
Notulen Algemene Ledenvergadering A.S.V. De Flamingo’s 64 dd 18 december 2017 
 
Voorafgaand aan de vergadering heeft de kascommissie (Ton Vlaar en Martin Nauta) goedkeuring 
gegeven aan de jaarrekening 2016/2017 en de begroting voor 2017/2018. Samen met Frank de Boer, 
Ton Weck en Dolf Henschen zijn de cijfers doorgenomen. 
 
Om 20:00 uur wordt de vergadering geopend en wordt geconstateerd dat er niet voldoende leden 
aanwezig zijn. Er wordt een nieuwe vergadering uitgeschreven voor 20:05. 
 
Aanwezig: zie presentielijst 
Namens het bestuur: Dick Bleek (voorzitter), Dolf Henschen (penningmeester), Frank de Boer 
(vicevoorzitter), Tim Schmidt (notulen). Afwezig: Nick Hoogland (secretaris) met afbericht 
 

1. Opening 
De voorzitter opent de vergadering en heet iedereen welkom. 
Er wordt met 1 minuut stilte stilgestaan bij het overlijden van Silvia den Beste, Dirk Jan Veldhuis en 
Monique Louwe 
 

2. Goedkeuring van de notulen van de Algemene Ledenvergadering van 15 december 2017 
Dick vraagt of er nog vragen en/of op- en aanmerkingen zijn. 
Deze zijn er niet, de notulen worden goedgekeurd. 
 

3. Ingekomen stukken / afberichten 
Er zijn afberichten van Paul Gijzen, Jack van Baar, Fred Martin en Nick Hoogland. 
Er zijn geen ingekomen stukken. 
 

4. Bestuursmededelingen 
Geen (zie punt 9) 
 

5. Jaarverslag 
Dolf geeft een overzicht van het afgelopen seizoen: 
Zaterdag 1 draaide een teleurstellend seizoen 
JO16 waren najaarskampioen 
Zondag 3 kampioen 
Overige teams draaide een verdienstelijk seizoen 
Zaterdag is verjongd en een 2de team erbij. Dank aan Ron Weinbrecher  en Richard Rijsterborgh. 
Er zijn veel verschillende activiteiten geweest op ’t Loodt: KNVB, VTT, Jonger Oranje, Voetgolf, 
Klaverjassen, Voetbalquiz 
Er is een schikking getroffen met SAB. 
 

6. Financieel jaarverslag 
Frank bedankt Ton Weck voor al het werk. 
AZ is weg waardoor het bestuur minder begroot heeft. 
De kantineopbrengsten vielen echter mee door alle bij punt 5 genoemde activiteiten 
Contributies zijn iets lager dan begroot, niet alles is geïncasseerd 
Opbrengst uit sponsoring verdient aandacht, nog weinig aandacht vanuit het bestuur hiervoor. 
Kosten zijn hoger dan begroting:  

- Overeenstemming met werknemer over gemaakte kosten. Hiervoor is een voorziening 
getroffen 

- Er is een reservering opgenomen voor advocaatkosten daar de kosten hoger uitvielen (EU 
2000,-) dan het subsidiepotje toeliet 



- Er is een reservering voor energiekosten. Deze werden door SAB voldaan maar dienen vanaf 
februari 2016 door Flamingo’s voldaan worden. Tot heden heeft SAB nog geen energiekosten 
verhaald. 

Begroting 2017 / 2018 qua inkomsten begroot op 85% van 2016 / 2017. Dit is mede op basis van 
verwachte activiteiten 
Kosten: begroting is EU 4000,- hoger dan vorig jaar. Dit ivm energiekosten. 
Het resultaat is begroot op EU 1000,-. De kaspositie is vooralsnog gezond. 
We zijn geen rijke vereniging maar op deze voet kunnen we het nog lang volhouden. 
Vraag van Ron: wat is de toekomstvisie? Deze vraag wordt even geparkeerd tot punt 9. 
 
Vaststelling contributie seizoen 2018 / 2019. Het bestuur doet het voorstel om de contributie voor 
seizoen 2018 / 2019 te verhogen naar EU 190,-.  
Er wordt positief op gereageerd. Voorstel aangenomen. 
Opmerking Marcel Beentjes: contributie wordt plompverloren afgeschreven. Wellicht dat hierover 
een bericht op de site gezet kan worden.  
Er moet nog van 10 a 12 mensen contributie geïnd worden. Het bestuur gaat met deze personen in 
gesprek. Deze personen zijn vooralsnog geblokkeerd in Sportlink. 
 

7. Verslag kascommissie 
Het bestuur is gedechargeerd voor het gevoerde financieel beleid. 
Ton Vlaar en Martin Nauta vormde dit jaar de kascommissie, waarvoor dank. 
 

8. Verkiezing bestuur 
Dick treedt af. Er zijn geen tegen kandidaten en Dick wordt weer in zijn functie gezet 
 

9. Verkiezing kascommissie 
De kascommissie van dit jaar wordt herkozen. Cas Hanique wordt zal als reserve lid gevraagd. 
 

10. Stand van zaken SAB 
Frank neemt het woord. 
Er is een nieuw kunstgrasveld en het A-veld wordt weer goed bijgehouden. B- en C-veld worden ook 
weer onderhouden. 
Voordat vorige uitspraak afliep heeft het bestuur de velden laten keuren. De velden werden 
afgekeurd (toplaag en ondergrond vervangen). SAB is hierna in gebreke gesteld en diende binnen 2 
weken te herstellen. In geval van geschillen diende de KNVB-rechter uitspraak te doen. SAB is 
vervolgens naar de KNVB gestapt en dit resulteerde in een arbitragezaak. KNVB drong aan om er 
gezamenlijk uit te komen. Uitkomst van de arbitrage is dat er onder andere afgesproken is met SAB 
om onderhoud aan A- en B-veld volgens KNVB normen uit te laten voeren (kosten SAB) en om een 
nieuw kunstgrasveld op het B-veld aan te laten leggen (kosten SAB). Flamingo’s gaat energiekosten 
kantine en kleedkamers zelf betalen. 
Er is nadrukkelijk geen afstand genomen van het C- en D-veld. 
Het bestuur meent met de schikking gekozen te hebben voor de continuïteit van de vereniging. 
 
In antwoord op de vraag van Ron bij punt 6: 
Visie van het bestuur: De toekomstvisie van het bestuur hangt in hoge mate af van de visie van de 
gemeente. De gemeente is bezig te onderzoeken om in de toekomst verenigingen te laten fuseren. 
Bestuur meent de komende 10 jaar op de huidige voet verder te kunnen gaan. Meer elftallen is goed 
en mooi maar gezien de ontwikkelingen van de laatste jaren zal een groei naar verwachting 
marginaal zijn.  
Als er niets veranderd zal het over 10 jaar echter lastig worden om zelfstandig verder te gaan 
(onderhoudskosten, huurkosten). 
 



11. Ronvraag 
Marcel Beentjes: worden er vervolgstappen genomen om het huidige succes van zat 1 te continueren 
(bv fysiotherapeut, trainingspakken).  
Dick: we gaan ermee aan de gang. Het bestuur wil een fysio benaderen.  
Voor het nieuwe seizoen wordt weer gekeken naar talentvolle spelers om met de zaterdagtak door 
te pakken. 
Er zal geïnventariseerd moeten worden welke spullen er nog in voorraad zijn. 
Een actiever sponsorbeleid zou de aanschaf van nieuwe spullen vergemakkelijken .Er is een verhaal 
nodig en een lijst met personen / bedrijven die benaderd kunnen worden. 
 
Ron: komen er na de doedelzakvereniging nog meer verenigingen die hier van de faciliteiten gebruik 
gaan maken. 
Er zijn enkele initiatieven maar veel ruimte is er niet voor structureel gebruik. Er zijn echter wel 
partijen die interesse hebben in incidenteel gebruik 
 
Opmerking van het bestuur. We hebben last van lekkage in de kantine bij overvloedige regen. 
Hiervoor zal in de toekomst onderhoud uitgevoerd moeten worden met kosten van enkele 
duizenden euro’s. 
 
Ton Weck wil het bestuur complimenteren met de vooruitgang die de afgelopen jaren is geboekt. 
Met name Dick wil hij een groot compliment geven voor al zijn inspanningen. 
 
Dick sluit de vergadering 
 
 
 


