
 

  

 
 
Notulen Algemene Ledenvergadering Elburger Sport Club 
Datum:  4 oktober 2021 
Plaats:  Kantine  
Aanwezig: circa 42 leden (excl. bestuur) 
 

1. Opening 
De voorzitter opent om 19.31 de vergadering en heet iedereen welkom. De voorzitter memoreert een 
aantal sterfgevallen binnen de vereniging. 
  

2. Vaststellen notulen voorgaande ledenvergadering 
De voorzitter neemt de notulen, die ter inzage lagen bij de overige stukken, van de afgelopen 
ledenvergadering door. De voorzitter stelt vast dat er geen opmerkingen zijn en stelt de notulen vast. 
 

3. Mededelingen 
De voorzitter heeft een aantal mededelingen. 

 Kledingplan 
- Het is de bedoeling dat met ingang van 1 januari 2022 het nieuwe kledingplan in werking 

is. 
- Het kledingplan kent in principe een looptijd van 3 jaren 
- Met uitzondering van een aantal elftallen waarvoor recent een sponsorovereenkomst is 

gesloten voor tenuesponsoring, geldt het kledingplan voor alle elftallen. 
- De huidige voorraad kleding krijgt een andere bestemming. 

 Sportcampus 
- In de vorige ALV is een mededeling gedaan dat er mogelijke ontwikkelingen zouden 

kunnen komen met betrekking tot een sportcampus. 
- Er is op dit moment weinig voortgang op dat initiatief, inmiddels wel gedachtevorming 

over uitbreiding i.v.m. groei. In overleg met de gemeente Elburg zijn gesprekken gaande 
over de mogelijkheden op veld 5 en op termijn eventueel veld 6. 

- Het idee van een Sportcampus zelf is nog steeds actueel maar de invulling kan anders 
worden (andere sporten) 

- De vraag wordt gesteld hoe we dit gaan volhouden met de accommodatie. De voorzitter 
reageert dat uitbreiding dan zeker noodzakelijk is. Denkrichtingen zijn het verleggen van 
het voetbalpaadje zodat achter de huidige accommodatie ruimte ontstaat. 

 Missie en Visie mbt voetbalzaken 
- Evaluatie functie hoofd Jeugd Opleiding. Vanwege de omvangrijkere werkzaamheden 

wordt toegelicht dat de functietitel wijzigt naar Manager Jeugdvoetbal 
- Wilfred Westerhuid legt deze verandering uit, aandacht voor kwantiteit naast kwaliteit. 

Initiatieven om meer leden te werven. 
 
  



 

  

4. Terugblik 
De voorzitter staat stil bij het afgelopen jaar. De voorzitter neemt daarbij dezelfde uitgangspunten als 
in de vorige ALV. De terugblik zal verlopen via 3 ontwikkelpunten (bestuurlijk organisatorisch, 
financieel en sportief) 
 
Bestuurlijk organisatorisch: 

 Het bouwen aan het beleid gaat door. Het bestuur wil een kader scheppen waarbinnen het 
beleid gevoerd gaat worden in een verenigingsbeleidsplan. Dit beleidsplan is in de vorige ALV 
toegezegd en de voorzitter geeft aan dat alle deelplannen inmiddels gereed zijn. Belangrijk is 
wel dat deze plannen gewijzigd kunnen worden wanneer dit nodig is. 

 Het vormen en vullen van commissies is en blijft moeilijk. Dit ook om te voorkomen dat er 
betaalde krachten ingezet moeten worden. Dit is iets wat zoveel als mogelijk voorkomen moet 
worden. 

 De voorzitter haalt een quote aan van een andere voetbalbestuurder waarin hij zich goed kan 
vinden. Een club moet geleid worden als een onderneming maar beleefd worden als een club. 

 
Financieel: 

 De voorzitter staat eerst stil bij de contributies. ESC maakt overall gezien een groei door. Vorig 
jaar juli 689 leden, in december 2020 725, in juni 2021 720 en per 2 oktober 2021 802. 
Verbeterpunten met name in de categorieën van JO15 en JO17. Contributiebijdrage is circa 
1/3e van de inkomsten van de vereniging. 

 De Sponsorcommissie is zeer actief en deze heeft een mooie groei weten te realiseren. 
 De kantine inkomsten vallen tegen in verband met corona. Dit is een situatie van overmacht. 

Daar staan echter wel aan aantal bijdragen tegenover die de verminderde inkomsten deels 
opvangen. 

 
Sportief: 

 Er is druk gewerkt aan een jeugdvoetbalbeleidsplan voor de ontwikkeling van alle leden, zowel 
recreatieve als prestatieve leden.  

 Het doel van de ontwikkeling van jeugdleden leidt er ook toe dat ESC geen betaalde spelers 
wil en zoveel mogelijk met zelf opgeleide spelers in het 1e elftal wil spelen. 

 De vraag wordt gesteld of er wel gewerkt kan worden met onkostenvergoedingen voor spelers 
die van ver komen. De voorzitter geeft aan dat het een principiële keuze is om niet te betalen, 
mede ook vanwege precedentenwerking. Als aanvullende vraag wordt gevraagd of het ook 
een optie is om externen een speler te laten betalen. De voorzitter geeft aan dat dit pertinent 
niet de bedoeling is en zeker niet met medeweten van het bestuur.  

 
De voorzitter vat het te vormen beleid samen als een proces van zaaien, maaien en oogsten. 
Voorlopige zitten we tussen zaaien en maaien in. Oogsten is nog niet aan de orde. 
 
De voorzitter vraagt nog of er vragen zijn maar deze zijn er niet. 
 
  



 

  

5. Financieel overzicht 
De penningmeester geeft een toelichting op de financiële cijfers van de vereniging.  
 
Begroting 2020/2021: 
De gepresenteerde begroting over het afgelopen jaar is niet te toetsen vanwege de impact van Corona 
op de financiële resultaten (zowel positief als negatief). 
 
Jaarcijfers 2020/2021: 
Het resultaat over het afgelopen boekjaar is behoorlijk positief met een resultaat van positief 48.000. 
Dit komt met name door incidentele bijdragen van overheden en een veel lager verbruik.  
 
Begroting 2021/2022: 
De begroting van 2021/2022 wordt besproken. De penningmeester geeft aan dat ook deze begroting 
vol onzekerheden zit. De volgende vragen zijn gesteld naar aanleiding van de begroting. 

 Waarom worden de kantine inkomsten hoger ingeschaald? Reactie: de verwachting is dat de 
kantine meer open zal zijn dan voorgaand jaar. 

 Op welke onderdelen stijgen de inkomsten? Reactie: 
- Kantine inkomsten 
- Sponsoring 
- Contributies 
- Opbrengsten kledingplan 

 Is er een contributiestijging te verwachten? Reactie: nee. 
 Hoe vangen we de stijging van energiekosten op? Reactie: het energiecontract is zeer recent 

verlengd voor 5 jaren tegen gunstige tarieven. Voorlopig geen problemen te verwachten. 
 Geldt het kledingplan ook voor overige senioren? De senioren doel inderdaad mee met het 

kledingplan maar zij krijgen voorlopig geen verhoging van de contributie. Enerzijds als 
tegemoetkoming voor het trouw betalen van contributie in de afgelopen periode en 
anderzijds door een aantal mooie sponsorafspraken. 

 Komen er ook reserveshirts in het kledingplan? Reactie: Ja. Wel zal er meer aandacht moeten 
zijn bij het uitdelen en weer retour krijgen van die kleding. 

 
De penningmeester vraagt of er nog vragen zijn. Die zijn er niet. 
 

6. Decharge 
De voorzitter vraagt de vergadering om decharge te verlenen voor het gevoerde beleid. De voorzitter 
vraagt of er leden tegen het verlenen van decharge willen stemmen. Er zijn geen tegenstemmers. De 
voorzitter constateert dat er per acclamatie het voorstel is goedgekeurd. 
 
De voorzitter dankt de vergadering voor het verleende decharge. 
 
  



 

  

7. Verenigingsbeleidsplan 
De deelplannen van het verenigingsbeleidsplan zijn door het bestuur vastgesteld. Het is enorm veel 
informatie. Het bestuur heeft daarom een hand-out gemaakt met de hoofdpunten van de 
deelplannen. Enkele aanwezigen hebben de hand-out niet gezien bij het binnenkomen van de 
vergadering. De hand-outs worden uitgedeeld en de vergadering wordt kort geschorst om de leden 
kennis te kunnen laten nemen van de inhoud. 
 
Nadat de vergadering weer voortgezet is gaat de voorzitter alle deelplannen af: 

 Voetbalzaken. Na de toelichting zijn er geen vragen 
 Vrijwilligerszaken. Het bestuurslid vrijwilligerszaken geeft een toelichting op het gebruik van 

de voetbal.nl app. Er wordt een toelichting gegeven op het intekenen van taken. Tot 20 
augustus kon er ingetekend worden, we wijzen nu taken toe. Na de toelichting zijn er geen 
verdere vragen 

 Facilitair. Na de toelichting zijn er geen vragen 
 Sponsoring. Na de toelichting wordt de vraag gesteld of er weer een bord komt bij de ingang 

met sponsoren. Antwoord: Ja die komt er. 
 Communicatie. Na de toelichting zijn er geen vragen 
 Financieel. Na de toelichting zijn er geen vragen 

 
De voorzitter geeft aan dat de vergadering niet hoeft in te stemmen met deze deelplannen maar dat 
het bestuur het prettig vindt dat de leden kennis kunnen nemen van de kaders waarbinnen het 
bestuur zijn beleid wil vormgeven. Het bestuur zal in de eerst volgende bestuursvergadering 
bespreken op welke plek en in welk formaat de plannen gepubliceerd zullen worden. 
 
De vraag wordt gesteld wanneer we (de leden) er iets van gaan merken. De voorzitter reageert dat het 
al dagelijkse praktijk is. 
 

8. Rondvraag 
De voorzitter stelt de aanwezigen in de gelegenheid om nog niet beantwoorde vragen te stellen. De 
volgende vragen zijn aan de orde geweest: 

 Worden er wedstrijdverslagen van het 1e voor de Loe gemaakt? Antwoord: Met wegvallen van 
Leo de Ruyter is de vacature vacant. Harrie ten Hove doet een beknopt verslag. Tijdens 
thuiswedstrijden wordt er radioverslag gedaan, voor de uitwedstrijden zoeken we nog naar 
een oplossing.  

 Ingekomen vraag Kees Bruijnes: Waarom wordt de presentatiegids per post verzonden? 
Antwoord: Is inderdaad per post verstuurd. Henk Boonen, Kees Bruijnes en Gerrit Visscher 
willen wel helpen met rondbrengen van de presentatiegidsen voor volgend seizoen. Er waren 
echter afspraken om de bezorging voor dit seizoen via de Gresbo te laten lopen. Dat contract 
loopt af.  

 Hoelang hebben we nog voordeel hebben van Escape? Antwoord: Er is huurperiode van 20 
jaar en die loopt over 8 jaar af. Daarna volledige opbrengsten voor ESC. Het onderhoud is ook 
voor ESC. 

 Waarom worden niet alle stukken voorafgaand aan de vergadering gedeeld? Antwoord: het 
zijn interne stukken die soms vertrouwelijk zijn. De voorzitter doet de toezegging om te 
evalueren of en in welke mate stukken al vooraf gedeeld kunnen worden voor de ALV van 
aankomend jaar. 



 

  

 Waarom is er geen gastheer meer? Antwoord: het is een terechte vraag maar het is moeilijk 
om daar mensen voor te vinden. Inroosteren is, in de praktijk, ook lastig. Suggesties zijn 
welkom.  

 2e selectie had pas geleden geen wedstrijd en heeft een persoon betaald om te fluiten. 
Antwoord: Lennard Oosterloo heeft overleg gehad met de leiders van de overige senioren dat 
dit niet beleid moet zijn. Betalen voor scheidsrechters voor het 1e komen we niet onderuit. In 
uiterste gevallen niet spelen.  

 Afgelopen periode is geïnvesteerd in de website maar deze is niet helemaal gevuld. Antwoord: 
Het klopt dat nog niet alle elftallen een gevulde pagina hebben. Hier speelt de AVG ook een 
rol. 

 Wordt er gezocht naar een nieuwe verzorger? Antwoord: ja daar wordt naar gezocht maar de 
datum van opzegging was tamelijk ongelukkig. Mogelijkheden zijn niet groot. Vooralsnog een 
tussenoplossing via Frix.  

 Zijn er BHV’ers?: ja die zijn er elke avond. Onduidelijk is wie het zijn. Het bestuurslid Leden en 
Vrijwilligerszaken zegt toe dat daar naar gekeken wordt en prioriteit aangegeven om meer 
duidelijkheid te krijgen. Mogelijkheid bekijken hoe het beter kan. Ook willen we weer 
aanbieden om BHV cursussen aan te bieden als de groep groot genoeg is. 

 Waarom wordt er geen vacaturetekst geplaatst? Antwoord: is niet gedaan, eerst via eigen 
netwerk. Wellicht kan het bijdragen aan een oplossing. 

 Als er een team uit moet spelen bij een corona brandhaard (bijvoorbeeld Elspeet), wat doen 
we dan? Antwoord: Dat wordt van geval tot geval bekeken maar we gaan uit van de 
inlichtingen van het lokale bestuur.  

 Kunnen wij wat doen tegen verenigingen waar voortdurend gedoe is? Antwoord: ESC doet er 
alles aan wat binnen onze mogelijkheden ligt maar die mogelijkheden zijn beperkt. 

 Waarom zijn deze oude tafels vervangen die destijds door de pinkstermarkt commissie zijn 
aangeschaft? Antwoord: We zijn toe aan een verandering van de inrichting. Het oude 
meubilair is hergebruikt in de ruimte waarin de 1e selectie haar teambesprekingen houdt. De 
vraagsteller is daarover ontevreden. 

 
9. Sluiting 

De voorzitter dankt de aanwezigen voor hun aanwezigheid en sluit de vergadering om 21.40 uur.  


