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INHOUD 

In dit stuk is geprobeerd een aantal highlights vanuit de Algemene Ledenvergadering uiteen 
te zetten. Voor meer informatie of de gehele notulen van de vergadering neem dan contact 
op met de Secretaris Jelle Adema, via secretaris@fcdriebergen.nl. 

OPENING  

Erik Zegwaart opent om 20.00u de vergadering en heet alle leden welkom.  

JAARVERSLAG PENNINGMEESTER 

De penningmeester, Nel Spruit, nam ons als eerst mee voor een analyse van de winst- en 
verliesrekening. Voor de analyse wordt de realisatie van het seizoen 2017/’18 voornamelijk 
afgezet tegen de begroting van 2017/’18. 

Winst-en verliesrekening 
De netto omzet in het seizoen 2017/’18 is ten opzichte van de begroting bijna EUR 21.000k 
afgenomen. De daling is voornamelijk zichtbaar in de contributies (EUR 5.000k), 
acties/loterijen (EUR 2.000k) en kantine inkomsten (EUR 16.500k). Daarentegen zijn de 
diverse baten gestegen met EUR 2.500k. De contributies zijn met name lager als gevolg 
van het wegvallen van seniorenteams. Ook de daling van de kantine inkomsten is met 
name te wijten aan het wegvallen van enkele seniorenteams en seniorenleden, die zijn 
uiteindelijk wel de ‘Big Spenders’ van de vereniging. 

De totale lasten in het seizoen 2017/’18 zijn ten opzichte van de begroting gedaald met circa 
EUR 15.500k, de belangrijkste fluctuaties worden hier uiteengezet. De afschrijvingen zijn 
lager dan begroot enerzijds omdat een aantal zaken volledig zijn afgeschreven, daarnaast 
is ervoor gekozen om dit jaar bepaalde onderdelen in één keer af te schrijven. Deze zijn 
verantwoord onder de diverse baten die daarmee hoger zijn dan begroot. Aan de 
voorziening is in 2017/’18 minder toegevoegd door de afbouw van de Dalto kantine. De 
personeelskosten zijn ongeveer EUR 10.000k hoger dan begroot, dit komt omdat er meer 
trainers dan afgesproken een contract hebben gekregen, daarnaast is er een oud contract 
eerder ontbonden dan verwacht wat betreft de schoonmaak, dit brengt hogere kosten met 
zich mee. De huisvestingskosten zijn ongeveer EUR 5.000k lager uitgevallen als gevolg 
van, met name, lagere energiekosten. Dan hebben we nog een stijging in het Bestuur en 
Commissies, die zijn hoger uitgevallen door een extra uitgave aan de dames voor een 
activiteit. Tenslotte zijn de kantinekosten lager dan begroot, hetgeen verband houdt met de 
daling in de omzet. 

Uiteindelijk resteert er een nettoresultaat van ongeveer EUR 6.500k positief. Het resultaat is 
lager dan begroot (EUR 11.650k), het verschil is iets meer dan EUR 5.000k. Tenslotte 
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vraagt de penningmeester de leden om de exploitatie goed te keuren, de leden stemmen 
hiermee in. 

Vaststelling van de begroting 2018-2019 
De penningmeester neemt de leden mee in begroting van 2018/’19. De begroting is 
opgesteld op basis van ervaringscijfers van het seizoen 2017/’18, daarnaast loopt het 
seizoen 2018/’19 al een tijd, de beschikbare informatie van het huidige seizoen worden dan 
ook mee genomen in de begroting 2018/’19. 

De netto omzet in de begroting ligt EUR 5.000k lager dan de realisatie van 2017/’18. De 
belangrijkste oorzaak hiervan ligt in de contributies die lager worden geschat als gevolg van 
het dalende aantal teams. Een aantal leden stellen hier terecht kritische vragen over, men 
wil graag weten wat het bestuur gaat doen om dit tegen te gaan. Het bestuur is zich bewust 
van de daling, het bestuur geeft aan dat de organisatie van de vereniging een transitie 
doormaakt en dat er nieuwe initiatieven op de rol staan.  

De totale lasten liggen grotendeels in lijn met de realisatie van het seizoen 2017/’18. 
Uiteindelijk resulteert het bovenstaande in een nettoresultaat van EUR 2.400k positief. 
Tenslotte vraagt de penningmeester de leden om de begroting voor 2018/’19 goed te 
keuren. De leden stemmen in met de begroting. 

Vaststelling contributie seizoen 2019/’2020 
De penningmeester geeft aan dat de contributies de afgelopen twee jaar niet is verhoogd. 
Gezien de financiën en de toekomstplannen van de vereniging is volgend seizoen een 
kleine aanpassing noodzakelijk. De aanpassing wordt voornamelijk veroorzaakt door een 
afname van het aantal seniorenleden. Het voorstel om de contributie te verhogen ziet er als 
volgt uit: 

  
  

De leden begrijpen de noodzaak van deze verhoging, ook gezien de begroting van 2018/’19. 
De leden stemmen dan ook in met de contributieverhoging ingaande in het seizoen 
2019/’2020. 

VERSLAG OPERATIONEEL BESTUUR 

Een belangrijke ontwikkeling vindt plaats in het vrouwenvoetbal, waar de laatste tijd een 
hoop initiatieven vandaan komen om het vrouwenvoetbal een belangrijkere positie binnen 
de vereniging te geven. Er is contact gezocht met de KNVB om te kijken hoe FC 
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Driebergen aan het bovenstaande invulling kan geven. Een mooi voorbeeld voor meerdere 
afdelingen van de vereniging. 

 
Daarnaast blijft een tekort aan vrijwilligers een belangrijk punt. Ook het gebrek aan 
goede/gediplomeerde trainers voor alle teams blijft lastig, dit kan een oorzaak zijn voor het 
teruglopen van het aantal leden. Overigens is dit een maatschappelijk probleem, overal in 
het land blijkt dit lastig te zijn voor verenigingen. Bert de Goede geeft ook aan dat hij zich 
het komende seizoen gaat bezighouden met het opzetten van een vrijwilligersbeleid, 
hetgeen nu onvoldoende is beschreven en ingevuld.  

Tenslotte benadrukt Bert dat er een hoop zaken beter kunnen binnen de vereniging en dat 
men het daar vaak over heeft, maar dat er ook een hoop dingen heel goed gaan, het is 
zaak om dat vast te houden en daar energie uit te halen.  

BESTUUR SAMENSTELLING 

Erik Zegwaart begint met het bedanken van de secretaris, Kees van der Burg, en Bert de 
Goede van het operationeel bestuur, zij nemen afscheid en treden terug. Het mag gezegd 
worden dat zij veel werkzaamheden hebben gedaan/doen voor de vereniging. Op een later 
moment zal het bestuur deze twee vrijwilligers op gepaste wijze bedanken voor hun 
bijdragen. 

Zoals al aangekondigd via de website heeft Jelle Adema zich aangeboden als beoogd 
secretaris. De leden stemmen in met deze voordracht, Jelle Adema zal vanaf 12 november 
2018 in het dagelijks bestuur werkzaam zijn. Daarnaast is er nog een vacature in het 
dagelijks bestuur. 

Vervolgens neemt Erik ons mee in de hervorming van de organisatie die er als volgt uit ziet: 
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Huug Brinkers is de voorzitter van de grootste afdeling binnen de vereniging, het 
Jeugdbestuur. Daarnaast is Bert de Goede binnen de vereniging gebleven als Vrijwilligers 
Coördinator. Rosanne Engberts heeft al met verschillende initiatieven laten zien dat zij het 
voortouw wil nemen wat betreft het Meiden- en Vrouwenvoetbal, het is goed om te zien dat 
zij binnen de vereniging een belangrijke plek hebben gekregen. Tenslotte is er nog een 
vacature als voorzitter van het seniorenbestuur. 

Daarna zijn de leden meegenomen in het dagelijks bestuur met staffuncties, hetgeen er als 
volgt uit ziet:  

 

Tenslotte zijn de leden meegenomen in onze grootste afdeling van de vereniging, het 
Jeugdbestuur: 
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SLUITING 

De voorzitter, Erik Zegwaart, bedankt de leden voor hun komst en sluit de vergadering. 
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