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NOTULEN ALGEMENE LEDENVERGADERING 30-05-2016 
 

1. Opening 
 
Ad interim-voorzitter Bart Nouwens opent deze Algemene Ledenvergadering van maandag 30 mei 
2016, en heet alle aanwezigen van harte welkom en in het bijzonder een woord van welkom voor de 
ereleden en leden van verdienste. 
De presentielijst is en wordt door alle aanwezigen getekend (er komen enkele leden later binnen) en 
uiteindelijk zijn totaal 25 leden aanwezig.  
Er zijn berichten van verhindering binnen gekomen van 4 leden, te weten Jan van der Wardt, Jan van 
’t Klooster, Dick Hartog en Simon van der Linden.   
 
 

2. Bestuursmededelingen – mededeling van de voorzitter 

Voorzitter Bart Nouwens licht het volgende toe aan de Ledenvergadering; in de vorige ALV-vergadering 
van 29 februari 2016 ben ik op ad interimbasis benoemd als voorzitter van onze SV Eemnes. De reden 
dat ik hier zit, is dat er, op dat moment, geen geschikte kandidaat voorhanden was die de voorzitters-
hamer ter hand kon en wilde nemen. Bij agendapunt 10 zal ik u vertellen wat hiervan de status is.  
 
Ik moet u zeggen dat ik in feite in een gespreid bedje ben gekomen, ik ben omringd door uitstekende 
bestuursleden en met veel genoegen functioneer ik als voorzitter van onze club. Ik moet het natuurlijk 
niet te leuk gaan vinden anders vier ik zonder dat ik het weet mijn 12 ½ jarig jubileum (maar dit is een 
grapje). 
 
Ik heb een groot respect voor allen die hun handen uit de mouwen steken om deze club te kunnen 
laten functioneren zoals die nu doet. Er gaan heel veel dingen goed en natuurlijk gaan er ook weleens 
dingen niet goed, maar daar zijn wij mensen voor. Van de fouten leren wij en kunnen de opgedane 
kennis gebruiken om dergelijke zaken in de toekomst te voorkomen. 
 
Ik heb een stukje geschreven over de vorige ALV en die is geplaatst in de Nieuwsbrief. Ik ben bij een 
viertal verenigingen voorzitter en verheug mij altijd op een ledenvergadering, dat is een mooi moment 
om, zeker in de derde helft, eens bij te praten. Ik hou ervan als een vergadering met respect voor elkaar 
verloopt. Ik heb ook een oproep gedaan om brandende zaken niet uit te stellen tot de leden-
vergadering, maar die al eerder kenbaar te maken zodat er direct iets aan gedaan kan worden, en dat 
is ook gebeurd. 



Er rest mij niets meer om u allen een hele prettige vergadering toe te wensen en na afloop van de 
vergadering het glas te heffen op het welzijn van u allen en…..de SV Eemnes. Een prettige vergadering 
gewenst. 
 
Ingekomen stukken: er is een schrijven van Jan van ’t Klooster ontvangen. Bart Nouwens leest deze 
brief voor, en de strekking van deze brief is dat te veel onnodige (vaak kleine) dingen verkeerd gaan 
binnen de vereniging, vaak door desinteresse of onnadenkendheid. Jan vraagt hiervoor nadrukkelijk 
de aandacht, maar geeft ook aan dat hij het tegen de verkeerde mensen zegt, want de leden die bij de 
ALV aanwezig zijn, dragen de vereniging een warm hart toe en maken er geen puinhoop van, aldus Jan 
van ’t Klooster.  
 
Bijzondere situatie: Bart Nouwens vervolgt met de melding, dat de KNVB ons in staat van beschuldiging 
heeft gesteld vanwege misstanden bij de wedstrijd Eemboys 1 – Eemnes 1. Er zijn door omstanders 
zeer beledigende dingen geroepen naar de scheidsrechter. De KNVB wist zeker dat die dingen waren 
geroepen door Eemnessers en dit heeft geleid tot een veroordeling. Wij hebben een strafoplegging 
gekregen van een boete van € 50,- en een voorwaardelijke straf van 1 winstpunt in mindering. Er komt 
ook nog 20,40 euro administratiekosten bij. 
Los van de kosten geeft Bart aan zich diep te schamen voor het beledigende gedrag van Eemnessers 
bij deze wedstrijd naar de scheidsrechter. René Verhoeven zit in een commissie met omliggende 
voetbalverenigingen en de KNVB, die samen een convenant hebben opgesteld, dat o.a. moet leiden 
tot meer respect naar de scheidsrechter, de tegenstander e.d. . In het najaar zal e.e.a. worden 
uitgedragen. 
Bart geeft aan dat het bestuur en hijzelf deze idiote toestanden aan gaat pakken, want ook bij ons 
komt het helaas voor dat de meest verschrikkelijke dingen vanaf het balkon en de zijlijn worden 
geschreeuwd naar de scheidsrechter en de tegenstander. Bart roept alle leden, en ook de aanwezige 
leden, op bij het waarnemen van deze idioterie ook corrigerend op te treden, zodat de goede naam 
van de SV Eemnes gewaarborgd blijft. Dit geldt overigens ook bij wedstrijden die wij uit spelen. Namens 
het bestuur bedankt Bart alle aanwezige leden alvast hiervoor.  
 
Voetbalplaatjesboek; Bart kondigt aan dat er in het najaar, in samenwerking met supermarkt COOP in 
Eemnes, evenals in 2012, opnieuw een voetbalplaatjesboek zal worden uitgegeven. De voorbereidin-
gen hiervoor zijn reeds in volle gang en het hele project wordt gecoördineerd door Ellis Bustamente 
en Mieke van Wegen.  
 

3. Vaststellen notulen ALV van 29 februari 2016 – ter goedkeuring 

De notulen van de Algemene Ledenvergadering van 29 februari 2016 worden ter goedkeuring aan de 
leden voorgelegd. Secretaris Eddy van der Dussen neemt de Ledenvergadering paginagewijs mee door 
de notulen en verzoekt om eventuele vragen te stellen. Er worden geen vragen gesteld over de 
notulen, en worden daarmee goedgekeurd en vastgesteld.  
 
 

4. Financiële begroting seizoen 2016/2017 – ter goedkeuring 

Penningmeester Jan Schouten neem het woord, en licht kort de begroting voor komend seizoen toe. 
De contributies worden lager ingeschat; er zal komend seizoen 1 seniorenteam en 1 zaalteam minder 
ingeschreven worden. De prijzen in het clubhuis zullen komend seizoen iets naar boven bijgesteld 
worden. De sponsorinkomsten zullen naar verwachting lager uitkomen, maar wel dekkend zijn. Dit 
seizoen en komend seizoen ligt de begroting voor het onderhoud van de gehele accommodatie op € 



26k; met name het veldonderhoud is hier een belangrijk onderdeel van. De toename van de 
voorzieningen betreft het sparen voor vervanging van de velden over 10 jaar.  
Nico Poort vraagt waarom het budget van de selectie verlaagd is? Jan antwoordt dat dit gedeeltelijk 
naar de Dames 1 is gegaan. Jan vraagt of er nog verdere vragen vanuit de Ledenvergadering zijn over 
de begroting. Die zijn er niet en Bart vraagt desgewenst of de Ledenvergadering deze begroting voor 
seizoen 2016/2017 goed kan keuren. Met algemene stemmen wordt de begroting aangenomen, en 
Bart bedankt Jan voor het vele werk wat hij hieraan gehad heeft.  
 

5. Status voortgang problematiek kunstgrasvelden 

Bestuurslid Gebouwen en Terreinen Niek Dunnink neemt het woord over de situatie m.b.t. de 
waterafvoer op de kunstgrasvelden. Er is geregeld overleg geweest met Theo Leys namens de 
Gemeente om de oorzaak te achterhalen en er is het nodige onderzoek gedaan. De voorlopige 
uitkomst is dat de velden op alle onderdelen voldoen aan de normering. De kunstgrasmatten zijn wel 
erg strak gelegd (als technisch detail), maar grote delen van de velden zijn wel goed. Uiteindelijk is 
besloten tot een extra perforatie van twee delen op veld 1. Dit lijkt de oplossing en we hebben ook de 
garantie gekregen dat de extra perforatie de oplossing is. De drainage van de velden is ook bekeken; 
deze is al wel 10 jaar oud, maar is goed bevonden. Niek geeft aan dat we pas in het najaar definitief 
kunnen beoordelen of dit de definitieve oplossing is geweest.   
 

6. Status zonnepanelen op dak clubhuis 

Niek Dunnink vervolgt met de ontwikkelingen rondom een nieuw duurzaamheidsproject, waar Energie 
Eemnes en wethouder Niels Rood zich vanuit de Gemeente Eemnes, hard voor maken. Dit betreft het 
plaatsen van zonnepanelen op het dak van het clubhuis. Deze middag heeft er een gesprek met 
wethouder Niels Rood plaatsgevonden, en de Gemeente zal met een voorstel en berekening over o.a. 
de opbrengst komen. Jolanda de Jong merkt op dat Gert-Jan het nodige hierover weet, omdat zij zelf 
zonnepanelen hebben laten plaatsen en zij zijn er niet onverdeeld positief over. Uiteindelijk moet een 
eventueel besluit over het al of niet plaatsen van zonnepanelen door de Ledenvergadering in de ALV 
genomen worden.  
 
 

KORTE PAUZE 
 

7. Nieuw kledingdealer en voorstel nieuw clubtenue 

Voorzitter Bart Nouwens geeft na de korte pauze het woord aan Henk van Hamersveld van de 
Commerciële Activiteiten Commissie. Henk geeft aan dat er de nodige ontwikkelingen zijn t.a.v. de 
clubkledingleverancier en ideeën over een nieuw clubtenue. 
Henk heeft daartoe heeft een werkgroepje geformeerd, die zich heeft beziggehouden met de nieuwe 
kledingleverancier en de nieuwe kledinglijn. De werkgroep bestaat uit: 
Jolanda de Jong (kledingwinkel) 
Eveline Bakker (kledingwinkel) 
John Rutjes (designer, regelaar enz.) 
Henk van Hamersveld (bestuurslid Commerciële Activiteiten Commissie) 
Bart Nouwens (voorzitter) 
 



De reden hiervoor was, dat er enige tijd geleden afscheid is genomen van Chris Bogaerts, die lange tijd 
de sportwinkel ProSport in Laren heeft gerund en de exclusieve leverancier van SV Eemnes was voor 
wat betreft het clubtenue van het kledingmerk Hummel. Zijn winkel ProSport heeft hij moeten sluiten, 
waardoor de werkgroep op zoek moest naar een nieuwe leverancier en ook heeft gekeken naar een 
nieuw clubtenue.  
 
Er is een keuze gemaakt tussen twee sportzaken, Sportze uit Baarn en Van Dam Intersport uit Soest. 
De laatste is het geworden, omdat Van Dam de beste condities had en een goede webwinkel heeft, 
die gekoppeld kan worden aan onze website. Er is een contract gesloten met zowel Van Dam Intersport 
als Hummel met een looptijd van zes jaar. Leden van SV Eemnes krijgen korting, indien ze iets in de 
winkel kopen van Van Dam.  
De heroriëntatie naar een nieuw clubtenue is ontstaan, omdat het huidige tenue op aanmaak besteld 
worden (in grote aantallen) en dus niet standaard is. Dat zorgt voor een aanmerkelijk hogere prijs per 
tenue dan wanneer deze in de reguliere kledinglijn van Hummel zit.   
Maarten Andriessen vraagt waarom gekozen is voor het merk Hummel; hij vindt de kwaliteit niet 
denderend. John Rutjes geeft aan dat de (nieuwe) standaard-tenues van veel betere kwaliteit zijn, en 
de deal met Hummel financieel zeer interessant is voor de vereniging.   
Ronald Huizing vraagt wat de inkoop van een clubtenue bedraagt; Jan geeft aan dat deze ligt tussen 
de € 35,- en € 40,-. Hij merkt op dat met de kledingtoelage (in de contributie) met 4 jaar de afschrijving 
net aan rond is, maar indien de kledingtoelage hetzelfde blijft bij de nieuwe outfit, levert dat een 
voordeel van de club op. Bart geeft aan dat er echter wel een forse investering ineens gedaan zal 
moeten worden om alle teams in het seizoen 2017/2018 van nieuwe kleiding te voorzien.  
Arwin Lergner vraagt of er ook shirts met korte mouw beschikbaar komen. John geeft aan dat deze 
inderdaad beschikbaar zijn. 
David Huizing en Maarten Andriessen merken op, dat de nieuwe shirts naar hun mening te veel op die 
van Baarn, VVZ en Eemdijk lijken. De vraag is ook of er flexibiliteit is in de keuze van het uit-tenue. John 
geeft aan dat hij hierop terug gaat komen.  
Ton de Heus vraagt of er scheidsrechters- en jeugdscheidsrechterstenue’s in de dezelfde lijn aange-
schaft gaan worden. Er zijn scheidsrechterstenue’s, maar daar waar ze er niet zijn, zullen deze ook 
gekocht gaan worden.  
Tim Knauff vraagt hoe dit gedaan gaat worden bij de lagere senioren-teams; dit omdat het 
maatverschil tussen personen groot kan zijn, en hoe het zal gaan met de keeperstenue ’s. Bart geeft 
aan dat de keeperstenue ‘s in dezelfde lijn zullen komen en dat alle leden een passend shirt zullen 
krijgen.  
Henk de Jong vraagt wanneer de besluitvorming hierover wordt verwacht. Bart geeft aan dat dit nog 
niet bekend is; eerst gaan we inventariseren en wellicht gaan we gefaseerd invoeren. Daarnaast zitten 
we ook met sponsorcontracten die op de huidige kleding aangebracht zijn.  
 
Henk van Hamersveld geeft ter afsluiting aan dat hoofdsponsor A3Hoogland helaas met ingang van het 
nieuwe seizoen stopt als sponsor. Arwin Lergner vraagt wat een hoofdsponsor opbrengt per seizoen. 
Henk geeft aan dat hij hier geen mededeling over doet in een Algemene Ledenvergadering; de 
bedragen voor hoofd- en sub- sponsorcontracten zijn vrij opvraagbaar bij de Commerciële Activiteiten 
Commissie.  
Bart besluit dit onderwerp met de vermelding dat onder aan de trap bij binnenkomst in het clubhuis, 
een etalage ingericht gaat worden met het volledige tenue en accessoires van de SV Eemnes. Ter 
afronding van dit onderdeel volgt er een applaus voor de werkgroep die bovenstaande tot dusver heeft 
gerealiseerd. 
 
 
 
 
 



8. Plannen realisatie ‘Huis van Eemnes’ op veld 4 

Voorzitter Bart Nouwens geeft aan, dat de Gemeente Eemnes verregaande intenties heeft om het 
‘Huis van Eemnes’ te realiseren op de plek waar wij nu ‘veld 4’ hebben. De bedoeling is dat De Hilt en 
de bibliotheek daarheen verhuizen. Hiermee zullen wij als vereniging ook tegen de grenzen aanlopen 
qua veldcapaciteit. Wij zullen nauwgezet volgen wat de ontwikkelingen hierin zijn. 
Ton de Heus merkt op dat hij de nodige twijfel heeft bij de noodzaak van dit project.  
 

9. Toelichting commissies 

SENIOREN 
Bestuurslid senioren Hans Camps neemt het woord en geeft een kort verslag namens de senioren-
commissie.  
Het afgelopen seizoen 2015/2016 had de vereniging zes heren seniorenelftallen en een dames 
seniorenelftal. Het is een lastig seizoen geweest voor het 1e elftal, wat eigenlijk begon met het, op 
eigen verzoek, vertrek van de hoofdtrainer, Marcel van Mastbergen. Hierdoor moest er snel 
geschakeld worden; werd Bart Vos onze nieuwe hoofdtrainer en nam ondergetekende de taak van 
Bart bij het 2e elftal over. Helaas heeft Bart, mede door veel blessureleed en spelers die om 
verschillende spelers stopte tijdens het seizoen, het 1e elftal niet in de 3e klasse kunnen houden, en 
degradeerde het naar de 4e klasse. Het 2e elftal heeft zich gelukkig eenvoudig gehandhaafd in de 3e 
klasse met een mooie 5e plaats. 
 
Helaas werd het er niet eenvoudiger op, toen Bart Vos aangaf, het nieuwe seizoen 2016/2017 niet als 
hoofdtrainer bij de SV Eemnes te willen blijven werken. Gelukkig, door met name de goede contacten 
met Eddy, is het snel gelukt een nieuwe, zeer ervaren, hoofdtrainer aan te stellen, Klaas Laansma. 
Omdat ondergetekende ook stopt als trainer van het 2e elftal is na een lange zoektocht afgelopen week 
een oude bekende, Hilco Hoogeveen, bereid gevonden om het 2e elftal te gaan trainen in 
samenwerking met Arwin Lergner. Zowel Peter Boog als assistent bij het 1e elftal als Henk Niesing als 
keeperstrainer, zijn beiden bereid gevonden om volgend seizoen hun kennis weer over te dragen aan 
de selectie. 
 
Onze recreatieteams hebben ook een lastig jaar gehad qua bezetting, maar door goede samenwerking 
tussen de teams en uitstekend gecoördineerd door Hans Arends is elke keer weer gelukt om de teams 
te laten spelen. 
 
Verder is vermeldingswaardig, dat we na dit seizoen afscheid nemen van een “monument” van de club, 
en dan met name van ‘het zesde’, Bert Roodhart. Bert stopt na 20 seizoenen als leider van  ‘het zesde’. 
Er is mooi afscheid genomen van Bert, met zelfs een doelpunt in zijn afscheidswedstrijd. Als dank 
vanuit het bestuur is Bert Werker van het jaar geworden. 
 
Bij de dames hadden we dit jaar 1 seniorenteam, wat met groot enthousiasme getraind is door Richard 
van Haasen. Helaas ontstond er een groot probleem qua bezetting wat resulteerde in het vervroegd 
terugtrekken van het team uit de competitie. Voor het komend seizoen zijn de vooruitzichten geheel 
omgedraaid; door veel positieve werving, overleg en coördinatie, waarin Richard van Haasen , Rob de 
Visser, Rene Verhoeven, Nicole Verwoert en ook de dames zelf een positieve rol hebben gespeeld, 
zullen er komend seizoen zelfs twee dames-senioren teams de competitie in gaan. 
 
 
 
 



 
Henk de Jong vraagt aan Hans of er een evaluatiegesprek heeft plaatsgevonden met Marcel van 
Marsbergen na het diens vertrek. Hans antwoordt dat hij dat niet weet, omdat hij toen nog geen 
bestuurslid senioren was.  
 
 
JEUGD 
Bestuurslid jeugd Rene Verhoeven neemt het woord en geeft een kort verslag namens de jeugd-
commissie. Hij geeft aan dat er goede ontwikkelingen zijn binnen de jeugd. Het ledenaantal blijft 
groeien, met name onder de meisjes; zoals het er thans naar uit ziet, zal elke leeftijdscategorie komend 
seizoen een meidenteam hebben.  
 
Dit seizoen zijn we ook gestart met een KNVB convenant 't Gooi voor Sportiviteit & Respect, dit is een 
samenwerking tussen 21 clubs uit o.a 't Gooi, Bussum, Huizen en Hilversum. Ook in de rest van 
Nederland worden er convenanten opgezet door de KNVB. 
De clubs komen twee keer per seizoen bij elkaar, hebben korte lijntjes tussen bestuursleden, ideeën 
uitwisselen t.b.v. gedragsregels, herkenbaarheid van de convenant groep d.m.v. media-uitingen zoals 
een bord, posters, etc. Maar ook arbitrage, accommodatie, veldhuur en onderhoud zijn onderwerpen 
die we met elkaar bespreken. 
 
Verder zijn we dit seizoen gestart met het plan voor eigen ballen per team, zowel jeugd als senioren. 
Veel positieve reacties ontvangen en een resultaat (tot nu toe) dat er weinig ballen kwijt zijn of 
meegenomen. Volgend seizoen gaan we hier me verder en gaan dit uitbreiden met ook voor elk team 
trainingshesjes. 
 
Daarnaast heeft de jeugdcommissie, in samenwerking met de jeugdselectietrainers, een jeugdbeleids-
plan gemaakt. Deze ligt nu ter goedkeuring bij het bestuur.  Dit plan wordt, zodra akkoord, 
gepubliceerd op de club website en zal aan het eind van seizoen 2016-2017 worden geëvalueerd. 
 
Daarnaast maakt het bestuur i.s.m. de jeugdcommissie veel geld vrij voor het aanbieden van KNVB TC 
III  cursussen voor jeugdtrainers. Dit om de kwaliteit verder te vergroten binnen de club. 
 
 
CLUBHUIS 
Bestuurslid clubhuis Rob de Visser geeft aan dat hij blij is met de huidige groep enthousiaste 
vrijwilligers achter de bar.  
Daarnaast memoreert Rob het grote succes van het optreden van Thilly  wat gesponsord is geworden 
door Jos Schouten. Jos geeft aan dat hij dankbaar is dat hij dit mee mag maken, en een warm applaus 
van de Ledenvergadering valt Jos ten deel.  
Verder heeft de activiteiten- commissie een grote bijdrage door middel van geslaagde thema-avonden. 
Het assortiment wordt verder uitgebreid en er komt een lichte prijsverhoging aan, die komend seizoen 
zal ingaan. 
Maarten Andriessen geeft aan dat hij persoonlijk het bier onder de maat vindt. Rob geeft aan dat er 
een contract met Gulpener is, met een looptijd van nog 3 ½ jaar.  
Rens Kool vraagt welke verhoging van de bierprijs verwacht kan worden. Rob geeft aan dat dit 
maximaal enkele dubbeltjes zal zijn.  
 
 
 
 
 
 



Ter afsluiting van dit punt neemt voorzitter Bart Nouwens nog een keer het woord en geeft het 
volgende aan; ik ben in principe van plan om tot de voorjaarsvergadering van 2017 aan te blijven als 
voorzitter. De reden hiervoor is dat wij een kandidaat hebben die mogelijk in het najaar mee gaat lopen 
om de overdracht makkelijk te maken en daadwerkelijk in het voorjaar 2017 de voorzittershamer over 
te nemen. Tot zolang zullen jullie het mij moeten doen en ik hoop natuurlijk dat dat jullie instemming 
heeft. 
 
 

10. Rondvraag 

Nico Poort vraagt of er nog een consul nodig voor de keuring van de velden. Bart geeft aan dat deze 
inderdaad niet mee nodig is; de club bepaalt zelf een eventuele afgelasting van wedstrijden.  
 
 

11. Sluiting 

Voorzitter Bart Nouwens bedankt alle aanwezigen voor de prettige wijze van vergaderen, voor hun 
komst en hun bijdrage, en sluit deze Algemene Ledenvergadering om 21.15 uur.  
 
     0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0 
 
 


