sv Always Forward Hoorn
Notulen 97e algemene ledenvergadering d.d. 02 november 2018 gehouden in
de kantine van het clubgebouw.
Aanwezige bestuursleden: Willem Kluft, Henk Brugmans, Stef van Kleef, Mark
Luiken, Ron Bakker. Willem Klaver en Wim van Saane.
Afwezig met berichtgeving:
De heren Matt Wever, Eric Schipp, Koos van Bockxmeer, Theo Hoogland en
Fred Bulens

1 Opening en mededelingen door de voorzitter de heer Willem Kluft.
De voorzitter heet om 20.00 uur alle aanwezigen hartelijk welkom op deze 97e
algemene ledenvergadering. Een bijzonder woord van welkom voor alle ereleden
en leden van verdiensten.
De voorzitter somt de namen op van de personen die het afgelopen
verenigingsjaar zijn overleden: Theo Vissie.
Om hem te herdenken wordt 1 minuut stilte in acht genomen.

2 Voorwoord door de voorzitter de heer Willem Kluft.
In zijn voorwoord gaat de voorzitter in op de ontwikkeling van de parkeerplaatsen
aan de zijde Holenweg/Venenlaan.
De gemeente heeft de subsidie voor de bouw van kleedkamers en
fysiotherapieruimte gehonoreerd en de voorzitter noemt een bedrag € 117.000,-die nodig is bovenop de € 100.000 die vorig jaar gevraagd is. Hierover meer
verderop in dit verslag.
3 Vaststellen notulen 96e algemene jaarvergadering d.d. 03-11-2017.
Zonder verdere op- of aanmerkingen met dank aan de samensteller werden de
notulen goedgekeurd.

4/5 Jaarverslagen.
- Algemeen jaarverslag - H.J. Brugmans
- Financieel jaarverslag - S. van Kleef
- Verslag kascommissie - Ronald Commandeur en Paul Walkeuter
- Begroting 2018-2019 & aanvullend mandaat voor een bedrag van €
117.000,- voor de
bouw van kleedkamers en een fysiotherapieruimte.
Algemeen jaarverslag secretariaat:
Deze is zonder verdere op- of aanmerkingen met dank aan de samensteller
goedgekeurd.
Financieel jaarverslag en begroting 2018-2019:
Onze penningmeester, Stef van Kleef, bedankt allereerst de heer A. Blokdijk die
het afgelopen jaar de kantineadministratie voor zijn rekening heeft genomen. De
heer C. Olijhoek, die de ledenadministratie onder zijn hoede had en de heer D.
Schouten, die de facturatie van de leden/sponsoren verzorgde worden bedankt
voor hun inzet dit jaar. De heer M. Luiken wordt bedankt voor zijn inzet met
betrekking tot het factureren en manen van sponsoren en ook Laura Blauw heeft
het afgelopen jaar weer veel op het financiële vlak voor onze vereniging gedaan.
Debiteuren 365 wordt bedankt voor hun inzet bij het innen van de contributies.
Het totaal ontvangen bedrag aan contributies is gestegen. Dit door een groeiend
ledenaantal en doordat het aantal leden in de oudere leeftijdscategorieën toeneemt.
Ook de kantineopbrengst vertoont een positief saldo.
De penningmeester vraagt de vergadering toestemming voor een aanvullende
uitgave van € 117.000,- welke nodig is voor de bouw van nieuwe kleedkamers en
een fysiotherapieruimte. De vergadering gaat akkoord.
Het afgelopen jaar is afgesloten met een positief resultaat.
Ook het financieel jaarverslag wordt goedgekeurd.
Verslag kascommissie:
Aanbevelingen van de kascommissie:
Het bestuur moet kijken naar de marges van de kantine opbrengsten want deze
lopen terug.
Het bestuur zou er verstandig aan doen een bestuursverzekering af te sluiten.
De vergadering verleent het bestuur decharge voor het gevoerde financiële beleid!
Verslag:
Beste leden van S.V. Always Forward,
Ingevolge de opdracht die de kascontrolecommissie aanvaard heeft van de
algemene ledenvergadering van de S.V. Always Forward, is de
kascontrolecommissie bijeen geweest op dinsdagavond 23 oktober 2018. Bij de
controle was Stef van Kleef in de functie van penningmeester van de vereniging
aanwezig.

De penningmeester heeft aan de kascontrolecommissie inzage gegeven in het
jaarverslag, bestaande uit de balans per 30 juni 2018 en de winst-enverliesrekening over de periode 1 juli 2017 tot en met 30 juni 2018. Verder heeft
de penningmeester een toelichting gegeven bij de gevoerde boekhouding en
administratieve organisatie van de club en de financiële verslaglegging. De
kascontrolecommissie heeft alle door haar gevraagde stukken in kunnen/mogen
zien en daarbij geen onregelmatigheden aangetroffen. De vereniging eindigt het
jaar met een positief vermogen en een positief resultaat. Wij zijn van mening dat
de door ons gecontroleerde stukken een getrouw beeld geven van de financiële
positie van de vereniging.
Op basis van bovenstaande willen wij de Algemene Ledenvergadering voorstellen
om de penningmeester en daarbij het gehele bestuur te dechargeren voor het
gevoerde financiële beleid over het seizoen 2017-2018.
In de voorgaande controle is advies gegeven aan het bestuur om een
bestuurdersaansprakelijkheidsverzekering af te sluiten. Hier is tot op heden geen
opvolging aan gegeven en we raden het bestuur aan dit opnieuw te overwegen.
Op basis van de ontwikkeling van de cijfers adviseren wij het bestuur om de
marges op de kantine omzet en het beleid voor eigen gebruik in heroverweging te
nemen. De marge op de kantineverkoop is in de afgelopen twee jaar afgenomen
van 57% tot 47% en het eigen gebruik van kantineproducten neemt toe.
Verder hebben wij geconstateerd dat de vereniging voor een groot deel
afhankelijk is van om-niet sponsoring. Ondanks dat dit inherent is aan het
verengingsleven zijn hier ook de risico’s aan verbonden die de financiële positie
van de organisatie kunnen beïnvloeden. Wij adviseren het bestuur om de risico’s
en voordelen van deze gunsten goed in kaart te brengen en de continuïteit ervan te
blijven waarborgen.
Ten slotte willen wij onze welgemeende complimenten geven aan de
penningmeester voor de deugdelijke opzet van de administratieve organisatie en
de aanwezige managementinformatie om de verenging op professionele wijze te
kunnen besturen.
Met vriendelijke groeten,
Ronald Commandeur

Paul Walkeuter

6 Sluit Always Forward aan bij het op weg naar een rookvrije generatie?
Het agendapunt levert volop discussie op.
Op de vraag of de club rookvrij moet worden wordt verschillend gereageerd van
betuttelend tot ja zeker.
Hoe gaan we handhaven? Wat zijn de bevindingen bij Blokkers?
De heer M. Entius stelt voor op elk veld een rookzone in te stellen.
Kunnen we het doordeweeks/zaterdag verbieden en op zondag wel toestaan?
Het roken geeft veel (peuken)troep rondom de velden.
Zelfs stevige rokers geven aan dat roken niet thuishoort op een sportcomplex en
verder is het een landelijke trend dat er gestopt wordt met roken op
sportcomplexen.
We moeten waken voor het verplaatsen van de overlast.

Een door Always Forward gehouden poll wijst uit dat 60% het roken wil
verbieden en dat 40% het buiten roken wil toestaan.
We zullen in de toekomst het overheidsbeleid “alcohol en roken” op elkaar
moeten afstemmen.
7 Nieuw Huishoudelijk reglement.
Het bestuur doet een voorstel het reglement aan te passen met een passage over
financiële malversaties en enige tekstuele aanpassingen.
Voorstel is aangenomen.
8 Bestuursverkiezing.
Aftredend
Henk Brugmans- secretaris
Aftredend
Matt Wever- vice voorzitter

- herkiesbaar
- niet herkiesbaar

De voorzitter leest een bericht voor van de heer Wever (zie hieronder)
Geachte leden en bestuur van Always Forward.
Allereerst mijn excuses dat ik ben verhinderd.
Het besluit om te stoppen met mijn bestuursfunctie kwam eigenlijk door
wethouder Ben Tap tijdens een overleg.
Bestuurders moeten niet te lang in het bestuur fungeren om doorstroming en
vernieuwing te blokkeren. In onze vereniging zijn genoeg personen die
kwaliteiten hebben op bestuurlijk niveau.
Het bestuur en jeugdcommissie fungeren als een team met goede aanvoerders en
daar zijn wij heel erg trots op.
Als grootste vereniging van West-Friesland zijn wij koploper, zowel sportief als
saamhorigheid. Menige vereniging en gemeente nemen een voorbeeld aan ons.
Daar zijn wij trots op!
Ik blijf aan de zijlijn aanwezig
Het gaat jullie goed.
Matt Wever
De vergadering gaat, door middel van een applaus, met de benoeming van de
secretaris akkoord.
9 Ontwikkeling bij Always Forward.
Aan de hand van een powerpointpresentatie geeft Mark Luiken namens het
bestuur uitleg over het reilen en zeilen en de ontwikkelingen bij Always Forward.
Het leden bestand stijgt nog altijd van 806 in 2006 naar +/- 1150 in 2018 en het
eind is nog niet in zicht. Er is een continue en gezonde aanwas van de jeugd, De
groei in ledenaantal is mogelijk tot maximaal 1400.
Door de aanleg van vier kunstgrasvelden met verlichting is er een ruime
beschikbaarheid van het aantal trainingsuren.
De groei van Always Forward komt mede door de solide reputatie in Hoorn.
Ook het beleid voor selectie- en niet selectieteams passeert de revue waarbij het
belang voor de niet selectieteams niet uit het oog verloren wordt.

Bij Always forward staat de ontwikkeling van het meisjes/damesvoetbal ook hoog
in het vaandel en ook hier is een groeiend aantal leden te zien.
Ook op accommodatiegebied staan wij niet stil, dit seizoen beschikken wij over
vier kunstgrasvelden, een sporthal en dit alles verkeert in een uitstekende staat.
Voor de toekomst verwachten wij o.a. nog nieuwe kleedkamers en ledverlichting
langs de velden.
Always Forward is niet alleen maar een voetbalvereniging maar organiseert ook
tal van andere activiteiten. Een kleine greep zijn: het pupillenkamp, kerstinstuif,
Sinterklaasviering, darten, halloweenfeest, FIFA-competitie op Playstation,
trainingen door BVO Ajax, etc., etc.
Op het gebied van sponsoring beschikt Always Forward over een stabiel aantal
sponsoren die ons o.a. steunen met borden en doeken langs de velden. Verder
beschikt Always Forward over een jeugdselectie-sponsorplan. Nieuwe
mogelijkheden zien wij voor digitale sponsoring bijvoorbeeld via de website en
voetbal TV.
Het bovenstaande is maar een kleine greep uit de presentatie, de volledige
presentatie komt op de website en wij nodigen u dan ook van harte uit deze eens
in zijn geheel te bekijken.
10 Rondvraag.
De heer W. Verberne: vraagt aandacht voor de plafonds in de kleedkamers.
Kan er wat gedaan worden aan het probleem van het uitdraaien van de
opstellingen t.b.v. de omroeper en Radio Hoorn. Bij aanwezigheid van Matt
Wever gaat het goed. Gaat aan gewerkt worden.
De heer Edwin Hoogland: Een vraag over de trainers voor niet selectieteams.
Ouders zijn niet altijd beschikbaar. Wordt dit voor volgend seizoen geregeld? Dit
hangt af van de beschikbaarheid van mensen om dit te doen. Verder is Ruben
Olijhoek aangetrokken om dit in de toekomst te realiseren. Het streven blijft om
jeugdtrainers op te leiden voor lagere teams.
De heer M. Entius: Is er ruimte voor een zaterdag seniorenteam? Deze ruimte is er
altijd, we zijn er mee bezig en sluiten niets uit.
Jan Kaag: Op het A-veld brandt volop licht terwijl het lijkt dat er niet getraind
wordt. Op het bewuste moment werd er wel getraind maar we moeten hier
inderdaad wel alert op blijven.

11 Benoeming ere - lid / lid van verdienste.
De heren Gerrit Lenting en Willem Bervoets worden benoemd tot leden van
verdienste..
Horinezen hebben 't niet zo op complimenten
Bekèèk ut, zeggen ze dan. 't Moet toch gebeuren
Ze halen hun schouders op, spugen in de handen en gaan weer verder
Maar daarmee gaan de complimenten niet weg
Die blijven zweven door de ether, op zoek naar de rechthebbenden.
Wat een prachtig complex. Wat goed onderhouden, zo schoon ook
Petje af. Chapeau. En zo mooi nog in de verf
En dat is dus precies het punt:
Waar gaan complimenten naartoe als niemand ze wil hebben?
Die blijven hangen in het weeshuis van goede bedoelingen
Precies de verkeerde plek, wat ons betreft
Daarom pikken we er vandaag eens twee vrijwilligers tussenuit
Goedschiks of kwaadschiks, twee pijlers van de club
Twee heren dit keer, die symbool staan voor zovelen
Willem Bervoets en Gerrit Lenting
Mannen. Wat fantastisch dat jullie er voor ons zijn

12 Sluiting.
Om 21:10 uur sluit de voorzitter – niets meer aan de orde zijnde – de vergadering
en dankt alle aanwezigen voor hun komst en hun inbreng.
Hoorn, november 2018
Henk Brugmans
Algemeen Secretaris
Sv Always Forward

