
Verslag Algemene Ledenvergadering 10 september 2019 

Aanwezig 28 personen. 

 

1. Voorzitter opent vergadering om 20.30 uur en heet iedereen welkom. Er 

wordt 1 minuut stilte in acht genomen om (oud)-leden, die afgelopen jaar 

overleden zijn, te gedenken. 

 

2. Verslag vorige vergadering. Paul neemt het verslag van 15 oktober 2018 in 

grote lijnen door. Er zijn geen vragen of opmerkingen. 

 

3. Jaarverslag secretaris. Jan de Jong leest het verslag voor en memoreert dat 

het een bijzonder jaar was, mede in verband met de fusieperikelen, het in de 

3e klasse mogen blijven van het eerste elftal en de toestanden met de 

watermeter, waardoor er heel veel water weggelopen is, wat weer tot gevolg 

had dat er een hoge waterrekening wam. Verder geen vragen of opmerkingen. 

 

4. Jaarverslag voorzitter Jeugd. Philip de Baar leest het verslag voor. De 

samenwerking met Adelbertus en Zeevogels verloopt goed. De Grote 

Clubactie heeft € 3.000,-- opgebracht. Hij bedankt alle vrijwilligers voor hun 

geweldige hulp, met name Martijn Blauwboer. 

 

5. Financieel verslag door penningmeester. Robert Wijker licht het financieel 

verslag toe in dit jaar van het 80-jarig jubileum. De balans laat weinig 

bijzonderheden zien. 

 

Cor Mooij wil graag weten op welke velden de roulerende jeugdteams spelen 

en of dit kantine-inkomsten scheelt. Het antwoord van Philip is dat het niet 

veel uitmaakt omdat er dezelfde aantallen roulerende teams zijn. 

 

6. Verslag kascommissie. Dennis Tjassens Keizer en Rinus Gul hebben de 

stukken gecontroleerd. De grote onverwachte onkosten (o.a. hoge 

waterrekeningen door lekkage) zijn uitgelegd en akkoord bevonden. Verder 

geen aanmerkingen. Zij worden bedankt voor hun werkzaamheden. 

 

7. Verkiezing kascommissie. De termijn van 3 jaar van Dennis Tjassens Keizer 

zit erop. Jacco van ’t Hof neemt zijn taak over. Rinus Gul is volgend jaar 

gewoon weer van de partij. 

 

8. Begroting seizoen 2019-2020 komt overeen met het vorige seizoen. Wel is 

er een verhoging van de consumptieprijzen aan de orde en wordt er 

uitgekeken naar een verbetering van de sponsorinkomsten, mede doordat er 



een nieuw bestuur aan zal treden, wat hopelijk voor nieuwe energie gaat 

zorgen. De begroting wordt unaniem goedgekeurd door de leden.  

Cor Mooij wil graag weten of de begroting hetzelfde blijft als de fusie doorgaat. 

Deze begroting is bindend voor komend seizoen, wat de uitspraak over de 

fusie ook is 

 

9. Bestuursverkiezingen. Voorzitter Paul Kager en penningmeester Robert 

Wijker zijn niet meer herkiesbaar. Het bestuur stelt voor om de volgende 

personen als nieuw bestuurslid te benoemen: Paul Castricum, Joke Weenink, 

Dennis van der Laarse, Marco Dekker en Marcel van Opstal. Jan de Jong en 

Philip de Baar zijn verkiesbaar voor een nieuwe periode van 2 jaar. 

De aspirant-bestuursleden worden allen goedgekeurd door de leden. Paul 

Kager draagt de voorzittershamer over aan Jan de Jong. 

De vergadering wordt een kwartiertje geschorst voor een drankje. 

 

10. Mededelingen bestuur. Na de pauze treedt het nieuwe bestuur aan. Jan de 

Jong bedankt Paul Kager voor zijn inzet de afgelopen 4 jaar en Robert Wijker 

voor zijn inzet de afgelopen 8 jaar en overhandigt hen een bos bloemen en 

een kadobon. 

 

- Taakverdeling nieuwe bestuursleden:  

Paul Castricum    penningmeester 

Marcel van Opstal   voetbalzaken A-selectie 

Dennis van der Laarse   voetbalzaken B-selectie 

Joke Weenink    pr en sponsoring 

Marco Dekker    secretaris en fusie 

Jan de Jong    voorzitter 

Philip de Baar    voorzitter Jeugd 

 

- Fusievorderingen 

Woensdag 11 september wordt de uitspraak van de Raad van State 

verwacht. Er zijn 4 opties, t.w.:  

1. Groen licht voor gemeente (over ong. 3 jaar op nieuwe complex) 

2. Het bestemmingsplan wordt vernietigd.                                                    

3. Bezwaarmakers worden in het gelijk gesteld 

4. Er moeten nog wat zaken geregeld worden door gemeente. 

 

We wachten af wat de uitspraak gaat worden en als er aanleiding voor 

is wordt er een Algemene Ledenvergadering uitgeroepen om de leden 

naar hun visie te vragen. 

 

- Consumptieprijzen 



De ledenvergadering gaat ermee akkoord dat de consumptieprijzen op     

zaterdag en zondag worden verhoogd van € 1,60 naar € 1,80. 

 

- Jeugdzaken 

De combi-teams (Egmondia, Adelbertus en Zeevogels) lopen. Zij rouleren 

over de velden van de diverse clubs. Hierdoor worden geen inkomsten 

misgelopen. Er kan echter niet gezien worden waar en wanneer de teams 

spelen. Sharon zal verzocht worden om dit op de Facebookpagina van 

Egmondia te vermelden.  

Cor Mooij hoort langs de lijn gemopper van ouders over de indeling van de 

jeugdspelers. Het selectiebeleid wordt in overleg met 10 trainers gedaan 

en volgens Philip de Baar zijn er voorlopig alleen positieve berichten over 

de indelingen te horen. Er zijn bij iedere training 27 spelers !  

 

11.  Rondvraag 

Melvin vraagt of er een oplossing kan komen voor het verplaatsen van de 

doelen op het veld. Het kost veel kracht en inspanning om ze te verzetten. 

Marco Dekker gaat kijken wat de mogelijkheden zijn, o.a. een karretje of 

wieltjes. 

Jan de Jong verzoekt de trainers om te zorgen dat de doelen van het veld af 

zijn als er gemaaid gaat worden, want de maaier maait om de doelen heen. 

 

Cor Mooij vraagt of de redactie van Dorpsgenoten het wedstrijdprogramma 

voor de komende weken uiterlijk zondagavond binnen kan hebben, anders 

kan het niet geplaatst worden in de krant van die week. De wedstrijdsecretaris 

gaat proberen hiervoor te zorgen (@redactiedorpsgenoten). 

 

De voorzitter sluit om 21.50 de vergadering met de mededeling dat het een mooi 

seizoen is geweest en dankt iedereen voor de opkomst. 

 

 

 

 

 

 

 

 

                       

 

 


