
                                                      
 

Notulen Algemene Leden Vergadering 2019- 2020 

Football Club Aalsmeer 

Datum   11-12-2020 

Aanvang 20:00 

Locatie  Beethovenlaan 12 / ZOOM 

Bestuur bestaande uit: 

Eef Niezing – Voorzitter    Ruben Uithol - Jeugdvoorzitter 

Elly Zekveld – Secretaris   Dave van Voorst – Voorzitter senioren 

Frank Springintveld – Penningmeester  Robert Jan Jansen – Technische zaken 

      Arjan Levarht – Sponsorzaken 

Presentielijst is bijgevoegd als bijlage I 

 

Agendapunten 

1. Opening vergadering 

2. Openingswoord van de voorzitter 

3. Verslag Algemene Ledenvergadering 

22-11-2019 

4. Verslagen van het bestuur  

5. Behandeling van het financieel 

jaarverslag 

6. Verslag kascontrolecommissie 

7. Goedkeuring balans en staat van 

baten en lasten 

8. Vaststelling contributie lopende en 

aankomende seizoen 

9. Benoeming nieuwe 

kascontrolecommissie 

10. Pauze 

11. Samenstelling bestuur  

12. Huldigingen 

13. Rondvraag  

14. Sluiting  

 

Opening Vergadering 
De voorzitter heet iedereen welkom. De vergadering vind op andere wijze plaats dan andere jaren, in 

verband met het Coronavirus. Het is niet toegestaan om met meer dan 30 personen in één ruimte te 

zijn. Het bestuur is – op veilige afstand – aanwezig in het clubgebouw. De overige deelnemers volgen 

de vergadering thuis via ZOOM. De voorzitter bedankt Vincent Kempers voor de professionele 

technische ondersteuning. 

De volgende leden hebben zich afgemeld: Ingrid Kempers, Wim Braam en Dick Jansen. 

De agenda wordt vastgesteld.  

De volgende leden zijn afgelopen jaar overleden: Frans van Baal, Piet Bogers, Ruud Pattiapon en 

Wietse Strampel. Er wordt een minuut stilte in acht genomen ter nagedachtenis van de ons 

ontvallenen. 



                                                      
 

Woord van de voorzitter 
De voorzitter geeft een overzicht van afgelopen jaar. Afgelopen jaar was een jaar, zoals we niet 

eerder hebben gezien. Het Corona-virus heeft ons allen geraakt. Er is zelfs één lid van onze 

vereniging aan het virus overleden.  

In augustus begonnen de selecties, zoals gebruikelijk, met de trainingen. Jesse Donker begint als 

nieuwe trainer bij Zaterdag 1. Walking Football, een langzaam groeiende poot, begint ook weer. 

Onder leiding van Ben vd Ham, Fred Ottenhof en Bram Landzaat wordt stevig aan de conditie 

gewerkt en daarna de nieuwtjes van de week uitgewisseld. 

Begin september wordt de vierde editie van de glossy ‘De Aftrap’ gepresenteerd. Deze lijkt elk jaar 

mooier te worden. Jac van Muijden en Cor Geleijn steken hier menig uurtje in.  

De jeugdafdeling groeit gestaag. Met name het aantal meisjes neemt toe. De senioren afdeling laat 

een daling zien. Met het starten van twee jeugdteams op de zondag neemt daar de reuring weer wat 

toe. Aandachtspunt blijft de doorstroming van de jeugd naar de senioren-selectie. 

In november wordt de ledenvergadering gehouden. Matthijs treedt af en Elly neemt zijn taken over. 

De overige leden blijven nog een termijn aan. De penningmeester laat een mooi resultaat zien.  

In december wordt meer duidelijk over de trainersstaf voor het komende seizoen. Jesse Donkers 

tekent bij. De samenwerking met Marco Bragonje, trainer van de zondag, wordt beëindigd. 

Het nieuwe jaar begint weer met de jaarlijkse autorally. Wederom een mooi evenement met dank 

aan onder andere Bert Klaassen voor de organisatie. De organisatie van het Weekaatje is erin 

geslaagd versterking te vinden en is weer begonnen met de organisatie van het weekend. Later die 

maand klinken er kritische noten richting de pers over de beoordeling van jonge spelers.  

Na een goede voorbereiding, met een trainingskamp voor de broodnodige teambuilding, worden er 

wisselende resultaten geboekt. Peter Neuvel wordt aangetrokken als nieuwe hoofdtrainer voor 

zondag 1. Hij is een oude bekende van onze club, zowel als speler van VVA als trainer van zaterdag 2. 

Half maart legt de eerst lockdown Nederland stil. Het is verboden om op het complex te komen. 

Waar normaal het voorjaar bruist van de activiteiten, is het nu stil en leeg. Door alle activiteiten 

wordt een streep gezet. Dit heeft grote gevolgen voor de inkomsten van onze club. Gelukkig voor de 

jeugd kan er vanaf mei weer worden getraind.  

Als gevolg van de onvrede die her en der in de vereniging aanwezig is, wordt er medio september 

een bijeenkomst georganiseerd met afgevaardigden uit alle geledingen van de club. Dit wordt door 

de aanwezigen als prettig ervaren. Helaas is er door de corona-perikelen nog geen vervolg-

bijeenkomst geweest. 

Tenslotte spreekt de voorzitter een dankwoord uit aan alle vrijwilligers die onze club succesvol 

maken.  

Verslag ALV van 22 november 2019 
Deze zijn niet tevoren beschikbaar gesteld. De voorzitter geeft aan, dat deze kunnen worden 

opgevraagd bij de secretaris. Notulen worden desondanks goedgekeurd. 



                                                      
 

Verslagen van het bestuur 
Achtereenvolgens geven Elly, als secretaris, Dave, als vertegenwoordiger van de senioren, Arjan, 

sponsorzaken en Ruben – jeugd een verslag van het afgelopen jaar. Deze verslagen zijn opgenomen 

als bijlage bij deze notulen.  

Behandeling financieel jaarverslag 
Frank Springintveld presenteert het financieel jaarverslag. Zoals overal is ook hier Corona een 

spelbreker. Ondanks alles is het seizoen 2019-2020 met een kleine plus afgesloten. De omzet is met 

15% gedaald. Door de ontwikkelingen is het verschil met de begroting enorm. Het voorjaar is voor de 

club altijd een periode, waarbij veel gebeurt op het complex en er dus veel inkomsten zijn. Dat het 

seizoen financieel met een kleine plus is afgesloten, is met name te danken aan de 

tegemoetkomingen van de overheid en de KNVB. Denk hierbij aan NOW 1 & 2, het niet-berekenen 

van veldhuur voor één kwartaal door de ESA en het niet-berekenen van twee maanden afdracht door 

de KNVB. Dit levert al met al zo’n EUR 38.000,- op! 

De begroting voor het seizoen 2020 – 2021 is één met natte vingerwerk. Niemand kan voorspellen of, 

en zo ja, wanneer, de kantine weer open mag. De verwachting is evenwel, dat we dit lopende jaar 

met een dikke min gaan afsluiten.  

Frank sluit zijn presentatie af met een bedankje aan Ben Ezink, die hem helpt met het inboeken. De 

contributie administratie werd altijd gedaan door Wim Braam. Deze heeft aangegeven te willen 

stoppen. Gelukkig is er in Sabrina van Voorst een opvolger gevonden. Wim is door Frank inmiddels 

ook persoonlijk bedankt. Daarnaast dank aan Bert Klaassen voor het versturen van de sponsor-

facturen en José Kruijer voor de correcte ledenadministratie. 

Verslag kascontrolecommissie 
De kascontrolecommissie is op bezoek geweest bij de penningmeester en heeft onderzoek gedaan 

naar de boeken. Zij zijn akkoord met het financieel verslag. 

Goedkeuring balans en staat van baten en lasten 
De vergadering geeft goedkeuring middels handopsteken aan de staat van baten en lasten, zoals 

gepresenteerd door Frank en gecontroleerd door de kascontrolecommissie. 

Vaststelling contributie 
Zoals inmiddels gebruikelijk wordt ook nu achteraf toestemming gevraagd voor de verhoging van de 

contributie. Voor alle categorieën is de contributie met EUR 5,- per jaar verhoogd.  

De ALV gaat middels handopsteking akkoord. 

Benoeming nieuwe kascontrolecommissie 
Louis Blauwhoff doet dit al heel lang. Hij wil graag het stokje overdragen. Jan Koster heeft het dit jaar 

voor het eerst gedaan en wil volgend jaar ook. Matthijs van Muijden meldt zich aan. Een derde lid zal 

in de loop van komend jaar worden bijgezocht. 



                                                      
 

Pauze 
De voorzitter last een pauze van een kwartier in. 

Samenstelling bestuur 
Rob Springintveld is aan het begin van dit seizoen gestopt als zondagvoorzitter. Dit betreurt het 

bestuur, maar het bestuur heeft wel begrip voor zijn besluit. Gelukkig heeft hij nog niet alle taken 

neergelegd en zullen we hem – als dat weer kan – weer vaak gaan zien. 

Het bestuur is zich aan het bezinnen op de structuur. We willen meer richting een bestuur, 

waaronder een groot aantal commissies gesitueerd is, die de taken kunnen oppakken. Of in die 

structuur nog behoefte is aan een achtste lid en / of welke taken hij/zij dan zou moeten oppakken is 

nog onderdeel van het onderzoek.  

Huldigingen 
Omdat het niet mogelijk is, om de jubilarissen in persoon naar de vergadering te laten komen, is het 

bestuur de avond voor de ALV in tweetallen op pad gegaan om de speldjes persoonlijk af te leveren. 

Daarbij werd natuurlijk ook een mooie bos bloemen overhandigd. De volgende leden werden in het 

zonnetje gezet: 

• Martin van Tol (25 jaar) 

• Joris Kniep (25 jaar) 

• Thijs Boomhouwer (25 jaar) 

• Ingrid Kempers (25 jaar) 

• Fréderic Memiai (25 jaar) 

• Henk Volkers (50 jaar) 

• Ab van der Stroom (60 jaar) 

• Kees van t Schip (60 jaar) 

• Cor Geleijn (60 jaar) 

• Jos Springintveld (60 jaar) 

• Peter Springintveld (60 jaar) 

De voorzitter geeft bij allen nog een kort woordje, waarbij waardering wordt uitgesproken voor hun 

bijdragen aan de vereniging. 

Ereleden 
Matthijs van Muijden is vorig jaar afgetreden als secretaris van FC Aalsmeer. Tijdens de vorige ALV 

was hij op vakantie. Daarom wordt hij nu alsnog toegesproken door de voorzitter. Matthijs is sinds 

1979 lid en nog steeds actief. Ook dit jaar was het plan om weer actief te gaan voetballen. Hij is bij FC 

Aalsmeer en vroeger bij VV Aalsmeer in ontelbare rollen actief geweest: scheidsrechter, achter de 

bar, onderhoud, wedstrijdsecretariaat, bestuursdiensten… In de mindere tijden van VVA was hij daar 

voorzitter, secretaris en penningmeester in één. In die dagen regelde hij het schoolvoetbal in zijn 

ééntje. Hij heeft actief bijgedragen aan de fusie en is actief betrokken bij de dames. Het bestuur had 

in hem een betrokken bestuurder met een relativerende rol. 

Daarna wordt Rob Springintveld toegesproken. Hij is inmiddels 53 jaar lid van de club. Een 

linksbenige speler en eeuwig talent. Het eerste heeft hij net niet gehaald. Maar op vele andere 



                                                      
 
plekken is hij belangrijk. Hij is of was organisator van vele feesten, het WeeKaatje en de 

kaartavonden. Hij heeft vele jaren in het bestuur gezeten. Eerst bij RKAV, later bij FC Aalsmeer. Hij is 

nog steeds actief, bijvoorbeeld in het regelen van de kantinediensten en is betrokken bij de 

zondagafdeling. Als bestuurder was er altijd veel inzet. Voor mede-bestuurders was hij betrouwbaar: 

je kan altijd op hem vertrouwen. Het bestuur heeft respect en begrip voor zijn beslissing om te 

stoppen als bestuurslid. 

Om hun eindeloos lange staat van dienst draagt het bestuur deze twee leden voor als erelid. De ALV 

gaat akkoord. Twee bestuursleden (Arjan en Dave) zijn in de tussentijd naar hun woning gereden en 

bieden hun nu een mooi boeket aan. Beide leden zijn aangenaam verrast door de benoeming. 

Rondvraag 
- Dolf Groeneveld: Wat zijn de ontwikkelingen mbt de overlast door jongeren? 

- ANTW: Na het artikel op de site zijn er diverse gesprekken geweest met de gemeente en de 

ESA. Hierbij zijn toezeggingen gedaan met betrekking tot extra toezicht vanuit politie en 

handhaving. Als het leden betreft, kan dit leiden tot royement. 

 

- Dolf Groeneveld: Door de inzet van ouders als spelbegeleiders is de opleiding van 

jeugdscheidsrechters in het gedrang gekomen. Oudere jeugdleden worden hierdoor niet 

meer opgeleid als scheidsrechters 

- ANTW: Dit is een vraag voor de scheidsrechtercommissie. 

- Peter Springintveld vraagt Dolf contact op te nemen. 

 

- Peter Springintveld 11 september is er gesprek geweest. Hier zou vervolg op komen. Met 

name vraag of jeugd kan doorstromen naar de zondag. 

- ANTW: Het technisch kader heeft een nieuwe technische commissie ingesteld. Volgend jaar 

gaat mogelijk een volledig JO19 team over naar senioren als zondag 2. Er ligt geen 

verplichting om (oudere) jeugd op zondag te laten spelen. Daar is binnen bestuur geen 

draagvlak voor. 

 

- Peter Springintveld: Er wordt gesproken over een nieuw team, dat in de nieuwe klasse O23 

gaat spelen. Waarom spelen zij op zaterdag? 

- ANTW: De KNVB biedt een competitie aan voor O23. Dit om de overgang naar de senioren 

makkelijker te maken. Deze competitie is vooralsnog alleen op zaterdag. Maar het is ook 

mogelijk dat dit een derde zaterdagselectie gaat worden. Het doel is ontwikkeling van de 

spelers en de vereniging. Er is nog geen keus gemaakt. 

 

- Peter Springintveld: wat is het doel en de functie van de Business Club? Het stoort Peter 

enorm, dat de BC zich alleen lijkt te interesseren in de zaterdag-afdeling. 

- ANTW: De BC staat volledig los van de vereniging. Wel komt er een jaarlijkse bijdrage vanuit 

de BC naar de club. Vorig jaar was dat EUR 4.000,- 

Sluiting 
De voorzitter bedankt alle aanwezigen voor hun aanwezigheid. Er waren deze keer ook leden bij, die 

niet eerder bij een ALV aanwezig waren. Daarnaast worden diverse mensen bedankt voor hun hulp 

bij de voorbereiding en het uitvoeren van de ALV: 



                                                      
 

- Vincent Kempers voor de (professionele!) techniek 

- Martijn van der Neut voor de presentatie 

- José Kruijer voor de ledenadministratie en het versturen van de uitnodigingen. 

De vergadering wordt om 22:10 afgesloten. 

  



                                                      
 

Bijlage I: Presentielijst 

Eef Niezing Robert Jan Jansen 

Elly Zekveld Ruben Uithol 

Frank Springintveld Dave van Voorst 

 Arjan Levahrt 

 

Alexander Goes 

Ank Springintveld 

Ap Velthuis 

Ben Ezink 

Bert Klaassen 

Bianca Zekveld 

Bram Landzaat 

Dolf Groeneveld 

Esther van den Hoorn 

Frank Vaneman 

Fred Ottenhof 

Hans Kwaks 

Henk Volkers 

Jack van Muijden 

Jacqueline van Leeuwen 

Jeffrey Hausel 

Joost Ezink 

Jos Springintveld 

José Kruijer 

Kees van ’t Schip 

Marja van der Jagt 

Marko Kohler 

Matthijs van Muijden 

Michel Doeswijk 

P. Luijten 

Peter Springintveld 

Prudence Wauben 

Rob Springintveld 

Rodi Springintveld 

Roy Winters 

Rutger van der Zwart 

Sabrina van Voorst 

Sjaak Kempers 

Sven Springintveld 

Thijs Boomhouwer 

Tom Schrama 

Ton Harte 

Vincent Kempers 

Wim Ammerlaan 

Wim van der Jagt 

Wouter Koster 

 



                                                      
 

Bijlage II: Verslag secretaris. 
Het seizoen begon als alle andere seizoenen. Na de voorbereidingen begonnen de teams aan de 

beker- en competitiewedstrijden. In september werd de nieuwe presentatiegids “De Aftrap’ feestelijk 

uitgereikt aan de aanvoerders van Zondag 1, Dames 1 en Zaterdag 1.  

Ook wordt in september de kaartcompetitie weer opgestart. Onder leiding van Jos en Wim was het 

gezellig druk op de vrijdagavond. De mannen van de Walking Football worden door een 

fysiotherapeut van PACA getest op hun fitheid.  

In oktober is er een geslaagd Bokoberfest. Daarnaast worden, in samenwerking met De Groenstrook, 

de plantenbakken in de kantine opnieuw gevuld. Terwijl oude tenues een nieuwe bestemming 

krijgen in Afrika, kunnen FC Aalsmeer -leden voor de “koude” Hollandse winter een mooie JAKO 

winterjas met FC Aalsmeer-logo bestellen. Hier wordt flink gebruik van gemaakt.  

In November brengt de Goedheiligman, zoals inmiddels gebruikelijk, een bezoek aan de jongste 

jeugd. Voor alle vrijwilligers is er een knallend feest in de kantine.   

Half december werd het eerste half jaar door de Zondag afdeling bijzonder afgesloten. Na het 

overlijden en de uitvaart van Frans van Baal werd toch door ‘zijn’ barploeg de bardienst gedaan. In 

aanwezigheid van zijn familie en met zanger Mark werd het een enorm gezellige middag. Daarnaast 

was er voor de senioren weer het Oliebollentoernooi. Voor de klaverjasliefhebbers – en zij die het 

slechts éénmaal per jaar doen – het tientallentoernooi.  

Ook werd in deze periode een inzameling gehouden voor de zieke Brenda. De ziekte die zij heeft, is 

alleen in Zuid Korea te behandelen en wordt door de zorgverzekering niet vergoed. De vereniging 

heeft op deze manier een kleine bijdrage kunnen leveren.  

Begin januari werd het nieuwe jaar gestart met de inmiddels traditionele nieuwjaarsrally. Hierbij 

werden de nodige instinkers en doordenkers aan de deelnemers voorgeschoteld tijdens een mooie 

route. De dag werd afgesloten met de nieuwjaarsreceptie. Later die maand is er door diverse 

groepen gevoetbald danwel gevolleybald in de Beach. Spelen op het strand, als het buiten koud en 

guur is, wordt door bijna iedereen wel gewaardeerd.   

Om februari niet al te saai te laten beginnen, werd die maand gestart met het tweede 

Kezentoernooi. De club van 100 was ook hier weer de drijvende kracht. De maand werd afgesloten 

met een muziekquiz. Maart werd gestart met een Bingo voor de jeugdleden.   

Daarna werd het stil op het complex. De eerste lockdown was een feit. Alle trainingen, wedstrijden 

en andere activiteiten waren verboden.   

Gelukkig konden vanaf mei de trainingen weer worden opgestart. Complimenten vanaf deze kant 

voor de flexibiliteit van de trainers en begeleiders. Er zijn nogal wat verschillende regelingen over ze 

uitgestort.  

Vanwege het gemis aan trainingen is er door veel groepen in de vakantie langer doorgetraind. Het 

seizoen werd gestart met liefst twee AJAX-kampen.   

Vanaf deze kant een bedankje naar alle vrijwilligers. Het zijn er teveel om op te noemen en iedereen 

draagt zijn steentje bij. Allemaal enorm bedankt! 

  



                                                      
 

Bijlage III: Verslag senioren 
Geachte leden en overige toehoorders, 

Vorig jaar begon ik mijn verhaal met het uitspreken van mijn verbazing wat je mee kan maken in je 

eerste bestuursjaar en dat zo’n bijzonder jaar hopelijk nooit meer voorkomt. 

Helaas kan het nog gekker, want hoe het seizoen dit jaar werd afgesloten slaat echt alles. Ik ga dus 

ook zeker niet meer zeggen dat een nog gekker jaar niet meer kan voorkomen, want dan vraag ik er 

misschien om. 

In ieder geval wil ik jullie graag meenemen in de gebeurtenissen van afgelopen jaar waarbij ik ook 

direct wil aangeven dat ik hier niet alleen voor de zaterdagafdeling zit, maar ook de honneurs voor de 

zondagafdeling waarneem na het besluit van Rob om na afloop van het seizoen te stoppen als 

bestuurslid. Ik heb natuurlijk Rob om aanvullende informatie over de zondagafdeling gevraagd, dus 

we doen het eigenlijk een beetje samen. 

Vol goede moed zijn wij vorige jaar september het nieuwe seizoen in gedoken. Voor de 

zaterdagselecties moesten wij de teleurstelling proberen weg te werken van de degradatie, waarbij 

wij met een frisse, versterkte selectie en een nieuwe staf aan de slag zijn gegaan. En na een wat 

lastige start merkten wij een stijgende lijn, waarbij zowel Za1 als Za2 als titelkandidaten werden 

gezien. Ook bij het nieuwe Dames1, het doorgestroomde MO19 team, was de start fantastisch. We 

draaiden volledig mee in de top en dat is voor zo’n jeugdig team, dat voor het eerste senioren speelt 

echt een prestatie. 

Voor de zondagselecties was de start ook niet goed en het 1e team, onder leiding van Marco 

Bragonje en het 2e elftal, onder leiding van Eddy v Leeuwen, konden moeilijk meedraaien. De 

resultaten van beide teams waren matig, dat vooral te wijten was aan de vele personele problemen. 

Bijna elke zondag was het zoeken naar extra invallers omdat de totale selectie te smal was. 

De winterstop was kort en krachtig waarin de selecties zichzelf hebben kunnen voorbereiden op de 

tweede seizoenshelft. De zondagselectie zocht zelfs het uiterste zuiden van Europa op en bereidde 

zich in Valencia voor op de tweede helft van het seizoen waarin het tij gekeerd moest worden. 

Maar toen….. 

Ik geloof niet dat ik heel veel hoef te vertellen over wat ons is overkomen. Voor alle zaterdag en 

zondag teams werd de competitie abrupt afgebroken en alles stil gelegd. De enorm goede sfeer (en 

omzet) van de kantine op donderdagavond en vooral zaterdag moesten wij voor lange tijd missen, en 

sterker nog, tot op de dag van vandaag missen we deze. Alle grote evenementen zijn afgeblazen en 

geen enkel team heeft de kans gekregen om kampioen te worden. Geen sixen, geen wkaatje, geen 

toernooien, etc, etc. 

Ik kan hier veel van vinden, maar het was helaas niet anders…. 

Veel eerder dan normaal hebben wij het seizoen moeten afsluiten en de voorbereidingen starten 

voor het nieuwe seizoen. Voor de zaterdagselecties een domper omdat we echt kansen op promotie 

hadden, voor de zondagselectie een heel apart afscheid van twee trainers die veel voor onze teams 

en onze club hebben betekent. Ik had toch op een andere manier handen willen schudden met 

Marco en Eddie dan op een late donderdagavond na de training. En ook voor de Dames enorm spijtig 



                                                      
 
om in het eerste seizoen als senior niet te kunnen vaststellen hoe ze het seizoen afgesloten zouden 

hebben en met een mooi afscheid van Gerard Jan als coach. 

Maar nogmaals, het gaat niet alleen om onze selecties, want voor alle teams was dit corona monster 

een enorme teleurstelling. 

De voorbereidingen konden dus al vroeg beginnen waarbij wij voor de zaterdag en de zondagselectie 

al direct succes hadden met het binnenhalen van goede trainers. Voor zondag lukt het om Peter 

Neuvel te contracteren. Peter is geen onbekende want hij heeft vele jaren in de zaterdagselectie 

gevoetbald en is jeugdtrainer en trainer van zaterdag 2 geweest. We hadden ook het geluk dat 

Michal Kocon zijn trainersdiploma wil halen en daarom naar een seniorenselectie team zocht om 

stage te lopen. Mede door zijn jarenlange contacten met Peter was het snel rond en ook Michal is 

voor het seizoen 20/21 toegevoegd aan de trainersstaf. Voor zaterdag hebben wij Eric Zethof kunnen 

aanstellen als trainer voor Za2 en Eric heeft samen met Jesse als hoofdtrainer een prima selectie 

kunnen vormgeven. 

Naast de vorming van een goede staf en het versterken van de selecties op zaterdag en zondag zijn 

er nog twee trends zichtbaar. Enerzijds zien we helaas een steeds verdere terugloop van 

seniorenteams op zondag. Zo is het ons niet gelukt om een volwaardig tweede selectieteam neer te 

zetten, waardoor we helaas afscheid moesten nemen van Eddy van Leeuwen en bovendien hadden 

Zo3 en Zo4 elke week problemen in hun bezetting, waardoor ze samen zijn gegaan in 1 team. Deze 

terugloop hebben we niet kunnen stoppen en mede hierdoor zijn wij als bestuur een enorme kracht 

binnen het bestuur kwijtgeraakt. Ik heb Rob natuurlijk al eerder bedankt, maar dit wil ik graag in deze 

ALV nogmaals doen. 

Een andere trend is de enorme groei van teams op de zaterdag. Zowel vanuit de jeugd als nieuwe 

seniorleden willen heel graag op de zaterdag spelen, waardoor we in twee jaar tijd 5 seniorenteams 

op de zaterdag erbij hebben gekregen. Vier Herenteams en 1 Damesteam. Het is op zaterdag ramvol, 

in de kantine erg gezellig en natuurlijk zien we een toename van de omzet in de kantine. Ik weet ook 

niet of Corona nog roet in het eten gaat gooien, maar als deze trend zich blijft doorzetten, dan kan er 

voor volgend jaar zomaar nog een Dameselftal bij komen en mogelijk ook nog een nieuwe O23-team.  

Deze groei heeft echter ook een keerzijde. Alle tijdsloten op zaterdag zitten vol en dit zou zomaar 

kunnen betekenen dat we de speeltijden moeten gaan uitbreiden. Hier zitten natuurlijk ook 

consequenties aan voor de barbezetting, wedstrijdsecretariaat en ook voor de 

trainingsmogelijkheden. Je merkt nu al dat we de seniorenteams met moeite kunnen verdelen over 3 

of 4 verlichte velden. Als bestuur zijn we hard aan het nadenken over deze consequenties en het is 

echt een flinke puzzel. Ik vind dit persoonlijk nog de grootste uitdaging en ik zou heel graag een extra 

veld met verlichting willen zien, maar misschien kijk ik nu wel veel te ver vooruit, want volgens mij 

moet onze eerste prioriteit liggen bij het hervatten van het seizoen en uiteindelijk de leden een 

seizoen bieden waar we allemaal met plezier op terug kunnen kijken. Want zoals het nu gaat vind ik 

er persoonlijk geen bal aan. 

Tot slot, nog een dankwoord, mede ook namens Rob, aan alle vrijwilligers van FC Aalsmeer voor hun 

inzet voor de club, zowel op het veld als naast het veld. Zonder deze vrijwilligers kan FC Aalsmeer 

niets beginnen en daarom is dit dankwoord meer dan op zijn plaats.  

  



                                                      
 

Bijlage IV: Verslag Sponsorcommissie 
Al jaren mag FC Aalsmeer zich ‘rijk’ rekenen met trouwe sponsoren. Bedrijven die zich nauw 

verbonden voelen met FC Aalsmeer, als ook bedrijven die via FC Aalsmeer hun naamsbekendheid in 

de regio willen vergroten. 

Het is de sponsorcommissie wederom gelukt om voor FC Aalsmeer mooie sponsorinkomsten te 

generen. Elk jaar opnieuw lukt het de inkomsten te verhogen. 

Het seizoen 2019/2020 kende de vereniging enkele hoofdsponsoren: 

• AA Sloopwerken hoofdsponsor FC Aalsmeer Zaterdag 1 en 2 

• Gavita   hoofdsponsor FC Aalsmeer Zondag 1 

• CHC (Pure Terra) Subhoofdsponsor Zondag 2 

• Carpentier Mooren Hoofdsponsor jeugd/Champions Leaque 

• 123 Inkt   Kledinghoofdsponsor jeugd. 

Daarnaast is de vereniging vele bord sponsors rijk als ook sponsoren via narrow casting en social 

media en FC Aalsmeer website.  

Het aantal bordsponsors is toegenomen. Een tweede ring achter het doel en naast de tribune 

werden door Kees van ’t Schip, Hans Schijf en Paul Spring in het veld gemaakt en was snel gevuld. 

Vele zaken gingen goed. Echter gaat er ook wel eens het een en ander mis! In februari werden wij 

getroffen door hevige stormen, enkele spaanders konden het niet houden en zo waren de borden 

niet bestand tegen natuurgeweld. Enkele maanden later was alles met behulp van de vrijwilligers en 

lasbedrijf van Vliet nog beter geïnstalleerd. 

Daar de vereniging vanaf maart op slot ging, konden wij vanaf dat moment weinig terug doen voor 

alle sponsors. Via een brief en ook middels persoonlijke bezoeken met een attentie werd er aan de 

bedrijven steun betuigd in deze moeilijke situatie en tevens ook dank geuit voor het jarenlang 

sponsoren van onze vereniging.  

Het mag duidelijk zijn, dat alle inkomsten die de sponsorcommissie binnenhaalt, voor de vereniging 

zijn. Vele jeugdactiviteiten kunnen zodoende plaatsvinden en geven een basis voor onze solide club. 

De verwachting voor seizoen 2020/2021 met enkele nieuwe sponsoren aan boord we de ingeslagen 

weg kunnen voortzetten.  

Dank aan de inzet van de leden van de commissie als ook de vele trouwe sponsoren van onze 

vereniging. 

 

Arjan Levarht 

Voorzitter SC/lid bestuur FC Aalsmeer 

  



                                                      
 

Bijlage V: Verslag voorzitter Jeugdafdeling 
Seizoen 2019/2020 

Augustus: 

Het voetbalseizoen is nog niet begonnen al zijn de selectieteams al wel begonnen met trainen. Het 

Ajax camp is voor het derde jaar op rij gevuld met ruim 100 deelnemers. Een daverend succes met 

wederom direct een toezegging voor het volgende jaar. Een samenwerking waar we trots op mogen 

zijn. 

September: 

De start van het seizoen met 54 jeugdteams. Een mooi resultaat en een langzame groei in aantallen 

over de afgelopen vier jaar. Toch direct een tegenslag. Drie teams zijn aan de vooravond van het 

seizoen niet inzetbaar ivm het niet op komen dagen van meerdere spelers. De contributiebetaling in 

juli zal mogelijk de trigger zijn geweest, want in mei is geen afmelding ontvangen. Ontzettend 

jammer, want wat te doen met de spelers die over zijn? Vele gesprekken met trainers en ouders zijn 

geweest, uiteindelijk hebben wij iedereen kunnen plaatsen. Doch niet iedereen is tevreden over deze 

ontwikkeling. 

In deze maand zien we ook dat de voorbereidingen van onze TJC’s jeugd, Jack , Arjan en Danny zijn 

vruchten afwerpt. De organisatie wordt strak gestuurd, waarbij de rode draad van de jeugd steeds 

duidelijker wordt. Het voeren van een duidelijk structuur geeft echter ook wrijving. Wrijving bij 

ouders, spelers, leiders en trainers die het eigen of teambelang boven de club zetten. Club-belang 

staat altijd boven een ander belang. 

Voor het 2de jaar op rij kunnen we starten met een keepersschool uit Mijdrecht. Keepersschool 

Berkelaar pakt ca 75% van onze keepers binnen de jeugd met als doel een keeper klaar te stomen 

voor onze eerste standaard teams. Let op mijn woorden: er komen een paar goede keepers aan! 

Oktober: 

De maand oktober kenmerkt zich door de vele gesprekken met ouders en spelers. Communicatie is 

één van de grootste ergernissen binnen de jeugd. Communicatie gaat verder dan een WhatsApp 

bericht en internetmeldingen. Als technisch kader zetten wij duidelijk in op het praten vanuit één 

mond. Toch worden wij ook dit jaar weer geconfronteerd met door trainers/ leiders eigen gemaakte 

keuzes zonder dat het technisch kader hierover geïnformeerd is. Dit is met name jammer omdat er 

altijd een speler er de dupe van wordt. 

November: 

In deze maand mag ik ook aansluiten bij een platformbijeenkomst Kennemerland en 

Haarlemmermeer gericht op vrouwenvoetbal. Ondanks dat wij als club ‘over de brug’ gevestigd zijn, 

wordt er opgemerkt dat we naam maken als groeiende club voor meisjes. Tijdens deze bijeenkomst 

worden diverse onderwerpen besproken waarbij samenwerking hoog in het vaandel staat. Het is 

mooi dat we ‘gezien’ worden. Het Sinterklaasfeest wordt gehouden voor onze jongste jeugd 

Champions League, O8 en O9. Wat een mooi festijn is dit toch altijd en mooi om die vrolijk gezichten 

te zien.  

December: 



                                                      
 
Het eind van het jaar luiden traditiegetrouw in met warme Chocolade. Ook hier merk ik op dat dit 

niet zonder hulp gaat van vrijwilligers. De uiteindelijk glimlach van de spelers of speelsters maakt het 

allemaal goed. We sluiten 2019 af met twee kampioenen: JO17-1 zon en JO 12-2. 

Januari: 

De winter is gelukkig geen strenge en vlak na nieuwjaar starten wij weer met trainen om in de derde 

week te starten met de nieuwe competitie. Alle teams zijn opnieuw ingedeeld naar aanleiding van de 

resultaten in de najaarscompetitie van 2019.  

Februari: 

Corona doet zijn intrede en zorgt er uiteindelijk voor dat wij zelfs een lange tijd dicht moeten. Na een 

aantal weken worden er trainingsfilmpjes opgenomen door trainers om onze jeugd in beweging te 

houden. 

Maart: 

Uiteindelijk krijgen wij het verlossende woord te horen dat de jeugd weer mag trainen. Wel met 

strenge regels, maar ze kunnen het veld op. En dat is fijn. De jongens en meisjes mogen de spieren 

weer warm maken, want de achteruitgang is snel te merken. Omdat het virus nog om zich heen slaat, 

wordt de competitie niet hervat en ziet het ernaar uit dat we helemaal geen wedstrijd gaan spelen. 

Het is een droevig einde geworden van een veel belovende start van deze competitie.  

Namens het jeugdbestuur wil ik een woord van dank uitspreken naar alle coördinatoren, technisch 

coördinatoren, hoofdtrainers, trainers, coaches, de scheidsrechterscommissie, vlaggers, fluiters, 

bardienst, toernooicommissie, secretariaat, alle overige vrijwilligers en alle ouders voor hun inzet en 

aanwezigheid.  

 

Dank u. 

  



                                                      
 

Bijlage VI: Verslag kascontrolecommissie 

 


