
Notulen Algemene Ledenvergadering A.S.V. De Flamingo’s 64 dd 15 december 2016 
 
Voorafgaand aan de vergadering heeft de kascommissie (Fred Martin) goedkeuring gegeven aan de 
jaarrekening 2015/2016 en de begroting voor 2016/2017. Samen met Frank de Boer, Ton Weck en 
Dolf Henschen zijn de cijfers doorgenomen. 
 
Aanwezig: zie presentielijst 
Namens het bestuur: Dick Bleek (voorzitter), Dolf Henschen (penningmeester), Nick Hoogland 
(secretaris), Frank de Boer (vicevoorzitter), Tim Schmidt (notulen) 
 

1. Opening 
De voorzitter opent de vergadering en heet iedereen welkom. 
Er wordt stilgestaan bij het overlijden Peter Timmermans, Lex Bijhouwer, Foppe Kallenkoot, Ans van 
Zijl en Henk Laas. Er wordt een minuut stilte gehouden. 
 

2. Goedkeuring van de notulen van de Algemene Ledenvergadering van 28 augustus 2016 
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 Ron Weinbrecher, Jack van Baar en Gerard en Ineke Keijsper 
 

4. Bestuursmededelingen 
Geen (zie punt 9) 
 

5. Jaarverslag 
Nick Hoogland doet het algemene deel. 
Het bestuur heeft getracht de financiën onder controle te houden. Verder is getracht inkomsten te 
genereren door activiteiten te organiseren: 

- Footgolf toernooi 
- Samenwerking Animo 
- VTT toernooien 
- KNVB dagen 

Probleem: vrijwilligers voor kantine, hierdoor dienen we sommige activiteiten af te zeggen. 
Sportieve deel. Zondag 1 uit de competitie vanwege niet betalen contributie. Slechts 4 teams over 
aan einde seizoen 2015/2016.  
Sportief hoogtepunt: periodekampioen Zaterdag 1 
Iets meer elftallen: nu 6 elftallen 
 

6. Financieel jaarverslag, begroting van de penningmeester en vaststellen contributie komend 
seizoen 

Frank geeft het financieel overzicht aan de hand van jaarrekening 2014/2015 en 2015/2016 en de 
begroting voor 2016 / 2017. Frank spreekt zijn dank uit voor de input van Ton. 
Opbrengsten Kantine lopen terug sinds vertrek van AZ. Begroot is nu de helft van seizoen 2014 / 
2015. Verwacht wordt dat de huidige opbrengsten iets hoger zullen zijn dan begroot.  
Contributie is iets meer door aanmeldingen van Animo. Er komen echter minder elftallen dan 
verwacht. 
Het bedrag aan sponsering zal naar verwachting lager uitvallen dan begroot. Hiervoor zal een extra 
inspanning geleverd moeten worden. 
Kosten besparingen: met name op salarissen en overige kosten is bespaart 
Vorige seizoenen: negatief resultaat. Dit jaar wordt een klein positief resultaat verwacht, met een 
grotere positieve kasstroom (afschrijving van 5000 is geen kasstroom). 



Meer elftallen zou een nog positiever resultaat kunnen opleveren. 
Er is een kleiner assortiment in de kantine waardoor we hopen minder weg te hoeven gooien. 
Vraag van Fred Martin: blijft de contributie gelijk? Antwoord Dick: we houden het nog een jaar zo. 
 

7. Verslag kascommissie 
Fred Martin heeft de kas gecontroleerd. Hij geeft aan dat hij de cijfers akkoord heeft gegeven. 
Volgens hem kan je zo nog jaren doorgaan met de club, hij geeft hiervoor complimenten aan het 
bestuur. 
 

8. Verkiezing kascommissie 
Dolf vraagt Ton Vlaar, deze gaat schoorvoetend voorwaardelijk akkoord. Dick geeft aan dat hij Cas 
Hanique zal vragen. Fred Martin geeft aan dat hij volgend jaar eventueel ook nog beschikbaar is. 
 

9. Stand van zaken SAB 
Frank geeft aan dat het ons gelukt is het hoofd boven water te houden. Voorlopig is er echter nog 
geen akkoord met SAB. SAB wil geen overeenkomst waarin zij geld moeten overmaken. SAB voert 
minimaal onderhoud uit. Hoe kunnen we SAB bewegen een deal te sluiten of onderhoud te plegen? 
Het bestuur trekt zich de kritiek aan dat weinig beweging in de onderhandeling zit.  
Voorstel dat er nu ligt: SAB stelt 400.000 in r.c. beschikbaar voor onderhoud van A en B veld. Hierin 
zit ook aanleg van nieuw B-veld (kunstgras). 
Juridische uitspraak: Flamingo’s heeft recht op het medegebruik van 4 velden waarbij B en C veld aan 
de norm van de KNVB moet voldoen. Bij de laatste keuring (door SAB) zijn de velden goedgekeurd. 
Een eventuele rechtszaak zou 10.000 tot 15.000 EU kosten. Dit budget is op dit moment niet 
aanwezig. 
Paul Gijzen geeft aan dat er volgende week een rapport uitkomt van RIVM uit over de 
kunstgrasvelden.  
PG vraagt wat er met de dug outs is gebeurd. Frank: Deze zijn door AZ opgehaald.  
Vraag Danny: Vorige week stonden er geen lijnen om het A-veld. Antwoord Dick: Er werd niet vanuit 
gegaan dat er op het A-veld gespeeld zou worden, vandaar dat er geen nieuwe lijnen zijn getrokken.  
Frank memoreert nog aan het stuk in het NHD van afgelopen week waarin Driessen riep dat er maar 
op het Lood nieuwe parkeerplaatsen gemaakt moesten worden 
PG: moeten we niet naar de burgemeester stappen om nieuw budget aan te vragen? Frank: wij gaan 
in gesprek met de gemeente. Frank vraagt aan PG of hij bereid is contact te leggen met de 
burgemeester, PG geeft aan dit niet te willen. 
Belangrijkste voor het bestuur is de continuïteit van de vereniging te waarborgen. 
 

10. Rondvraag 
Er zijn geen vragen. 
Dick geeft namens het bestuur aan dat er behoefte is aan vrijwilligers die af en toe een dag willen 
helpen 
Frank geeft aan dat het bestuur zeer blij is met de nieuwe onderhoudscommissie onder leiding van 
Peter Jansen. 
Dick sluit de vergadering. 


