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NOTULEN ALGEMENE LEDENVERGADERING 17-05-2017
1. Opening
Ad interim-voorzitter Bart Nouwens opent deze Algemene Ledenvergadering van woensdag 17 mei
2017, en heet alle aanwezigen van harte welkom.
De presentielijst is door alle aanwezigen getekend en uiteindelijk zijn totaal 30 leden aanwezig.
Er zijn berichten van verhindering binnen gekomen van Ton de Heus en Timo Rigter.
Voorzitter Bart Nouwens deelt mee, dat er een aanvulling is op punt 4; Koen Bos heeft zich aangemeld
als kandidaat-bestuurslid voor de functie van bestuurslid clubhuis. Zijn kandidatuur zal in stemming
gebracht gaan worden bij het onderwerp bestuursmutaties.

2. Bestuursmededelingen
Voorzitter Bart Nouwens heeft enkele mededelingen aan de Ledenvergadering. Kort worden de laatste
publicaties rondom het kunstgras aangehaald. Bart geeft verder aan dat de huidige hoofdtrainer Klaas
Laansma heeft aangegeven, door privéomstandigheden, na een seizoen te moeten stoppen.
Onderzocht wordt de mogelijkheid om Klaas op vrijwillige basis met zijn kennis en ervaring te
behouden voor de vereniging. Het bestuur heeft Wijnand van Wegen bereid geworden hoofdtrainer
te worden voor het komende seizoen van de hoofdmacht. Wijnand heeft een contract getekend voor
een seizoen.
Voorzitter Bart Nouwens heeft ook een trieste mededeling; dit jaar zijn Bernard Karssen en Geriit
Stoelhorst ons ontvallen. Bart vraag de Ledenvergadering om een minuut stilte ter nagedachtenis aan
beide oud-leden en bedankt de Ledenvergadering na de minuut hiervoor.

3. Vaststellen notulen van de ALV d.d. 11 januari 2017
De notulen van de Algemene Ledenvergadering van 11 januari 2017 worden ter goedkeuring aan de
leden voorgelegd. Voorzitter Bart Nouwens 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. Bestuursmutaties
Voorzitter Bart Nouwens meldt de Ledenvergadering dat, conform het rooster van aftreden, er een
behoorlijk aantal bestuurstermijnen van de huidige bestuursleden afloopt.
Dit betreffen Jan Schouten (penningmeester); Hans Camps (bestuurslid senioren) en Rene Verhoeven
(bestuurslid jeugd). Daarnaast zijn er kandidaat-voorstellen voor de nieuwe bestuursfunctie
dames/meiden en de her-invulling van de bestuursfunctie clubhuis. Daarnaast zal Bart Nouwens zelf
ook als, nu nog a.i. voorzitter, een verzoek doen aan de Ledenvergadering.
Echter begonnen wordt met het tussentijds aftreden van Henk van Hamersveld als bestuurslid CAC.
Bart geeft daarvoor het woord aan Henk, die het woord richt tot de Ledenvergadering. Henk geeft aan
dat hij nu 70 jaar is en het daarmee tijd vindt om te stoppen. Hij is er trots op dat hij zo lang onderdeel
mocht zijn van het bestuur. Hij wil alle hoofdsponsors, Adrie Hoogland, Rabobank, Andre Snel, de
bordsponsors en de advertentiesponsors bedanken voor het vertrouwen in hem en de vereniging.
Afgelopen jaar is er een mooi kledingcontract afgesloten met Van Dam Intersport en Hummel met een
geheel nieuwe kledinglijn. Daarnaast is hij trots op de Gemeente en noemt daarbij in het bijzonder
Theo Leijs, die met de realisatie van het clubhuis een bijzondere prestatie heeft geleverd voor de
vereniging. Als laatste wil hij sponsor Gooimeer bedanken, die onlangs de selectie en alle 1e categoriejeugdelftallen in het nieuw hebben gestoken. Verder bedankt Henk Anton Hagen, die 9 jaar de CAC
ondersteund heeft. Ook bedankt worden Bert Wiesenekker, Paul Stuijver en Jan van der Wardt voor
het al die jaren wassen en ophangen van de reclameborden.
Henk wil tevens alle leden van dit huidige, vorige en eervorige bestuur bedanken, en met name de
voorzitters Bart Nouwens, Rob Kies en Wijnand Serdijn. En ook de leden van de SV; enorm bedankt!!
Henk ontvangt een luid applaus van de Ledenvergadering en Bart bedankt Henk op zijn beurt nogmaals
voor al zijn inspanningen en samenwerking.
Voorzitter Bart Nouwens vervolgt met de aankondiging van twee nieuwe bestuursleden voor de
nieuwe functie van bestuurslid dames/meiden en de invulling van bestuurslid clubhuis.
Sabine Offereins stelt zich voor aan de Ledenvergadering; ik ben Sabine Offereins, 26 jaar en
woonachtig in Eemnes op een kleine 400 meter van ‘ons’ mooie sportcomplex. Mij is gevraagd of ik
mij kandidaat wil stellen voor het bestuur, met als taak het dames- en meisjesvoetbal onder mijn
hoede te nemen. Aan mijn voetbalcarrière ben ik in 2013 begonnen en dat seizoen is dan ook de aftrap
geweest van het eerste dameselftal bij de SV.
Het dames- en meisjesvoetbal is sterk in opkomst en het kan dan ook niet anders dan dat deze
categorie apart vertegenwoordigd moet zijn. Het is van belang om de komende maanden te gaan
bepalen welke koers er op het gebied van dames- meisjes voetbal gevolgd gaat worden.
Als bestuurslid hoop ik mijn steentje bij te kunnen dragen aan het verder ontwikkelen van het damesen meisjesvoetbal en de SV.
Bart bedankt Sabine voor haar introductie en vraag Koen Bos om zich te introduceren; Koen stelt zich
kort voor aan de Ledenvergadering, waarna Bart Nouwens beiden bedankt voor hun toelichting.
Bart Nouwens geeft aan de Ledenvergadering aan, dat hij momenteel nog ad interim-voorzitter is. Hij
is bereid om definitief voorzitter te worden voor de resterende bestuurstermijn tot mei 2019 en vraagt
de ledenvergadering om daar, na stemming, positief over te besluiten.
Voorzitter Bart Nouwens geeft aan dat er een stemming gaat plaatsvinden, en geeft het woord aan
secretaris Eddy van der Dussen, die de procedure van de stemming uitlegt. Eddy geeft aan dat, conform
de huidige statuten, het stemmen over individuele (bestuurs)leden uitsluitend schriftelijk kan
gebeuren. Dat betekent dat iedereen ter plekke stemmingsformulieren ontvangt, waarop hij/zij kan
aangeven of men a) voor b) tegen of c) een onthouding heeft over een stem op een bepaald
bestuurslid. Nadat duidelijk is voor iedereen hoe de stemmingsprocedure zal verlopen, worden door

de bestuursleden de stemmingsformulieren uitgedeeld, waarbij iedereen de gelegenheid krijgt om
zijn/haar stem uit te brengen.

Nadat alle stemmingsformulieren weer zijn ingeleverd, geeft voorzitter Bart Nouwens aan dat er korte
pauze zal zijn, en na de pauze de uitslag van de stemming zal worden gemeld.

5. Korte Pauze
Tijdens de pauze worden de stemmen geteld van de zojuist gehouden schriftelijke stemming en de
uitslag hiervan wordt na de pauze gemeld door secretaris Eddy van der Dussen.
De uitslag van de stemingsrondes zijn als volgt;
Jan Schouten
Hans Camps
Rene Verhoeven
Bart Nouwens
Sabine Offereins
Koen Bos

-

penningmeester
bestuurslid senioren
bestuurslid jeugd
van a.i. naar voorzitter
bestuurslid dames/meiden
bestuurslid clubhuis

voor
33
34
34
31
34
34

tegen onthouding
1
0
0
0
0
0
1
2
0
0
0
0

Voorzitter Bart Nouwens bedankt alle aanwezigen voor het uitbrengen van hun stem en het vertrouwen in het huidige bestuur.

6. Goedkeuren begroting seizoen 2017/2018
Voorzitter Bart Nouwens geeft het woord aan penningmeester Jan Schouten voor een korte toelichting
op de begroting voor 2017/2018. Jan geeft aan dat we nu 5 jaar in het nieuwe clubhuis zitten, zodat
de kosten van onderhoud ook steeds overzichtelijker worden. Qua aantal leden zijn er behoorlijk wat
opzeggingen; in aantal ca. 55 (normaliter ca. 40). De omzet van het clubhuis is stabiel. De bingo is
gestopt. De Club van 100 heeft € 2.000,- bijgedragen aan de faciliteiten voor de nieuwe opzet van het
pupillenvoetbal. De KNVB heeft afgelopen seizoen SV Eemnes als locatie voor de TCIII cursus bepaald,
hetgeen naast een bijdrage van de KNVB ook weer de nodige goodwill heeft opgeleverd. Verder is er
een toename in de voorzieningen opgenomen voor groot onderhoud en een voorziening voor de
toekomstige vervanging van het kunstgras.
Er zijn geen vragen over de gepresenteerde begroting 2017/2018, waarmee deze zijn aangenomen.

7. Verslag en toelichting commissies
Voorzitter Bart Nouwens geeft aan dat bij de stukken de verslagen zijn bijgevoegd van de
seniorencommissie, jeugdcommissie en de commerciële activiteiten commissie.
Hans Camps geeft een korte toelichting op het verslag van de seniorencommissie; hij geeft aan dat er
een leidraad is gemaakt voor het seniorenvoetbal. Dit is geen statisch document; er kunnen
gaandeweg aanpassingen in gemaakt worden.
Er komt een voetbaltechnische commissie; de samenstelling daarvan is nog niet bekend; het is wel de
bedoeling dat scheidend hoofdtrainer Klaas Laansma daar onderdeel vanuit gaat maken.
Jelle Huizinga stopt als wedstrijdsecretaris van het zaalvoetbal, die hartelijk bedankt wordt voor zijn
werkzaamheden. Gelukkig hebben we ook een vervanger gevonden; vanaf het nieuwe seizoen zal Leon
van der Heijden zijn taken overnemen.

Rene Verhoeven geeft een korte toelichting op het verslag van de jeugdcommissie; hij geeft aan dat
het voetbalplaatjesboek een enorm succes is geworden, mede dankzij de bijdrage van Mieke van
Wegen en Albert van der Ploeg. Er is een ballenplan geïntroduceerd, dat goed werkt voor alle teams.
Er zijn nieuwe hesjes aangeschaft voor de senioren en jeugd.
Daarnaast heeft het bestuur besloten om een aantal TCIII-trainers vanaf komend seizoen een
financiële vergoeding te verstrekken van € 400,- per seizoen. Bart Nouwens vult aan dat we
noodgedwongen deze keuze hebben moeten maken, omdat ons omliggende verenigingen de TCIIIkwalificatie ook met financiële vergoedingen waardeert. We hopen hierdoor dat TCIII-trainers, die
binnen SV Eemnes hun diploma hebben behaald, ook bij Eemnes zullen blijven.
Henk van Hamersveld geeft een korte toelichting op het verslag van de cac-commissie; Henk geeft aan
al de nodige toelchting eerder in de vergadering aangegeven te hebben. Hij wil toeveogen dat er ook
met Partou Kinderopvang een mooie huurovereenkomst is gesloten.
Voorzitter Bart Nouwens bedankt Hans, Rene en Henk voor hun bijdrage en verslagen.

8. Problematiek rondom ‘veld 4’
Voorzitter Bart Nouwens geeft aan dat de discussie rondom ‘veld 4’ helaas in een negatieve spiraal is
gekomen; zowel voor de vereniging als voor diverse betrokkenen, waaronder de ‘verontruste leden’.
Er is het nodige te doen rondom de gemeentelijke besluitvorming om op de plek van het ‘veld 4’ het
Huis van Eemnes te gaan realiseren.
Wij hebben dit agendapunt opgenomen voor deze Algemene Ledenvergadering, omdat het bestuur
bespeurt, dat de verhoudingen binnen onze club verstoord raken. Zo worden oud-bestuurders ervan
beticht dat zij handjeklap met de gemeente hebben gespeeld en Veld 4 hebben weggegeven in ruil
voor 3 kunstgrasvelden.
Het huidige bestuur wordt verweten, dat zij ‘het maar laten gebeuren’, dat op “ons “ veld 4 het Huis
van Eemnes gebouwd gaat worden en dat zij geen bezwaarprocedure daartegen hebben gestart.
Aan de andere kant wordt door leden (in casu Reijer Manten van de ‘verontruste leden’) verweten,
dat hij met een dubbele agenda werkt en de ware reden van zijn fanatisme ligt in het feit dat zijn zoon
op de Meentweg woont, precies achter veld 4 en straks tegen een muur van 14 meter aan moet kijken.
Dit alles is niet goed voor de verhoudingen binnen de club. Daarom hebben wij besloten vanavond
volledig inzicht te geven welke standpunten het bestuur namens de vereniging heeft ingenomen
gedurende de procedure van besluitvorming door de Gemeente Eemnes, en op welk moment.
Eind april 2016 heeft de Gemeente ons als buren van het mogelijke toekomstige Huis van Eemnes
uitgenodigd om mee te denken over hoe het Huis van Eemnes eruit moest gaan zien. Drie
bestuursleden zijn hierbij aanwezig geweest. Op deze bijeenkomst hebben wij aangegeven niet blij te
zijn met de voorgenomen plannen omdat wij dan nooit meer gebruik kunnen maken van het veld en
dat wij grote parkeerproblemen verwachten. De meerderheid van de Gemeenteraad had toen al
besloten dat Het Huis van Eemnes op veld 4 gebouwd moest worden.
Wij hebben eind december een brief naar de Leden van de Gemeenteraad geschreven, waarbij wij
nogmaals onze zorgen hebben geuit over de definitieve locatie van het Huis van Eemnes; deze brief is
integraal voorgelezen op de ALV; Brief 1.

Op een gegeven moment werden we geconfronteerd met 4 leden van onze club die zich “verontruste
leden” hebben genoemd en zij hebben het bestuur gevraagd na de laatstgehouden Algemene
Ledenvergadering van 11 januari 2017 de leden toe te mogen spreken over hun initiatief en dat heeft
ook plaatsgevonden. Ook hebben zij aan ons gevraagd via de website een oproep te mogen doen om
leden op te roepen de inspraakavond op 13 maart 2017 bij de Gemeente te bezoeken.
Wij hebben een drietal gesprekken gevoerd met de ‘verontruste leden’ en in het eerste gesprek werd
aangegeven, dat zij handtekeningen zouden gaan verzamelen bij de burgers van Eemnes en deze aan
te bieden op de inspreekavond op 13 maart 2017. Het bleek een succes want er werd door hen bijna
1.200 handtekeningen overhandigd en wij hebben hen hiervoor gecomplimenteerd.
In latere gesprekken hebben de ‘verontruste leden’ het bestuur voorgesteld om in elk geval in gesprek
te gaan met de Gemeenteraad, om te kijken of het mogelijk is, de Leden van de Gemeenteraad op
andere gedachten te brengen. Wij zijn daar als bestuur niet in meegegaan, omdat wij onze zorg hebben
uitgesproken naar de Gemeente maar zeker geen stok in de spaken willen steken m.b.t. de plannen
van de Gemeente.
Tijdens de inspraakavond van 13 maart jl. hebben wij wethouder Niels Rood een aantal dingen horen
zeggen, die ons bevreemdde en hebben wij een schrijven gericht aan het college en de raad om
opheldering te vragen. Hoe de Gooi en Eemlander enkele dagen na het door ons versturen van deze
brief aan dit schrijven is gekomen is ons een raadsel en geeft een verkeerd beeld van het standpunt
dat wij als bestuur ingenomen hebben. De betreffende brief is voorgelezen op de ALV; Brief 2.
Wij hebben nog geen antwoord van het College en de Gemeenteraad ontvangen, navraag bij griffier,
de heer De Bruijn werd door hem aangegeven dat wij binnenkort het antwoord kunnen verwachtten,
maar dat zo’n procedure nu eenmaal veel tijd vergt.
Maandag 8 mei jl. kreeg ik als voorzitter een mail van journalist Edward de Vries Lentsch van de Gooien Eemlander, met de melding dat hij van Reijer Manten een bericht had ontvangen en heeft mij
gevraagd hierop te reageren. Het viel mij direct op dat de brief werd ondertekend door Reijer Manten
en niet door de “verontruste leden”.
Het krantenartikel
Reijer Manten:
Tijdens de Algemene ledenvergadering van de SV Eemnes heb ik het bestuur gevraagd om bij het
gemeentebestuur aan te dringen op behoud van het 4e veld om bovengenoemde redenen. Wanneer
het Huis van Eemnes op het 4e veld wordt gebouwd, kan de voetbalvereniging nooit meer uitwijken
naar het reserveveld. Het wordt niet voor niets het 4e Veld genoemd in alle stukken van de gemeente.
De ad interim voorzitter deed dit af met: “Hier is niets meer aan te doen”.
Antwoord van de voorzitter:
De SV Eemnes heeft een brief geschreven naar de Gemeente over de toekomstige bebouwing van
“veld 4”. Wij hebben in dat schrijven onze zorg uitgesproken dat wij geen gebruik meer kunnen maken
van veld 4 en over de te verwachten parkeerproblematiek.
Tijdens de laatstgehouden algemene ledenvergadering heeft Reijer Manten gevraagd wat voor
standpunt de SV Eemnes inneemt en ik heb die avond de brief voorgelezen die wij naar de gemeente
hebben gestuurd. Ik heb inderdaad aangegeven dat de gemeenteraad in meerderheid voor het plan
heeft gestemd en aangegeven dat een raadsbesluit in principe onomkeerbaar is, wat werd betwist
door Reijer Manten.

Ik heb de verontruste leden direct na de vergadering ruimte gegeven om hun standpunt kenbaar te
maken en daar hebben zij gebruik van gemaakt. Later hebben wij hen een oproep laten plaatsen op
de website van de SV Eemnes om de inspraakavond te bezoeken.
Reijer Manten:
Een aantal verontruste leden van de voetbalvereniging en ik dachten daar anders over. Na
herhaaldelijke gesprekken met het bestuur van de SV Eemnes om ons samen sterk te maken om het
Vierde Veld te redden werden we beschouwd als ‘lastig’.
Antwoord van de voorzitter:
Wij hebben inderdaad met de vier heren, Reijer Manten, Jan v.d. Wardt, Geert v.d. Wardt en Hans
Arends (vertegenwoordigers ‘verontruste leden’) diverse gesprekken gevoerd. Hoe Reijer Manten er
nu bij komt dat wij hen als lastig ervaren is mij een raadsel. Na de inspraakavond bij de gemeente heb
ik de heren nog een e-mail gestuurd en hen gecomplimenteerd over de wijze waarop zij hun standpunt
kenbaar hebben gemaakt. Wellicht wilt u die e-mail opvragen bij Reijer Manten.
De vertegenwoordigers van de ‘verontruste leden’ hebben aan ons gevraagd, om de mogelijkheid te
onderzoeken, om als bestuur van de SV Eemnes een bezwaarprocedure naar de Gemeente over de
bouw van Het Huis van Eemnes te starten. Wij hebben aangegeven hier niet toe bereid te zijn, wij
hebben onze zorg uitgesproken en daar blijft het bij.
Mede door welwillendheid van de Gemeente Eemnes beschikt de SV Eemnes over een prachtig
complex; het bestuur is van mening dat het niet kies is naar de Gemeente toe om nu een
bezwaarprocedure te starten tegen de bouw van Het Huis van Eemnes. Bovendien leert de ervaring
dat de bezwaarprocedures in het verleden tegen, bijvoorbeeld de bouw van de Minnehof, alleen maar
vertragend heeft gewerkt en de gemeenschap heel veel geld heeft gekost.
Reijer Manten:
Een belangrijke vraag van de ‘verontruste leden’ was: hoe is het gegaan tussen de SV Eemnes en de
Gemeente? Heeft de Gemeente het ons geleende veld 4 gekaapt of is dit uitgeruild tegen de nieuwe
kustgrasvelden (waar ook het laatste woord niet over gezegd is). Men weigert ons duidelijkheid te
verschaffen.
Antwoord van de voorzitter:
Dit punt begrijp ik niet, in de slotzin staat dat “men weigert ons duidelijkheid te verschaffen” , wie
wordt bedoeld, de Gemeente of het bestuur van de SV Eemnes? In het laatste overleg hebben wij
aangegeven een brief (n.a.v. opmerkingen tijdens de inspraakavond door wethouder Niels Rood) naar
het College en de Raad te hebben gestuurd, maar over de inhoud geen mededeling te willen doen
totdat wij antwoord hebben gekregen van de Gemeente. Wellicht doelt Reijer hier op.
Reijer Manten is een fervent tegenstander van kunstgras, vandaar zijn opmerking “waar het laatste
woord niet over is gezegd”.
Wij hebben als SV Eemnes de beschikking over 3 voetbalvelden, het veld 4 is nooit toebedeeld geweest
aan de SV Eemnes. Het is een openbaar terrein, waar wij, indien noodzakelijk, gebruik van kunnen
maken. Het terrein wordt ook door anderen gebruikt, er voetballen regelmatig jongeren op en jaarlijks
vindt er o.a. een volleybaltoernooi plaats. Wij kunnen op veld 4 geen rechten doen gelden, waar Reijer
de wijsheid vandaan haalt dat de Gemeente het veld 4 heeft gekaapt (van wie?) is mij wederom een
raadsel.

Opmerking van de voorzitter:
Ik vind het opvallend dat Reijer Manten op persoonlijke titel deze brief heeft geschreven, in de eerder
genoemde overlegmomenten met de vertegenwoordigers van de ‘verontruste leden’, hebben zij
aangegeven tot aan de inspreekavond actie te gaan voeren om hun standpunt aan het College en de
Raad duidelijk te maken. Bij het laatste overleg heeft Reijer verstek laten gaan, moet ik hieruit afleiden
dat hij alleen verder gaat omdat er binnen de ‘verontruste leden’ verschillend wordt gedacht over de
te volgen strategie?
Blijkbaar zijn wij nu zover gekomen dat wij via de krant met elkaar in discussie gaan, ook dat is een
teken van verdeeldheid binnen de vereniging.
Het bestuur heeft een standpunt ingenomen en daar blijven wij bij.
Wij hopen dat wij een punt kunnen zetten achter dit discussiepunt en hopen dat beide standpunten
gerespecteerd worden.
Jan van der Wardt geeft aan blij te zijn dat er nu wel openheid wordt gegeven, maar vind het jammer
dat er geen mededelingen zijn gedaan in de Nieuwsbrief en op de website hierover. Hiermee was
mogelijk veel ruis voorkomen.

9. Rondvraag
Er komt een algemene vraag over de wifi-verbinding in het clubhuis en of daar iets aan gedaan kan
worden. Bart geeft aan dat Dick van Beurden gevraagd zal worden om hier naar te kijken en dat het na
de zomer zo snel mogelijk aangepakt zal worden.

10. 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.
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