
 

Algemene Ledenvergadering 29 mei 2021 (beknopte weergave) 
Vaststellen van het definitieve verslag vindt plaats tijdens de volgende ALV 

Op een zonovergoten terras heeft afgelopen zaterdagmiddag 29 mei 2021 de Algemene Leden Vergadering 

plaatsgevonden. Het is jammer om te moeten constateren dat ook deze ALV door zo weinig leden bezocht 

was. De voorzitter roept op: ‘Ik wil alle leden, en vooral ook de jongeren, uitnodigen op dit soort 

bijeenkomsten aanwezig te zijn. De ALV is hét moment om mee te praten over het beleid van de club’.  

Ik wil jullie graag informeren over de hoofdlijnen die besproken zijn. 

1. Terugblik afgelopen jaar 

Het afgelopen bestuursjaar stond met name in het teken van Corona en de gevolgen daarvan voor de club. 

Het was heel bizar en onwerkelijk dat gedurende de lockdown het hele sportpark gesloten was. Na een 

bruisend jubileumjaar kwam op 12 maart 2020 de Trefferstrein gedwongen tot stilstand. Gelukkig kon 

vanaf  4 mei 2020 de jeugd weer starten met trainen. Er is door heel veel mensen, denk aan jeugdbestuur 

en begeleiding van de teams, maar ook door commercie heel veel werk verzet. Het is geweldig om te 

kunnen constateren dat onze leden en onze sponsoren De Treffers zijn trouw gebleven. Allemaal heel veel 

dank daarvoor.  

In het afgelopen jaar waren er ook veel positieve ontwikkelingen. Zo is de kantine door vrijwilligers 

opgeknapt en is er met financiële ondersteuning van de supportersvereniging en de club van 11 nieuw 

meubilair aangeschaft. Zodra we de kantine weer in mogen besteden we daar op gepaste wijze aandacht 

aan. Daarnaast is er, door de inzet van de stichting Nijerf, subsidie van de gemeente ontvangen, om de 

kunstgrasvelden te renoveren. Op het sportpark is een beweegpark gerealiseerd waar alle leden gebruik 

van kunnen maken.  

Het bestuur heeft ook gekeken aan een nieuwe bestuursstructuur en heeft twee zaterdagochtenden onder 

leiding van Gerd Prick hiervoor bij elkaar gezeten. We willen de onderlinge communicatie en samenhang 

verbeteren. Het dagelijks bestuur wordt iets kleiner en de coördinatoren krijgen, binnen kaders, meer 

zeggenschap. We gaan hierover binnenkort met hen in overleg. 

 

2. Wijziging contributiestelsel 

Het bestuur heeft het voornemen aan de ALV voorgelegd om het contributiestelsel aan te passen. Hiervoor 
is een aantal redenen: 
1. Het systeem van Clubcollect werkt onvoldoende en met ingang van het nieuwe seizoen gaan we gebruik 

maken van Sportlink 

2. Het aantal mogelijke categorieën is te complex; we gaan in de nieuwe opzet van 18 naar 10 categorieën 

3. Eenvoudiger, meer transparante en toekomstbestendige indeling 

4. Positief effect op de begroting vanwege tariefwijzigingen 

De tijdens de vergadering vastgestelde nieuwe lidmaatschapstarieven vanaf seizoen 2021 – 2022 staan op 

de website onder Leden -> Contributie. 

Voor de leeftijdscategorie 6/7 jarigen, die te maken krijgt met de hoogste stijging, wordt op verzoek van de 

Algemene Ledenvergadering een coulance regeling gemaakt. Om daar een beroep op te kunnen doen kan 

men zich wenden tot de secretaris via het mailadres: secretaris@detreffers.nl. 

De ALV is akkoord gegaan met het nieuwe contributiestelsel en de voorgestelde tarieven.  

 



 

3. Begroting seizoen 2021-2022 
De penningmeester heeft de begroting toegelicht. De begroting is de financiële vertaling van het beleid van 
de club. Het realiseren van de begroting 21-22 was een lastig proces. We willen graag weer terug naar een 
normale situatie, maar nog niet alles  is zeker of bekend.  Het bestuur is uitgegaan van het scenario waarbij 
tot oktober 20% van de normale inkomsten worden gegenereerd, in het laatste kwartaal 50% en vanaf 
2022 weer terug naar de oude situatie.  Dit betekent dat de begroting op dit moment sluitend is maar wij 
blijven afhankelijk van de ontwikkelingen rond Covid-19. 
 
De ALV gaat onder applaus akkoord met de begroting 2021 – 2022. 

4. Voetbalzaken 
Het bestuurslid voetbalzaken licht de nieuwe structuur van voetbalzaken toe. Er komt een scheiding tussen 
voetbal gerelateerde zaken en facilitaire zaken (zoals kleding, velden, medisch en contracten). Hierdoor 
ontstaat meer duidelijkheid over taken en verantwoordelijkheden en wordt de “last” over meer schouders 
verdeeld. Met ingang van het nieuwe seizoen is er weer een volwaardige zaterdag 1. De selectie voor 
zondag 1 is  - bijna - rond. Er staat een team waarvan voetbalzaken verwacht dat goed mee kan doen in de 
Tweede Divisie. Drie spelers vanuit Onder 21 sluiten aan bij de selectie. Behalve Onder 21 zal ook Onder 19 
met ingang van het nieuwe seizoen deel uitmaken van het talentenplan. De jeugd draait goed. We zien nog 
steeds dat er veel interesse is om bij De Treffers te voetballen. Tot nu toe hebben 12 spelers zich laten 
overschrijven of zijn gestopt, waaronder een aantal spelers uit het eerste elftal. En er zijn tot nu toe 27 
nieuwe aanmeldingen. 
 
5. Rondvraag en sluiting 
In de rondvraag worden een aantal vragen beantwoord en spreekt de ALV de complimenten uit aan 
vereniging en bestuur over hoe deze moeilijke periode is opgepakt en voor de positieve ontwikkelingen die 
in gang zijn gezet. De vergadering wordt gesloten. 
 

Theo Jochoms, voorzitter 

 

 

 


