. 
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Alex: Voordat besluiten genomen worden, graag inzicht in totaal overzicht (zoals reserve vereniging). 
Marlies: voldoende reserve om deze kosten te dragen. 
 
Vergadering gaat met grote meerderheid  akkoord met variant 3, waarbij een investering van ca. 
€12.000 mee gemoeid is. 
Aanvullend hierop zijn de vervanging van de kapotte ramen. 
 
Kevin: Is er ook een mogelijkheid kunstgras aan te schaffen?  
Sander: Dit ligt ver boven onze budget, maar zal besproken worden met de wethouder. 
 
 
10. Rondvraag   
 
Britt: Hoelang worden de beelden van de camera’s opgeslagen? 
Ewoud: Deze worden 6 dagen opgeslagen en wekelijks gewist voor volgende week. 
 
Dianne: Worden de lamellen vervangen? 
Sander: Wordt onderzocht (vooral ook qua kosten), maar nu nog niet. 
 
Nathan (namens dochter Esmee): Er lopen mensen op het terrein, door gaten in het hek.  
Sander: Er is overleg met gemeente om voor dit probleem met een oplossing te komen. 
 
Simone: Kwaliteit van de douche koppen zijn matig… 
Ewoud: Wordt meegenomen in klein onderhoud 
 
Dianne: Er staan nog veel spullen in de kleedkamers. Verzoek dit op te ruimen. 
Marlies: Sommige spullen worden nog verkocht, maar we zorgen dat de kleedkamers worden 
opgeruimd. 
 
Jeroen: Per 1 juli statiegeld op plastic flesjes. De vereniging rekent wel statiegeld, maar betaald ze niet 
terug. Dit is ook geen verplichting. 
 
 
11.  Sluiting 
 
Sander dankt een ieder voor de aanwezigheid en de geleverde bijdrage en sluit de vergadering om  
22.05 uur. Tot slot geeft hij aan 4 september 2021 in de agenda vrij te houden (jubileum vereniging). 
 
 


