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Verslag 

Algemene 

Vergadering 

(Jaarvergadering) 

Sportclub Westervoort 

27 november 2020 
 

Aanwezig: 
Bestuur: J. Kemper (voorzitter), S. Geurts (secretaris), R. Grob (penningmeester), E. Grob (technische zaken), R. Smink  
(algemene zaken) en N. Stevens (2e secretaris) 
 
Leden: M. de Lange, B. Jansen, C. Groote, G. van der Laan, J. Ubing, G. Folmer, R. Schoonbeek, J. Kemperman, J. Koers, J. van 
Erve, E. Peters, J. Jansen 
 
1. Opening voorzitter 
De voorzitter opent de vergadering om 20.00 uur via Teams.  

 
2. Vaststelling agenda – evt. aanvullende agendapunten 
De agenda wordt ongewijzigd vastgesteld.  
 
3. Notulen Algemene Ledenvergadering 15 november 2019 
De notulen hebben op de website gestaan. Er worden geen opmerkingen gemaakt, waarna de notulen van de vergadering 
worden vastgesteld. 
 
4. Secretarieel Jaarverslag  
De secretaris leest het jaarverslag seizoen 2019-2020 voor.  
 

Kenmerkend van dit verslag is dat het 2e deel van dit seizoen werd beheerst door Covid 19. Het seizoen werd landelijk voor 

zowel de profs als de amateurs stilgelegd. Er mocht op enig moment wel weer getraind worden, maar de competitie is dit 

seizoen niet afgemaakt. 

 

Het jaarverslag geeft geen aanleiding tot vragen of op-/ aanmerkingen. 
 

 
5. Financieel Jaarverslag en bespreken jaarstukken 2019/2020 
De penningmeester leest het financieel jaarverslag voor.  
 
Bijzonderheden uit dit verslag: 

Over het seizoen 2019/20 is een positief resultaat behaald van bijna € 3.000, ondanks dat Covid 19 het seizoen in maart abrupt 

beëindigde. Dit heeft geresulteerd in het mislopen van € 40.000 aan kantineomzet t.o.v. de begroting, zelfs € 50.000 minder dan 

het vorige seizoen. Dit heeft er uiteindelijk voor gezorgd dat er € 22.000 minder kantinemarge behaald is dan er is begroot en 

bijna € 25.000 minder dan het vorige seizoen. Naast dit gemis aan inkomsten bleken ook de papierinkomsten en de contributie 

inkomsten ongeveer € 5.000 lager dan de begroting en vorig seizoen. De lichte terugval in contributie inkomsten is met name te 

zien bij de heren senioren. 

 
 
 
 
Sportpark Naederhuyse, Brouwerslaan 7 
6931 AC Westervoort  
Telefoon (026) 311 88 76 
 

e-mail: bestuur@scwestervoort.nl  

 
John Kemper                Voorzitter 
Remco Grob                  Penningmeester 
Simone Geurts              Secretaris 
Nancy Stevens              2e Secretaris  
Edwin Grob                   Technische zaken  
Rick Smink                    Algemene zaken 
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De overheid heeft enkele compensatieregelingen in het leven geroepen waaronder de regeling TOGS (Tegemoetkoming 

Ondernemingen Getroffen Sectoren). Dit betrof een subsidiebijdrage van € 4.000. Al met al waren de totale baten uiteindelijk 

fors lager: ongeveer € 30.000 minder dan de begroting en maar liefst € 34.000 minder dan het vorige seizoen. 

De lasten zijn fors lager dan de begroting. De afwijkingen worden onderverdeeld in een aantal oorzaken of redenen: 

1. De compensatiemaatregelen door de overheid. De TOGS-bijdrage zijn bij de inkomsten al genoemd, daarnaast zijn er 

ook andere tegemoetkoming ontvangen. Dit betreft de NOW, de Noodmaatregel Overbrugging voor Werkgelegenheid. 

Dit betreft een compensatie op de doorbetaalde loonkosten. Deze bijdrage/compensatie bedroeg uiteindelijk €2.600 

en is in mindering gebracht op de post brutosalarissen.  

2. Er is vlak na het uitbreken van Covid 19 hierop geanticipeerd en besloten om voor de laatste 2 maanden van het 

seizoen, te weten april en mei, de vrijwilligersvergoedingen niet uit te keren. Dit heeft een besparing opgeleverd van 

ongeveer € 2.850.   

3. Bijkomend effect door Covid 19: het vroegtijdig beëindigen van het seizoen en daardoor een lagere bezettingsgraad en 

activiteit op het sportpark. Hierdoor waren de kosten voor schoonmaak van de kantine bijna €2.000 lager. Daarnaast 

waren de energiekosten ook ruim € 2.000 lager dan begroot. De bureaukosten zijn bijna € 2.000 lager dan begroot en 

vorig jaar vanwege kortingen op diverse abonnementen zoals bijvoorbeeld Fox en Buma/Sena. De KNVB-

lidmaatschapskosten zijn € 2.000 lager t.o.v. vorig jaar en de begroting vanwege een verstrekte compensatie door de 

KNVB. Ook de kosten van eigen verbruik en representatiekosten blijken fors lager en dat is ook te begrijpen. Zo kon het 

vrijwilligersfeest niet doorgaan waar € 1.750 voor was begroot. Door een 3 maanden korter seizoen is er logischerwijs 

door diverse commissies ook veel minder verbruikt. Daarnaast werd er ook bespaard op kosten voor muziek tijdens de 

afsluitavond en het familietoernooi, deze gingen immers niet door. Doordat er 1 editie van de Ballenvanger minder is 

uitgebracht waren deze kosten ook € 750 lager dan werkelijk en begroot. Door het Covid 19 een lagere kostenpost van 

in totaal ongeveer € 13.000. 

4. Lagere kledingkosten van € 4.000 t.o.v. vorig jaar en begroting, deze kosten worden normaliter echter vooral aan het 

begin van het seizoen gemaakt en zijn dus niet zo zeer door Covid 19 beïnvloed. 

Op diverse fronten fors lagere kosten waardoor het gemis van € 30.000 aan inkomsten t.o.v. de begroting met €31.000 aan 

lagere kosten volledig is gecompenseerd. Dit heeft er uiteindelijk voor gezorgd dat het uiteindelijke positieve resultaat van € 

3.000 ongeveer € 1.000 hoger is dan de begroting. 

G. Folmer vraagt om extra uitleg over de terugvordering door SCW van €4500,- van SESN over de energiekosten. De 
penningmeester legt uit dat er in de verbruiksvergoeding van de jaarnota van de SESN, die door SCW aan het begin van het 
seizoen wordt ontvangen, een voorschot m.b.t energie en een voorschot m.b.t. kleding is verwerkt. Deze posten worden op 
basis van werkelijk verbruik aan het einde van het seizoen afgerekend. Het energieverbruik bleek fors lager, dit door 3 maanden 
stilliggen van activiteiten door Covid 19.  
J. Ubing vraagt of de gemeente niets doet aan de huur van de accommodatie. De penningmeester beantwoordt dat de 
gemeente een relatie heeft met SESN. In dit geval heeft SESN een huurkorting gekregen van een kwartaal.  
J. Kemperman geeft aan dat de kosten op verzorging lager kunnen uitvallen door het beperken van tapegebruik. 
 
Het jaarverslag geeft verder geen aanleiding tot vragen of op-/aanmerkingen. 
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6. Verslag Kascontrolecommissie 
De commissie trof een gestructureerde en inzichtelijke opzet van de administratie aan. Er rest de commissie geen vragen bij de 
jaarrekening over het seizoen 2019/2020 van Sportclub.  
De balans en de winst- en verliesrekening van de vereniging en de daaruit voortvloeiende vragen zijn op adequate wijze door de 
penningmeester toegelicht. Ondanks corona is de vereniging financieel gezond gebleven. Zowel de financiële organisatie als de 
financiële situatie van de vereniging stemmen derhalve tot tevredenheid.  
Om een goed totaaloverzicht te krijgen, heeft de kascontrolecommissie ook het jaarverslag van de Stichting Exploitatie 
Sportpark Naederhuijzen (SESN) en de Stichting Business Associates Sportpark Naederhuijzen (BASN) ter inzage ontvangen. Deze 
beide stichtingen vallen formeel niet onder de kascontrole.  
 
De wijze waarop de financiële administratie en verantwoording is vastgelegd heeft de goedkeuring van de kascontrolecommissie 
en zij spreken hun waardering uit. Het bestuur en in het bijzonder de penningmeester wordt door de aanwezige leden 
gedechargeerd.  
Van de huidige leden van de kascontrolecommissie, Christiaan Groote en Jeroen van Erve, stellen beide heren zich herkiesbaar. 
Vanuit de Kascontrolecommissie wordt gevraagd of er nog leden zijn die aan willen sluiten bij de commissie. Hierop komen geen 
nieuwe aanmeldingen. Christiaan Groote en Jeroen van Erve zullen ook gedurende het seizoen 2020-2021 als 
kascontrolecommissie fungeren.   
 
7. Bestuursmutaties 
 
Edwin Grob is aftredend, maar stelt zich herkiesbaar op. 
Remco Grob is aftredend, maar stelt zich herkiesbaar voor de duur van één jaar. Remco geeft aan niet de indruk te willen 
wekken dat hij de komende jaren als penningmeester wil aanblijven. Mocht er iemand zijn die zijn taak wil overnemen of samen 
met hem dit wil uitvoeren, dan hoort hij dit graag.  
E. Peters maakt de opmerking dat de vereniging functioneert waar menigeen trots op mag zijn, mede door de voortrekkersrol 
van Remco. M. de Lange geeft aan dat er mensen actief benaderd moeten worden voor opvolging. Gebeurt dit niet, dan dient 
zich niemand aan. 
Naar handopsteking worden zij beiden unaniem gekozen. 

 
Simone Geurts treedt af en is niet herkiesbaar. Zij wordt uitgebreid in het zonnetje gezet door de voorzitter en hij bedankt haar 
voor haar werkzaamheden als secretaris van 2014 t/m 2020.  
 
8. Begroting 2020/2021 en vaststelling 
De penningmeester licht de begroting toe.  
 
De begroting voor het seizoen 2020/2021 wordt gekenmerkt door onzekerheid dit mede door Covid 19. Dit maakt het moeilijk 

om een adequate/gedegen begroting voor 2020/2021 op te stellen.  

Enkele bijzonderheden/speerpunten: 

1. De kantineomzet is op € 75.000 gesteld ervan uitgaande dat er een redelijk normaal 2e halfjaar tegemoet gaan. 

2. De brutosalarissen en onkostenvergoedingen zijn fors hoger dan realisatie 2018/19 vanwege betaalde invulling van 2e 

elftal trainer(s) en dames 1. 

3. De gebruiksvergoeding is met € 42.000 fors lager dan voorheen. Dit komt omdat hier een vordering op SESN in is 

verwerkt voor een bedrag van € 18.000 i.v.m. SPUK subsidie. Dit betreft een compensatie i.v.m. het verdwijnen van 

btw-aftrek binnen de Stichting vanaf 01-01-2019.  

4. De bureaukosten zijn met in totaal € 11.000 behoorlijk lager omdat de contributie/lidmaatschap bij de BASN i.v.m. 

Covid 19 is gehalveerd en nu € 3.750 bedraagt 

5. Bij de KNVB-lidmaatschapskosten is uitgegaan van compensatie vanwege Covid 19. 

6. De representatie- en vrijwilligerskosten zijn hoog met bijna € 8.000. Hierin zit de compensatie verwerkt die verstrekt 

wordt aan onze seniorenteams van € 500 per team vanwege contributie doorbetaling tijdens de Corona periode en dan 

specifiek de 2e golf. Al met al een kostenpost van € 6.000. 

De uiteindelijke begroting komt uit op een klein plusje van € 1.167,-. 

G. Folmer complimenteert dat de begroting er goed eruitziet en het resultaat van vorig jaar positief is. Hij geeft aan dat 
afgelopen seizoen vrijwilligers minder betaald hebben gekregen door Covid 19 en stelt de vraag wanneer er ruimte mocht zijn 
om deze vrijwilligers/trainers alsnog te vergoeden wanneer door Covid 19 opnieuw trainingen niet door kunnen gaan. De 
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penningmeester geeft aan dat afgelopen seizoen 2 maanden vrijwilligersvergoeding zijn ingehouden. Dit seizoen gaat de 
penningmeester er niet van uit dat er opnieuw een vrijwilligersvergoeding wordt ingehouden aangezien de jeugdtrainingen door 
kunnen blijven gaan. E. Grob stelt vast dat er wel een verschil is tussen een vergoeding voor de senioren die een lidmaatschap 
betalen en de vrijwilliger, waar de club heel blij mee is, maar die door Covid 19 niet actief kan zijn. 
M. de Lange vraagt aanvullend op de vraag van G. Folmer of de Club van 100 geen ondersteuning zou kunnen bieden. G. Folmer 
geeft aan dat de Club van 100 zich niet selectief voor een kleine groep inzet, maar Club van 100 onderneemt activiteiten die 
breed gelden voor de hele vereniging. De Club van 100 is niet bedoeld om leden financieel bij te dragen. 
 
De voorzitter complimenteert de penningmeester met de begroting.  
 
Besluit 
De vergadering keurt de voorliggende begroting goed, waarna deze wordt vastgesteld. 
 
9. Rondvraag 
E. Peters geeft aan dat er leden zijn die graag uitleg willen hebben over de werkwijze van de SESN en de samenhang van de 
groep. Hij vindt het belangrijk dat leden op hoogte zijn waarom deze constructie is bedacht en waarom deze constructie ook 
aangehouden moet worden. Samen met R. Smink en R. Grob wordt er gekeken naar een datum om deze bijeenkomst via Teams 
te organiseren. 
 
10. Sluiting 
De voorzitter dankt de aanwezigen voor hun inbreng en sluit de vergadering om 21.40 uur. 
 
 
 
 
 

 


