Notulen van de Algemene
Ledenvergadering 2021 van
voetbalvereniging Oliveo
Datum
Locatie
Aanwezig

1

: 25 oktober 2021
: Clubgebouw Sportlaan Pijnacker
: 35 leden inclusief bestuur

Opening en mededelingen

Ronald opent de vergadering en verwelkomt de aanwezigen, en in het bijzonder de gedecoreerde
leden, op deze ALV, tevens spreekt hij de wens uit dat iedereen gezond blijft en we hopelijk het
komende seizoen verlost blijven van COVID.
Bericht van verhindering ontvangen van: Wessel Kleij, John Weijgertse en Tim van Rheenen
Traditiegetrouw wordt een minuut stilte in acht genomen voor de in het afgelopen jaar overleden
(oud)leden. Dat zijn Nel Kemp en Geert van Rheenen.

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

Aanvulling op de notulen bij punt overledenen; Giel Stig toevoegen. Op aangeven van Adri Wijsman
aanvulling punt 6 ‘Begroting vereniging en stichting’, voor de volledigheid moet hier staan: ‘Stichting
Tribune’.
Het verslag van de Algemene Ledenvergadering van 14 december 2020, verslag van de bijzondere
ALV van 18 januari 2021 en jaarverslag v.v. Oliveo seizoen 2020-2021 worden zonder verdere
opmerkingen vastgesteld.

4.

Financiële verantwoording 2020 – 2021 (Vereniging en Stichting)

Ronald geeft het woord aan penningmeester Frank Duijvestijn voor de financiële verantwoording.
Frank licht de cijfers aan de hand van een PowerPoint presentatie toe.
Financiële Verantwoording Vereniging
Frank geeft aan dat v.w.b. het financiële gedeelte het een bijzonder jaar is. Naast de gebruikelijke
kosten die een vereniging maakt, hebben we ook dit jaar weer een aantal (financiële)meevallers in
de vorm van de TASO-subsidie (Tegemoetkoming amateursportorganisaties COVID-19) en een
gedeeltelijke kwijtschelding huur velden door de gemeente.
Punt van zorg is / wordt de energiekosten, hier moeten we als vereniging zeer alert op zijn. We
hopen met de aanschaf van een behoorlijke hoeveelheid zonnepanelen en andere
energiebesparende maatregelen hier verantwoord mee om te gaan.
Er zijn verder geen opvallende zaken op de jaarrekening die aanleiding geven tot vragen en of
opmerkingen.
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Frank geeft aan dat overall gezien de vereniging er financieel gezien er gezond voorstaat.
Financiële Verantwoording Stichting
Op de exploitatie heeft Covid minder effect gehad, per saldo lopen e zaken redelijk zoals begroot.
De baten lopen iets achter, vanwege verminderde inkomsten verhuur sporthal is daar ten opzichte
van de begroting een negatief resultaat van ruim 6000 euro ontstaan.
Rogier Zandijk vraagt of er vanuit de gemeente nog andere tegemoetkomingen en of subsidies
aangeboden worden.
Frank geeft aan dat hier vooralsnog geen zicht op is.

5.

Verslag Kascontrole Commissie & decharge bestuur

Kascontrole Commissie
Ed v.d. Burg geeft aan dat de cijfers er goed uitzien en zij geen reden tot verdere vragen hebben.
Afgesproken is dat de kascommissie vaker mee gaat kijken. Hij vraagt daarom aan de aanwezigen
het bestuur decharge te verlenen. Decharge wordt door de lenen verleend.
Samenstelling kascommissie
Menno Vloemans is aftredend, Jeroen Kluiters wordt voorgedragen om de plek van Menno in te
nemen. De vergadering gaat hiermee akkoord.

6.

Bedanken en eren

Na de cijfers is het voor Ronald tijd om een aantal vrijwilligers te bedanken.
Allereerst vraagt hij of Gerhard Häupler naar voren wil komen.
Gerhard is benoemd tot Lid van Verdienste. Gerhard is de afgelopen 15 jaar zeer actief geweest bij
de training van onze jongste jeugd. De befaamde “F-Cees”, genoemd naar zijn voorganger Cees de
Vreede.
Hierna is het de beurt aan Ad Ruigrok. Ad is benoemd tot Erelid. Ad is al zijn hele leven lid van
OLIVEO. In 1990 heeft hij aan de wieg gestaan van de Stichting OLIVEO, waar hij tot op de dag van
vandaag actief bij is. We hebben het dan over maar liefst 31 jaar!
En als klap op de vuurpijl worden John Weijgertse en Ruud Schalkwijk beide benoemd tot
Erevoorzitter. Ruud en John zijn de eerste duovoorzitters van OLIVEO. 9 jaar hebben zij OLIVEO
geleid. Opvolger Ronald Laarhoven complimenteerden de heren voor hun tomeloze inzet. Ruud
ontvangt door voorzitter Ronald de Erevoorzittersspeld, John was door omstandigheden afwezig en
werd live telefonisch op de hoogte gebracht. Uiteraard ontvangt hij op een later tijdstip de
Erevoorzittersspeld.
Beide heren blijven als vrijwilliger bij de club actief. John is lid van het voetbaltechnische hart. Ruud
blijft zich vastbijten in het verbeteren van de accommodatie.

7

Teugblik en vooruitkijken

Ook dit jaar werden we weer geconfronteerd met de Corona maatregelen. Gelukkig heeft de jeugd
door kunnen trainen. Waarbij de trainers een pluim verdienen, want zij moesten toch maar elke keer
weer zien om de jeugd gefocust te houden. Helaas konden de senioren weinig tot niets doen.
De Technische Commissie (TC) ziet er als volgt uit: Dick Kuiper, Paco van Leusden en John
Weijgertse. Voor de TC en de trainers is het een hele puzzel om op zaterdag iedereen aan het
voetballen te krijgen, maar met de medewerking van iedereen is dit aardig gelukt.
Speerpunten zijn:
- Doel voor het eerste selectieteam is nog steeds zo snel mogelijk promotie naar de derde
klasse te bewerkstelligen
- Continue blijven stimuleren en leren van de jeugd
- Gezellige en sportieve wedstrijden voor de B-Categorie
- Een scheidsrechter voor elke wedstrijd
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Sponsoring
4 hoofdsponsors hebben zich voor 3 jaar verbonden, Het was een moeilijk jaar voor ondernemers,
echter bij Oliveo is geen terugval van sponsors
Selectie heeft presentje gegeven aan diverse gewaardeerde sponsors.
Bestuur heeft brief gestuurd aan alle sponsors om te bedanken voor bijdrage en loyaliteit van
afgelopen jaren.
Sponsorcommissie. Hier moet er op zoek gegaan worden naar nieuw 'commercieel bloed' en
nieuwe leden die graag hun steentje willen bijdragen aan het verder uitbouwen van ons
sponsorbestand.
Accommodatie: Renovatie veld 2 is afgerond. Nu de Coronamaatregelen hier de ruimte voor geven
zijn een aantal vrijwilligers aan de slag gegaan met het vernieuwen van de entree en de speelplaats.
Terras volledig vernieuwd en vergroot, tribune is geplaatst, Panna-kooi (met dank aan Mike van
Duinen) geplaatst. Speeltuin en ingang (plaats voor fietsen) “onder constructie”
Verduurzaming accommodatie in gang gezet, Peter Bom is druk bezig om de zonnepanelen op de
daken van de sporthal en het Skippygebouw te krijgen.
75 jaar Jeugdkamp.
Komend jeugdkamp in 2021 zal in het teken staan van het 75-jarig bestaan.

8.

Begroting Vereniging en Stichting 2021-2022

Vereniging: Uitgangspunt van Frank is hopelijk een normaal verenigingsjaar zonder Corona.
Wat valt op? Aan de kosten kant. Kosten trainers en verzorging is wat hoger dan andere jaren.
Huurkosten velden zal vanwege ‘normaal’ jaar, geen kortingen meer te zien geven. Voor het eerst is
er een post afschrijving zonnepanelen opgenomen.
Walter vraagt zich af of de begrote energiekosten reëel zijn.
Frank geeft aan dat het energiecontract, en dus de huidige tarieven, tot eind 2022 doorloopt.
Daarnaast verwachten we profijt te hebben van de opbrengst zonnepanelen.
Exploitatie kantine: Prijzen zijn enigszins aangepast. Vanwege invoering statiegeld op kleine plastic
flesjes verwachten wij hier een bescheiden vergoeding voor.
Streven is naar een bruto marge van rond 53%. Verwachting is een totaal negatief resultaat van
8.800 euro
Voor investeringen/groot onderhoud wordt 76.000 euro begroot, hierbij zijn de grootste posten voor
entree, onderhoud/reparatie daken en zonnepanelen.
Contributie:
Voor 2021-2022 blijven de contributies gelijk aan vorig seizoen.
Stichting: Frank kan hier kort over zijn. Dit geeft een stabiel beeld. Verhuuropbrengsten sporthal
zullen naar verwachten hoger uit gaan vallen.
De verwachte investeringen zijn fors, maar moeten met eigen middelen op te vangen zijn.
Vraag van Henny van Eeden; is de constructie van het dak kantine wel voldoende voor plaatsing
zonnepanelen?
Antwoord Frank; zonnepanelen zullen op dak sporthal en Skippygebouw geplaatst gaan worden.
Deze daken hebben een kleine aanpassing nodig.

9.

Bestuur en Stichting

Dagelijks Bestuur:
Voorzitter:
Ronald Laarhoven
Secretaris:
Kees Kleij
Penningmeester: Frank Duijvestijn
Bestuurslid:
Kantine Zaken: Anja van der Burg
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Peter Bom houdt zich bezig met de accommodatie en is verantwoording schuldig aan het bestuur.
Daarnaast zijn er verschillende commissies die opgezet gaan worden.
Stichting:
Voorzitter:
Walter van den Bogaerdt
Secretaris:
Adrie Wijsman
Penningmeester: Sjaak Brouwer
Bestuurslid:
Erik-Jan van der Ham
Samenhang Club en Stichting wordt in maandelijks overleg besproken. De Stichting zal een meer
adviserende rol als toezichthouder krijgen.

10.

Rondvraag

Vr. Ruud Schalkwijk; Bij trainingen en alleen spelen op zaterdag, komt er dan niet teveel druk op de
velden?
Antw. Veld 4 is ons slechtste veld, deze zal zoveel als mogelijk ontzien moeten worden. DSVP mag
hier eventueel gebruik van maken, maar zal eerder nee dan ja te horen krijgen.
Vr. Adrie Wijsman; Hoe zit het met de ruimte die gecreëerd is met het aanpassen van veld 1?
Antw. Het is niet bekend wanneer er met de werkzaamheden aan de parkeerplaats begonnen wordt.
Vr. Harry Kerklaan; De accommodatie vindt hij er wat ‘bleekjes’ uitzien! Weinig groen en veel
rommel. Zijn er plannen om b.v. duidelijker te laten zien dat op Sportlaan 2 Oliveo gehuisvest is?
Antw. Er wordt gewerkt om bij de nieuwe entree een welkomstbord te plaatsen. Entree wordt
dusdanig met beplanting en vlaggenmasten ingericht dat er een idee van een ontstaat.
Vr. Frank v.d. Zwan; Hoe zit het met het terug plaatsen van de vlaggenmasten rond het hoofdveld?
Antw. Masten worden momenteel opgeknapt en zullen zeker terug komen, waarbij het de bedoeling
is dat de vlaggen continu blijven hangen.
Vr. Henny van Eeden; Hoe zit het met het kalken van de lijnen op de grasvelden, want hij heeft nu
het idee dat dit te weinig gebeurt.
Antw. Wekelijks wordt dit op donderdag of vrijdag door vrijwilligers gedaan.
Vr. Peter de Roos; Volgens hem moet er meer omzet te genereren zijn door mensen na de wedstrijd
van het eerste vast te houden. Zijn er plannen in die richting?
Antw. Bedoeling is om regelmatig, eens in de 5 a 6 weken, een maaltijd aan te bieden, waarbij een
soort van derde helft ontstaat.
Vr. Frank v.d. Zwan; hij merkt dat het niet lekker loopt bij de kantinebezetting. Barploegen
functioneren naar zijn mening niet optimaal. Daarnaast vraagt hij zich af of er buiten een vaste
buitenbiertap geïnstalleerd kan worden. Walter geeft aan dat het door de drukte in de kantine nu
teveel omzet kost. Omdat de rijen te lang zijn gaat men niet in die rij staan voor een biertje.
Antw. Anja v.d. Burg; Op papier is bezetting goed geregeld, maar het komt regelmatig voor dat
teams en of ouders zonder opgaaf van reden niet op komen dagen, waardoor er ad hoc iets
geregeld moet worden. Ronald geeft aan dat het vrijwilligersprobleem hierbij een grote rol speelt.
V.w.b. de buitentap. Op de, zoals eerder aangegeven, zaterdagen dat er maaltijden gemaakt gaan
worden zal er bekeken worden of een buitentap nodig is.
Nico van Rheenen wil de mannen van Adfunt bedanken voor hun wekelijkse inzet om het complex
schoon te maken. Waarvan akte.
Walter vraagt aan de aanwezigen hun waardering voor het bestuur d.m.v. applaus, hieraan wordt
uitbundig gehoor gegeven.
Ronald sluit de vergadering en nodigt iedereen uit om aan de bar een drankje te komen halen.
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