
NOTULEN ALGEMENE LEDENVERGADERING V.V. ODV – 8 DECEMBER 2020 

 
Opening 
Er heeft geen voorjaarsledenvergadering plaatsgevonden i.v.m. Corona. Gelukkig kan de vergadering 
– met inachtneming van de regels – nu wel doorgaan. 
 
Notulen vorige vergadering 
Geen opmerkingen. 
 
Mededelingen 

– Jeroen van Wijk heeft zijn contract opnieuw met 1 jaar verlengd. Daarnaast heeft hij 
geholpen met de aanvraag van het Mienskipsfonds voor de bouw van de nieuwe kleedboxen; 
ook daarover later meer. 

– Op dit moment zijn we nog met de gemeente Opsterland in gesprek m.b.t. drie zaken: 
o de kwestie van de bomen die de (opbrengst van) de zonnepanelen deels blokkeren 
o de financiële bijdrage t.b.v. de kleedboxen 
o de erfpacht van het sportcomplex. 

Kascontrole 
Oebele en Frits hebben alles nagelopen en zijn akkoord. Oebele wil volgend jaar wel weer de 
kascontrole doen, voor Frits zoeken we een nieuwe kandidaat. 
 
Financieel overzicht 
Marjan licht de cijfers toe. Belangrijkste conclusie is dat we – mits we goed op de kosten (blijven) 
letten en geen onverwachte uitgaven doen – we het seizoen wel goed door zullen komen. Vraag van 
Theo Beenen: is er vanwege Corona nu ook minder aan de gemeente betaald? Marjan: ja. 
 
Bouw nieuwe kleedboxen. 
Kostenoverzicht is afgezet tegen de verwachte inkomsten. Tijdens de ALV een jaar geleden is 
gevraagd om toestemming van de leden om verder te gaan o.b.v. de begroting, maar nog niet om 
daadwerkelijk te starten met de bouw. Dit is inmiddels wel gebeurd. Belangrijkste reden daarvoor, is 
dat voor de subsidie vanuit het Mienskipsfonds in oktober 2021 daadwerkelijk de bouw klaar moet 
zijn. Is dat niet het geval, dan lopen we de belangrijkste financiële injectie mis. Van de gemeente 
hebben we een aanbod voor een vergoeding gehad, maar hierover zijn we nog in onderhandeling. 

– Vraag van Theo Beenen: wat moet ik me voorstellen bij een ‘drinkwater-installatie’ (post op 
de begroting). Wilmar heeft dit toegelicht. 

– Kritische noot Franke van der Lei: waarom starten met de bouw terwijl de begroting nog niet 
rond is? Dit lijkt hem niet handig, maar hij begrijpt het tegelijkertijd wel. 

– Opmerking Wilmar: pas wanneer de bouw verder vordert, kan worden bepaald hoeveel geld 
er nodig is om de begroting sluitend te krijgen en kan worden nagedacht over acties vanuit 
de vereniging. Immers, je weet dan ook hoeveel geld er nog concreet opgehaald moet 
worden en wat de omvang van zo’n actie moet zijn. 

Vraag aan de ledenvergadering: mag het bestuur verder met de bouw? 
➔ Geen tegenstanders; we gaan door! 
 
Aftreden bestuursleden 

– Arend treedt af omdat hij zijn termijn ruimschoots heeft volgemaakt; hij heeft aangegeven 
zijn werkzaamheden – zonder zitting in het bestuur – graag voort te zetten. Daar zijn we 
natuurlijk heel blij mee. 



– Wendy stopt vanwege haar thuissituatie. We danken haar voor haar ‘niet lullen maar 
poetsen’ aanpak en de mooie resultaten van de afgelopen jaren. 

– Omdat alles nu stil ligt wegens Corona, heeft een bestuursverkiezing geen zin. Wanneer het 
voetballen weer op volle toeren draait, hopen we dat er leden zijn die een bijdrage willen 
leveren vanuit het bestuur. 

Commissieronde 

– JOC (Kees): 
o De sponsoractie van de Poiesz ging dit jaar vanwege Corona niet door, maar we kregen 

zonder inspanning € 1.000,- uitgekeerd. 
o De oliebollenactie is dit jaar Corona-proof georganiseerd d.m.v. een ‘drive-through’. De 

oliebollen kunnen vooraf worden besteld en op donderdag 31 december worden 
afgehaald. Betaling kan contant of met pin. 

o Het zaalvoetbal is voor het huidige seizoen afgemeld en staat voor 2022 weer op het 
programma. 

– JTC (commissieleden afwezig, Thomas voert het woord): 
o Er wordt op dit moment getraind, maar verder gebeurt er weinig. 

– Club van 100 (Thomas geeft ook toelichting): 
o De Club staat er financieel goed voor en zal voor aankomend seizoen een bijdrage doen 

aan het gebouw, de groenvoorziening, of iets dergelijks. Voorlopig komt er logischerwijs 
geen feest. 

Rondvraag 

– Theo Beenen: er zou meer externe communicatie (PR) vanuit de club moeten plaatsvinden. 
Voorbeeld: toen werd gestart met de bouw van de nieuwe kleedboxen, was bijna niemand 
van de leden daarvan op de hoogte. Hier moet veel meer aan gedaan worden via de 
gebruikelijke kanalen. 

– Gerda Westerhof: oproep vanuit het bestuur i.v.m. het samenstellen van het jubileumboek 
ter ere van het 100-jarig bestaan. Hiervoor zijn we op zoek naar verhalen over belangrijke 
gebeurtenissen van de afgelopen 25 jaar (voortbordurend op de eerste 75 jaar uit het vorige 
jubileumboek), anekdotes, et cetera. Durk gaat graag met (oud-)leden in gesprek om van alle 
informatie mooie verhalen te maken. Franke heeft nog oude notulen van zijn periode in het 
bestuur en er zijn diverse namen genoemd van leden die waarschijnlijk het één en ander 
kunnen vertellen. Wordt vervolgd. 


