
    

Verslag Algemene Ledenvergadering 18 oktober 2021 
- Aanwezig: Jan Wijker ,Ton Gravemaker, Ton Groot, Daan Groot, Ronald Groot, Cor Kager, 

Robert Wijker, Peter Min Richard Visser, Rick Blok, Niels de Jong Jordy van Amstel, Daan Min, 
Roy Twisk Jeffrey Muilboom, Wilma Müller. 

- Afmeldingen: Martijn Blaauboer, Marcel van Opstal, René v/d Schinkel, Rinus Gul, Jacco 
van ’t Hof. 

 

1. Opening 

Jan de Jong (voorzitter) opent de vergadering om 19.30 uur met de houten 

hamer, die op 26 september 1964 aangeboden werd door de dames van de 

kantine, en heet iedereen welkom. 

Het is de eerste jaarvergadering van het nieuwe bestuur. 

Na een korte terugblik op de Corona-tijd, die triest was maar ook mogelijkheden 

biedt, wordt er met 1 minuut stilte stilgestaan bij de Egmondia-leden, die ons 

sinds de laatste jaarvergadering ontvallen zijn: Dirk Zwaan, Anton de Waard Glijn 

Visser, Engel Konijn, Jens Visser en Richard Blaauboer. Het afscheid van Engel 

Konijn en Richard Blaauboer, was mede door de Egmondia-inbreng, 

indrukwekkend. 

 

2. Vaststellen verslag vorige vergadering (10 september 2019) 

Er worden geen opmerking gemaakt over het verslag van de vorige vergadering. 

Jan bedankt Joke voor het maken van het verslag en vermeldt dat De Vrienden 

van Egmondia de kosten voor het aanpassen van de doelen, zodat deze beter 

verplaatst kunnen worden, voor haar rekening heeft genomen, waarvoor zij heel 

hartelijk bedankt worden. 

 

3 Jaarverslag door secretaris 

De secretaris (Marco Dekker) neemt ons kort mee door de vrij bijzondere 

afgelopen 2 jaar. Over de fusie-ontwikkelingen (nog steeds geen uitspraak van de 

Raad van State), de lockdown door het Coronavirus (het voetbal lag compleet 

stil), géén evenementen of toernooien en zodoende ook geen kantine-inkomsten. 

Gelukkig was er wel financiële steun van de overheid en de schare trouwe leden 

en sponsoren bleven Egmondia financieel steunen. 

Verder dankt hij de vrijwilligers, de kartrekkers van de club en constateert dat er 

een krapte ontstaat en doet een oproep aan iedereen om zoveel mogelijk een 

helpende hand, zoals het fluiten of vlaggen van een wedstrijd of het vullen van 

een kantinedienst, toe te steken.  



 

 

4. Jaarverslag door jeugdvoorzitter 

Robin Kager (jeugdvoorzitter): seizoen 2020 / 21 is een “Coronaseizoen” geweest. 

Het klinkt al weer een paar lockdowns geleden, maar in september 2020 werd er 

met goede moed gestart. We zijn zo lang als het mocht doorgegaan met trainen en 

wedstrijden spelen en zo snel mogelijk weer opgestart. Eerst met alleen trainen en 

later met onderlinge wedstrijdjes en trainingen met Zeevogels en Adelbert. Gelukkig 

hebben we het seizoen nog met een geslaagde jeugddag af kunnen sluiten, maar 

het is toch lastig geweest om iedereen even enthousiast te houden. Geen 

kersttoernooi, geen echte wedstrijden, dus ook geen platte kar. Met dank aan alle 

vrijwilligers hebben we toch voor elkaar gekregen dat de jeugd is blijven voetballen 

en ben ik blij te vermelden dat we ook dit seizoen meer aanmeldingen hebben 

ontvangen dan afmeldingen!  

 

De aanwas is dus goed – we zien dat bij de kabouters op zaterdagochtend en bij 

de JO9 en 10 moeten we dit seizoen zelfs een extra team gaan formeren. Deze 

teams zijn nog puur Egmondia- teams, net als JO7 dat z’n eerste wedstrijdjes 

voetbalt in een onderlinge competitie in de regio. In het nieuwe seizoen zijn 2 

jaargangen toegevoegd aan de fusie samenwerking, JO11 en 12. We hebben nu 

in totaal 11 fusieteams in de leeftijd tussen JO11 – JO16. Deze samenwerking kent 

z’n uitdagingen, qua aantallen spelers, teamindelingen, locaties etc., maar is over 

het algemeen zeer succesvol. De meiden teams MO13 en MO17 spelen nog alleen 

bij Egmondia, net als de oudste jeugd JO19. 

 

     Ook loopt er voldoende op andere vlakken binnen onze jeugd. Op dit moment zijn  

     alle lotenboekjes weer ingeleverd bij Samantha de Groot en zijn we in afwachting  

     van het resultaat van de Grote Club Actie. Ook zijn we volop in voorbereiding op 

     het organiseren van de toernooien en andere jeugdevenementen.  

 

Dat brengt me bij m’n eerdere punt hoe dit allemaal mogelijk te maken en hierbij wil           

ik dan ook heel graag onze vrijwilligers bedanken! Zonder leiders, trainers, 

scheidsrechters, terreindienst, kantinedienst en nog veel meer grote en kleine taken 

zou het niet mogelijk zijn om dit allemaal te organiseren voor onze jeugd. Dit blijft 

een moeilijk onderwerp. Het blijft soms zeuren om op tijd een scheidsrechter te 

vinden en de kantinediensten worden wel erg makkelijk “afgekocht”. Ik hoop dat het 

plezier wat al die kinderen uitstralen, de gezelligheid en de goede resultaten leidt 

tot aanmelding van meer vrijwilligers. Alle kleine beetjes helpen, het hoeft geen 

grote taak te zijn, maar als iedereen iets doet, wordt het voor iedereen makkelijker 

op te brengen. 

 

Jan maakt melding van het feit dat Robin Kager een jaar geleden het 

jeugdvoorzitterschap heeft overgenomen van Philip de Baar. 

De leden stemmen in met toetreding tot het bestuur. 

 

 



 

 

5. Financieel verslag door penningmeester 

 

Paul Castricum (penningmeester) deelt mee dat de Kascontrole commissie niet is 

komen opdagen bij deze vergadering. Hij heeft enkele dagen geleden wel de 

jaarverslagen 2019/2020 en 2020/2021 met hen doorgenomen en zij waren 

hiermee akkoord. 

Er moet een nieuwe Kascommissie worden gekozen. 

 

Het betreft dit keer 2 jaarverslagen in verband met Coronaseizoen. 

2019/2020: Een positief resultaat van € 3.800,--. Er stonden nog wat vorderingen 

open en geprobeerd is deze allemaal te innen. Dit is niet helemaal gelukt. De kosten 

voor gas/water/licht vallen mee. 

2020/2021: een negatief resultaat van € 3.400,-- . Dit valt niet heel erg tegen, mede 

door de verkregen subsidies. Er was géén kantineomzet, dus ook geen inkoop en 

de contributie- en sponsorgelden zijn min of meer gelijk gebleven. 

De bodem is min of meer bereikt en Paul hoopt op een veel beter seizoen. 

 

5. Verslag kascontrole commissie 

 

Er is geen kascontrole commissie aanwezig. 

 

6. Verkiezing nieuwe kascontrole commissie 

 

Jacco van ’t Hof mag nog 1 jaar doorgaan. Robert Wijker treedt toe tot de 

kascontrole commissie. Réné van Schinkel is reservelid. 

 

7. Begroting seizoen 2021/2022 

 

De begroting voor seizoen 2021/2022 is gekopieerd van vorig seizoen. Het is een 

herhaling van zetten. Ook blijft het lastig in te schatten vanwege de aankomende 

fusie. 

 

 

8. Mededelingen bestuur 

 

Fusie Vorderingen 

Elke keer worden we weer teleurgesteld door uitstel van de Raad van State. Nu is 

er weer het probleem van de spuitzones bij het tennispark naast de velden van 

Zeevogels. Het lijkt wel of er elke keer obstakels worden opgeworpen om te 

traineren. 

 

Ronald Groot vraagt hoe groot het aantal leden van de fusieclub wordt. Dit aantal 

is gesteld op 800 leden. 

 



De gemeente Bergen is erg betrokken bij het proces. De fusiecommissie wordt 

geleid door een procesleider nl. Marco van Holten. Er zouden 13 werkgroepen 

geformeerd gaan worden, echter dit is teruggebracht tot 9 werkgroepen. Dit om 

straks, als er groen licht komt van de Raad van State, zo snel mogelijk te kunnen 

gaan handelen. 

De bouwcommissie (de gemeente heeft 5,4 mln uitgetrokken voor het realiseren 

van het project) is al gestart en hebben een presentatie afgeleverd om van te 

likkebaarden. HB gaat de bouw realiseren naar voorbeeld van AFC Amsterdam. 

De WOZ-waarde van de fusieclubs is in 2013/2014 gesteld op € 245.000,-- per club. 

Door de clubs gaat er gekeken worden of er geïndexeerd kan gaan worden. 

 

Verder zijn nog de volgende werkgroepen geformeerd: Financiële commissie, 

Juridische commissie, commissie Technische Zaken, Organisatie commissie, 

Activiteiten commissie, Identiteit commissie, commissie Marketing en Sponsoring. 

 

Het plan is om op 15 november a.s. met een eerste concept te komen. Op 22 

november a.s. komen alle werkgroepen bijeen en op 10 januari 2022 moet er een 

volledig plan klaar liggen. 

 

Richard Visser vraagt of er een indicatiebedrag is voor de opstal. De begroting van 

de bouwcommissie gaat uit van 1.5 tot 2 mln. 

 

Pinbetalingen 

Het is de bedoeling om in de toekomst in de kantine alleen nog met pinbetalingen 

te gaan werken. Er zijn hiervoor 3 pinapparaten aangeschaft. De leden vinden dat 

er zowel pin- als cashbetalingen moeten worden aangeboden, zodat iedereen kan 

wennen aan het betalen met pin. Op de zaterdag werken de pinbetalingen al goed. 

Bij grote drukte gaan we gebruik maken van munten. 

 

In verband met het statiegeld op de kleine plastic flesjes wordt iedereen verzocht 

de flesjes zo veel mogelijk in te leveren. Dit om te voorkomen dat de prijs verhoogd 

moet gaan worden. 

 

9. Rondvraag 

 

- Robert Wijker meldt dat er een app voor vrijwilligers bestaat, zodat mensen zelf  

  Kunnen bepalen wat en hoe zij een bijdrage als vrijwilliger kunnen  

  invullen. Is dit iets voor Egmondia? 

  Er wordt vernomen dat de KNVB al met de ontwikkeling ervan bezig is.  

 

     - Jan de Jong vraagt hoe de vrijwilligers van de fusieteams werken. 

   Deze vrijwilligers worden ingezet bij hun eigen club. 

 

- Ronald Groot wil graag weten hoe we met de trainers omgaan. 

  In december gaan we in overleg met de trainer. Er zal binnenkort een                                                      

  evaluatiegesprek ingepland gaan worden. Wanneer het contract afloopt zal er, bij  

  ieders welbevinden, waarschijnlijk een jaarcontract aangeboden worden in 



  verband met de fusie. 

 

- Rick Blok vindt dat de velden natter lijken dan voorgaande jaren. 

  Het overtollige water wordt zo veel mogelijk weggepompt (72.000 liter per etmaal).  

  De PWN houdt wel het grondwaterpeil hoog.  

 

 

 

10. Sluiting 

 

Jan sluit de vergadering en bedankt iedereen voor zijn/haar komst. Hij wenst 

iedereen een voorspoedig seizoen. Er wordt nog een drankje gedronken. 

   

 

     

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

       

 

 

 

 


