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Notulen van de Algemene 
Ledenvergadering 2020 van 
voetbalvereniging Oliveo 
 
Datum : 14 december 2020 
Locatie : Clubgebouw Sportlaan Pijnacker 
Aanwezig : 10 leden fysiek inclusief bestuur en 33 leden online 
 
 
1 Opening en mededelingen 
Ruud opent de vergadering en verwelkomt iedereen in deze bijzondere ALV. Voor het eerst in de 
geschiedenis van Oliveo zal deze ALV vanwege de Corona maatregelen voor een klein aantal fysiek 
aanwezigen in de kantine en voor 33 aanwezigen online gehouden worden. 
In deze bijzondere tijd staan we als vereniging in de ‘waakstand’, de activiteiten staan op een laag 
pitje, maar dat weerhoud ons niet van de verplichting om een ALV te houden. 
 
Bericht van verhindering ontvangen van: Leo Kerklaan en Hans van Rijn. 
Opvallend feitje is dat Theo Storm voor het eerst sinds 1983 in de kantine niet aanwezig is bij deze 
ALV, echter hij neemt wel online deel. 
 
Traditiegetrouw wordt een minuut stilte in acht genomen voor de in het afgelopen jaar overleden 
(oud)leden. Dat zijn Jack Delissen  -  Ronald van Es  -  Alex de Vet  - Frans van Heijningen 
Paul van der Zanden  -  Frans Thermoshuizen  -  Aad Verbakel  -  Jaap van Schie 
 
Kees Hogervorst Lid van verdienste 
Zondag 27 september werd Kees Hogervorst tijdens het afscheid van Oliveo zondag 6 verrast door 
het bestuur. Kees is de geestelijk leider van diverse seniorenteams geweest. Met een staat van 
dienst als vrijwilliger bij Oliveo, die al decennia loopt, was het het bestuur opgevallen dat Kees als 
trouwe bezoeker van de ALV nog niet was gedecoreerd. Als voetballer, leider, scheidsrechter, 
organisator van feesten, klusser en nog veel meer maakt Kees zich onmisbaar voor Oliveo. 
 
Vrijwilligers. Een aantal mensen heeft afscheid genomen van hun vrijwilligerstaken en of Oliveo 
verlaten. Door de Covid-19 pandemie hebben wij geen gelegenheid gehad om hier goed bij stil te 
staan. Als bestuur spreken wij de wens uit om wanneer het kan alsnog volgend jaar hierbij stil te 
staan. Dit geldt ook voor de vrijwilliger die traditie getrouw op de nieuwjaarsreceptie de Kauffmann 
trofee overhandigd zou krijgen. 
 
 
2. Vaststellen Agenda 
De agenda wordt zonder wijzigingen vastgesteld. 
 
 
3. Vaststellen verslagen  
De notulen van de Algemene Ledenvergadering 2019 en de notulen van de bijzondere ALV van 27 
januari 2020 worden zonder opmerkingen vastgesteld. 
 
 
4. Financiële verantwoording 2019 – 2020 (Vereniging en Stichting) 
Ruud geeft het woord aan penningmeester Peter Bom voor de financiële verantwoording. 
Peter licht de cijfers aan de hand van een PowerPoint presentatie toe.  
 
Financiële Verantwoording Vereniging 
Peter geeft aan dat ook voor het financiële gedeelte het een bijzonder jaar is. Meestal hebben we 
binnen de exploitatie een tekort, en dit tekort wordt normaal gesproken opgeheven door de kantine 
inkomsten, maar deze inkomsten vielen voor een groot gedeelte weg. Gelukkig hebben wij daar 
goed op kunnen anticiperen. Wat geresulteerd heeft in een positief resultaat. Peter legt uit hoe dit tot 
stand gekomen is.  
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Kijken we naar de kosten dan zien we dat o.a. de afdracht aan KNVB aanzienlijk minder was, 
bijdrage Nederlands elftal en ING heeft hier aan bijgedragen. Trainers hebben afgezien van hun 
reiskosten. Jeugdbudget hebben we voor een deel overgehouden. V.w.b. tweede kwartaal hebben 
we geen kosten aan de gemeente betaald voor de huur van de velden. 
 
Aan de baten kant zijn er ook een aantal opvallende zaken die benoemd worden. Peter ligt er een 
aantal toe. Op het gebied van acties zijn er twee positieve uitschieters, nl. RABO en Sabine Zondag 
Plus. Daarnaast is er een TOGS subsidie van 4000 euro toegekend. Dat alles bij elkaar heeft tot een 
positief resultaat opgeleverd.  
 
Opleidingskosten waren iets hoger. Tarieven energie zijn behoorlijk gestegen, opbrengsten 
reclameborden was wat lager. 
 
Peter geeft aan dat overall gezien de vereniging er financieel gezien er gezond voorstaat. 
 
Er is een vraag binnen gekomen m.b.t. de gelden die destijds ontvangen zijn voor Mike van Duinen. 
Deze gelden zijn gereserveerd voor het pannaveldje wat gerealiseerd gaat worden. Hier zal later in 
de ALV op terug gekomen worden. 
 
Financiële Verantwoording Stichting 
Er is een plus gerealiseerd van 4000 euro. Dit is volledig toegevoegd aan het kapitaal. Omdat er niet 
of nauwelijks onderhoudskosten zijn geweest is de onderhoudsreserve met ruim 15% gestegen. 
 
 
5. Verslag Kascontrole Commissie & decharge bestuur 
Kascontrole Commissie 
Peter geeft aan dat er zeer professioneel en met een kritische blik door de kascommissie naar de 
cijfers is gekeken. Er zijn ook een aantal afspraken gemaakt waardoor er meer controle momenten  
ingebouwd worden en de kascommissie krijgt een kijkfunctie in het boekhoudsysteem. 
 
Formeel puntje, normaal gesproken moet er iemand van de kascommissie aftreden, maar vanwege 
de huidige situatie zal dit deze keer niet gebeuren. Peter vraagt hiervoor toestemming aan de 
vergadering. De vergadering gaat hiermee akkoord. 
  
Decharge bestuur 
Het bestuur heeft schriftelijk decharge gekregen. 
 
 
6. Begroting Vereniging en Stichting 2020-2021 
Vereniging: Redelijk een dilemma, is vanwege de Covid pandemie moeilijk in te schatten. Vooral de 
kantine zal een uitdaging worden. Peter geeft aan rekening gehouden te hebben met weinig tot 
geen omzet kantine, maar wel met een aantal extra inkomsten. Daar tegenover staan minder 
kosten. Tegenvaller in de baten is o.a. de contributie inkomsten. Reden hiervan is de terugloop in 
het aantal leden. Terugval sponsorinkomsten, aantal acties zoals RABO en supermarkt Plus. 
Meevallers zijn o.a. de subsidies die ontvangen zijn, opheffing stichting wat een substantieel bedrag 
heeft opgeleverd, kosten trainers zijn omlaag gegaan, geen trainingskamp selectie, geen kosten 
voor feest jubileum en 50% korting op huur velden 4e kwartaal gemeente. 
 
Vraag: Ad Ruigrok vraagt waarom er een afwijking is in wat er op de presentatie te zien is en wat er 
in de begroting staat.  
Antw.: In de presentatie die getoond wordt zijn bedragen meegenomen die in de goedgekeurde 
stukken van de kascommissie niet staan. De kascommissie heeft hier schriftelijke goedkeuring op 
gegeven. 
 
Contributie:  
Voor 2020-2021 blijven de contributies gelijk aan vorig seizoen. 
 
Vraag; komen er verzoeken binnen om vanwege Covid contributie terug te storten.  
Antw. Nee geen vragen ontvangen. 
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Vraag: Hoeveel contributie wordt er n.a.v. de Covid pandemie gestorneerd.  
Antw.: Is niet in afwijking van andere jaren. Circa 20% van de contributies wordt gestorneerd. 
 
Vraag: oud papier opbrengst is gelijk aan afgelopen jaar. Hoe realistisch is het om hetzelfde bedrag 
als vorig jaar te begroten?  
Antw. Er zijn voor een aantal jaar afspraken met gemeente gemaakt m.b.t. de opbrengst. Deze 
afspraken lopen nog 1 jaar door.  
 
 
Stichting: Peter kan hier kort over zijn. Dit geeft een stabiel beeld, maar moet wel aandacht zijn 
voor onderhoud o.a. Skippy gebouw en sporthal. 
 
 
7 Teugblik en vooruitkijken  
Voetbaltechnische zaken 
- Terugblik seizoen 2019-2020 en vooruitkijken 2020-2021 
John neemt het woord en begint met te benoemen dat het seizoen begin maart beëindigd werd en 
waarbij het eerste periodekampioen geworden is, maar het seizoen als een nachtkaars is uitgegaan. 
Eind van het seizoen zijn hoofdtrainer eerste en tweede weggegaan.  
 
- Voetbaltechnische organisatie 
Alle (hoofd)jeugdtrainers en TC die nu bij ons rondlopen hebben een Oliveo achtergrond. 
 
- Zondag >> Zaterdag 
Overgang is soepel verlopen. Jammer dat er door het beëindigen van de competitie het eerste een 
jaar langer in de vierde klasse moet blijven, terwijl er min of meer gerekend was op promotie naar de 
derde klasse. Momenteel zijn er drie selectieteams. Daarnaast is er een Onder-23 team voor de 
competitie ingeschreven. Het O23-team zal voornamelijk bestaan uit jongens die vanuit de JO17 en 
JO19 overkomen. 
 
- Ontwikkeling ledenaantallen 
We hebben te maken met een terugval van leden in vooral de O15 en O17 leeftijden. Daar tegen 
over staat dat er bij de O11, O9 en O8 een instroom te zien is. 
Daarnaast is het z.g. Ukken voetbal zeer succesvol. De trainingen die Frank van der Zwan, met een 
aantal vrijwilligers elke zondagochtend verzorgt, worden door gemiddeld 50 kinderen in de leeftijd 
van 4 tot 7 jaar bezocht. We hopen natuurlijk dat dit voor deze kinderen een opstap naar het 
lidmaatschap is.  
 
Sponsoring 
De sponsorinkomsten zijn wat terug gelopen, maar desondanks is Oliveo trots op al haar sponsoren. 
Voor de vier hoofdsponsors, Bexter, Toussaint schilders, Teesink en BHV Nederland, staat het 
ondertekenen van hun overeenkomsten nog op de planning, want ook dit hebben wij door de 
Corona pandemie voor ons uit moeten schuiven. 
Ruud geeft nog aan dat mede door toedoen van de vier sponsoren en de overeenkomst met Robey, 
onze nieuwe sportkleding leverancier, gaan wij het merendeel van de teams van nieuwe 
wedstrijdkleding voorzien.  
 
Accommodatie 
- Groot onderhoud 
Ondanks het bevriezen van alle kosten, zijn er deels in het vorige seizoen uitgaven geweest aan de 
accommodatie. Waarbij er prioriteit aan een nieuwe verwarmingsketel voor douches en sporthal 
gegeven is. Tevens is de verlichting in de sporthal voorzien LED verlichting. 
   
- Hoofdveld veld 1 
Gemeente is halverwege met het opleveren van veld 1, d.w.z. dat het veld is opgeleverd maar de 
omgeving, de groen voorziening en het gedeelte achter de sporthal, nog niet. Hierover wordt er nog 
met de gemeente overlegd over de herinrichting. 
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- Renovatie veld 2 
Aanbesteding is gedaan, afhankelijk van de planning zal juni/juli dit veld gerenoveerd worden, 
waarbij ook de verlichting vernieuwd wordt naar Ledverlichting. 
 
- Verplaatsen hoofdingang/entree 
Eerste stappen zijn gezet. Bedoeling is om dit gedeelte van het complex ook op te knappen zodat 
we een volwaardige entree krijgen. Plannen zijn gemaakt, de subsidie is toegekend, echter een en 
ander is wel afhankelijk hoe we er financieel begin volgend jaar voorstaan.  
 
- Verduurzaming 
We kijken nadrukkelijk naar alle mogelijkheden voor verduurzaming van het complex. Er zijn 
inmiddels enkele maatregelen genomen, zoals het vervangen van de verwarmingsketel en 
verlichting in de sporthal. Er wordt ook gekeken naar het plaatsen van zonnepanelen. Verder zijn er 
nog een aantal noodzakelijke investeringen in het Skippy gebouw met name de vloeren in de 
gangen. 
 
Vraag Bas Verdel: conditie van veld 4 is niet best, is dit mogelijk te vervangen of te voorzien van 
kunstgras. 
Antw.: De gemeente zullen we aansporen om het onderhoud te intensiveren, maar kunstgras zal 
vanuit gemeente oogpunt niet aan de orde zijn. 
 
Bas: Het is zonde dat er doordeweeks veel op getraind wordt waardoor het zaterdags slecht 
bespeelbaar is. Bas vraagt zich af waarom het dan ook door DSVP gebruikt wordt.  
Antw. Oliveo heeft afspraken met DSVP gemaakt waardoor zij veld 4 op bepaalde momenten 
mogen gebruiken. Wij snappen dat dit ten koste gaat van de kwaliteit van het veld. Het enige wat wij 
nu kunnen doen is bij de gemeente aandringen op intensivering van het onderhoud. 
 
Vraag Michael Thermoshuizen: Kunnen wij veld 1 nog gebruiken, of is deze alleen voor DSVP 
Antw.: Wij kunnen dit veld gebruiken, maar alleen niet op de momenten dat DSVP deze nodig heeft.  
 
Vraag Guy Luscuere: komt er ook wedstrijdverlichting op veld 2 
Antw.: Gemeente heeft aangegeven dat er trainingsverlichting met mogelijkheid tot dispensatie voor 
wedstrijden te spelen komt. Oliveo heeft wel aan de gemeente gevraagd wat de kosten zijn voor 
wedstrijdverlichting zoals op veld 1.  
 
Vraag Colin Zweerts: Zit er in de reservering voor het dak ook een reservering voor zonnepanelen. 
Antw.: Nee, er zijn aanbiedingen gedaan, maar dit heeft nog niet geleid tot reserveringen in de 
begroting.  
 
Vraag Hugo Mentink: Gaat het niet bespelen van veld 1 leiden tot lagere huur? 
Antw.: Klopt, wij gaan geen huur meer betalen voor dit veld. 
 
Vraag Harry Kerklaan: Het is krap op de zaterdag, leven er bij Oliveo en de KNVB plannen om met 
de jongste jeugd op zondag te gaan voetballen. 
Antw.: Er wordt geëxperimenteerd in de regio met zondag voetbal voor de jeugd, maar wij en de 
KNVB hebben hier geen concrete plannen voor. 
 
 
90-jarig jubileum 
- Wat is van geworden en wat gaan we eventueel nog doen? 
Er is een jubileumcommissie geformeerd die vol met plannen zat. We op de nieuwjaarsreceptie 
fantastisch gestart met het jubileumjaar. Waarbij het ‘retro’ logo gepresenteerd werd. Daarnaast 
werden er diverse activiteiten georganiseerd. 
Helaas kwam er in het ‘beruchte’ eerste weekend van maart een abrupt einde aan alles, want toen 
werden we geconfronteerd met de eerste gedeeltelijke loc down. Gelukkig konden we op vrijdag 6 
maart nog wel genieten van een fantastische reünie. De sporthal was die avond gevuld met ruim 
450 leden, oud leden en sponsoren. Op zaterdag was er voorlopig het laatste Oliveofeest, en 
daarna was het klaar, want toen ging alles vanwege Covid op slot. 
Op onze ‘verjaardag’ op 2 juli hebben we nog wel een jubileum klusdag konden organiseren, waarbij 
we met een grote groep vrijwilligers de accommodatie hebben opgeknapt. 
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Wat overblijft, is een fantastisch stuk geschiedenis die op de website is terug te vinden.  
Ondanks alles is ons jubileum zeer succesvol geweest. 
 
 
Verkiezingen 
Secretaris Kees is aftreden, maar heeft zich herkiesbaar gesteld. Door de aanwezigen wordt hier 
instemmend op gereageerd, waarbij de secretarisfunctie voor de komende 3 jaar door Kees 
uitgevoerd zal worden. 
Penningmeester Peter heeft aangegeven om per einde seizoen 2020-2021 zijn functie als 
penningmeester neer te willen leggen. Het bestuur heeft zijn wens gehonoreerd en zal de komende 
periode op zoek gaan naar een nieuwe penningmeester. 
Voorzitters Ruud en John zijn niet herkiesbaar en hebben besloten om per 1-1-2021 af te treden. 
De overige bestuursleden zijn inmiddels op zoek naar een nieuwe voorzitter(s) en laten weten dat zij 
in een vergevorderd stadium met een kandidaat voorzitter zijn en hopen in januari hierop terug te 
kunnen komen.  
 
 
Rondvraag. 
Vraag Kees Hogervorst: Blijven de spelers van het eerste, ondanks het stop zetten van de 
competitie, het komend seizoen lid van Oliveo. 
Antw.: Er is eerder commitment door de spelers gegeven, we zien geen aanleiding dat zij hierop 
terug zullen gaan komen. 
 
 
Vraag Frank van der Zwan: Zijn er plannen voor vrouwenvoetbal en wordt er gesproken over 
eventuele fusie met DSVP? 
Antw.: Op beide vragen is het antwoord nee 
 
Walter van de Bogaerdt bedankt namens de leden het bestuur voor hun inzet in deze aparte 
moeilijke Covid tijd. 
 
 
Nadat Ruud RV Webdiensten bedankt heeft voor hun ondersteuning in deze online ALV sluit hij de 
vergadering. 
 
 
 


