
                                                      
 

Notulen Algemene Leden Vergadering 2020- 2021 

Football Club Aalsmeer 

Datum   10-12-2021 

Aanvang 20:00 

Locatie  Beethovenlaan 120 / 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 11-12-2020 

4. Verslagen van het bestuur  

5. Behandeling van het financieel jaarverslag, balans en staat van baten en lasten 

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. Uitloting ledencertificaten 

12. Samenstelling bestuur  

13. Jubilarissen 

14. Rondvraag  

15. Sluiting  



                                                      
 

Opening vergadering 
De voorzitter opent de vergadering om 20:05. De voorzitter heet iedereen welkom. In verband met 

de ontwikkelingen rondom het Corona virus is het dit jaar wederom niet mogelijk om de vergadering 

te houden in de kantine van de club. Net als vorig jaar zit het bestuur in de kantine en kunnen de 

overige leden de vergadering via ZOOM bijwonen. De voorzitter merkt op, dat ook de leden hier 

steeds handiger in worden. De agenda is beperkt tot de verplichte punten. De uitwerking van de 

strategie kan hopelijk in het voorjaar worden gepresenteerd in een aparte vergadering, als het weer 

mogelijk is om met meer personen in de avond in de kantine te zitten. 

De volgende leden hebben zich afgemeld: Peter Melman en John vd Hoorn 

Ook dit jaar zijn er leden van de club overleden. De voorzitter vraagt een minuut stilte voor iedereen 

die ons ontvallen is en de overleden leden Joop Teunen, Truus Winters en Jos Springintveld.  

Openingswoord van de voorzitter 
Afgelopen jaarvergadering keek de voorzitter terug op een zeer bijzonder seizoen. Echter, het 

seizoen dat nu achter ons ligt, heeft dat weer overtroffen. Er zijn veel diverse Corona- maatreggelen 

geweest. Dit resulteerde zelfs in het niet meer spelen van wedstrijden. Veel van onze evenementen 

zijn afgeblazen: de kaartavonden, het Weekaatje, de Nieuwjaarsrally en nieuwjaarsreceptie, de 

diverse jeugdtoernooien en het Sixen-toernooi. De club heeft veel minder inkomsten doordat de 

kantine gesloten moest blijven. De jeugd heeft in mei/juni nog wat wedstrijden kunnen spelen voor 

de RegioCup. De senioren hebben afgelopen seizoen zeer weinig gespeeld.  

In januari komt er zelfs een avondklok. Na negen uur moet iedereen binnen blijven. Er wordt 

gegoocheld met trainingstijden, om iedereen toch de kans te geven te trainen. Er worden door de 

jeugd veel onderlinge wedstrijdjes gespeeld. Bij de hogere leeftijdsgroepen is het aantal 

tegenstanders beperkt en uiteindelijk wil iedereen gewoon wedstrijden spelen.  

Vanuit diverse hoeken is er financiële ondersteuning: De gemeente geeft kwijtschelding voor een 

deel van de huur; De KNVB verlaagt de afdrachten. Daarnaast zijn er nog een aantal 

overheidsmaatregelen, waar de club gebruik van heeft gemaakt. 

In december was het toch mogelijk een ALV te organiseren. Voor het eerst in de historie was de 

ledenvergadering digitaal.  

Er is ook positief nieuws te melden. Er zijn weer veel nieuwe jeugdleden; de nieuwe Aftrap is nog 

mooier dan de vorige. Daarnaast zijn er ook negatieve zaken. Er is soms een gebrek aan respect. 

Daarnaast blijft de verhouding tussen de zaterdag en de zondag een zorgenkind.  

Trainer Jesse Donker verlaat in het voorjaar de club. In de tussentijd zit het bestuur niet stil. Het 

werkt verder aan de toekomstvisie. De vijf pijlers worden verder uitgewerkt. Dit moet resulteren in 

een plan van aanpak om deze pijlers verder uit te werken.  

De penningmeester (Frank Springintveld) besluit ermee op te houden. Het bestuur is erin geslaagd in 

de persoon van Mark Stoffels een goede opvolger te vinden. 

Tot slot: Het verslag is korter dan gebruikelijk, maar door Corona was er minder informatie. De 

overige bestuursleden gaan hier verder op in. Eef hoopt, dat leden vertrouwen houden. Nieuwe 



                                                      
 
vrijwilligers blijven hard nodig. De waardering gaat ook nu uit naar alle vrijwilligers die de club 

draaiende houden. Veel mensen, waar we trots op zijn.  

Zie voor volledig verslag de bijlage. 

Verslag ALV 11 december 2020 
De bijlagen bij de notulen van de ALV van vorig jaar worden voor kennisgeving aangenomen. Er zijn 

geen op- en aanmerkingen op de notulen en deze worden daarom ongewijzigd vastgesteld. 

Verslagen van bestuur. 
I. Verslag secretaris. 

Afgelopen seizoen werd getekend door Corona. Toch zijn er nog veel lichtpuntjes. Het 

mini-Sixen toernooi was een mooie opening van het seizoen, het ledenbestand blijft op 

peil en er zijn een hoop mooie initiatieven. Het volledige verslag is opgenomen als bijlage 

II. 

II. Verslag bestuurslid senioren 

Het was een saai jaar. Geen competitie. Geen gezelligheid. Saai en vervelend.  

Aan het einde van het voetbaljaar kon er alleen nog getraind worden. Bij de 

hoofdtrainers maar één wissel: Ted Verdonkschot is aangetrokken als trainer van 

Zaterdag I. Erik Zethof en Peter Neuvel bleven op hun post.  

Er zijn belangrijke ontwikkelingen bij de damesafdeling: De club heeft meegedaan aan 

KNVB-programma voor ontwikkeling van de meidenafdeling. Speerpunten zijn het 

aantrekken van goede speelsters en borgen dat goede trainers blijven. Sinds dit jaar 

speelt Dames 1 ook A-categorie.  

Tenslotte wordt sinds dit jaar door een aantal teams 7x7 gespeeld. Dit is een mooie 

nieuwe spelvorm met veel gezelligheid.  

Het volledige verslag is opgenomen als bijlage III. 

III. Verslag jeugdvoorzitter. 

De jeugdvoorzitter geeft een globaal overzicht van het afgelopen seizoen, dat startte met 

een dubbel Ajax-camp. Ook zijn afgelopen seizoen liefst drie keepsters geselecteerd door 

de KNVB. In de corona-periode zijn webinars aangeboden aan spelers en trainers om 

conditie en kennis op peil te houden. 

Aan het einde van zijn betoog geeft de jeugdvoorzitter aan, dat dit zijn laatste jaar wordt. 

Volgend jaar wil hij het stokje overdragen. 

Het volledige verslag is opgenomen als bijlage IV. 

IV. Verslag Sponsorzaken 

Binnen de club wordt veel mogelijk gemaakt door onze trouwe sponsoren. De 

sponsorinkomsten zijn op peil gebleven. Club kent aantal hoofdsponsors, waar we trots 

op zijn. Daarnaast zijn veel ander sponsoren: borden langs de velden, kleding etc. In 

samenwerking met Hulleman is er een sloffenactie gehouden. Een belangrijke bron van 

inkomsten was het mini-Sixen aan begin van het seizoen. Veel dank aan inzet van de 

leden van de Sponsorcommissie, de kledingcommissie, de vele vrijwilligers en sponsoren.  

Behandeling van financieel jaarverslag 
Afgelopen jaar was een matig jaar. De kantine inkomsten zijn erg laag. De penningmeester neemt 

staat van baten en lasten door en licht deze toe. De omzet is kwart lager dan het jaar ervoor. 



                                                      
 
Daartegenover zijn de kosten zijn ook een stuk lager dan het jaar ervoor. Het uiteindelijke resultaat is 

toch nog een bevredigend resultaat van 13k. Dit wordt mede veroorzaakt de financiële 

ondersteuning, die we hebben ontvangen: De NOW- regeling, de TASO-regeling, de kwijtschelding 

van de huur door de ESA / gemeente en de lagere afdracht aan de KNVB leveren in totaal bijna EUR 

50k op. 

Afgelopen jaarvergadering zouden de eerste ledencertificaten uitgeloot moeten worden. Dat is niet 

gebeurd.  

De kantine omzet was nog maar 20% van 2018/2019! De grootste kostenpost blijft het personeel. 

Aan trainers en vrijwilligersvergoedingen wordt niet veel minder uitgegeven. De penningmeester 

eindigt zijn verhaal met de presentatie van de begroting voor het seizoen 2021/2022. Deze is 

gebaseerd op de resultaten van het afgelopen seizoen. Corona is immers nog steeds de wereld niet 

uit. Dat maakt het begroten nog steeds nattevingerwerk. 

Vraag Rob Springintveld: Heeft ooit iemand gereageerd op het feit, dat de uitloting van de 

certificaten niet heeft plaatsgevonden? Antwoord: nee.  

Vraag: Adrie Laan: Er is veel huur kwijtgescholden, maar de accomodatiekosten zijn niet echt veel 

lager dan vorig jaar? Antwoord: Er is vorig jaar ook huur kwijtgescholden.  

Verslag kascontrole commissie. 
De kascommissie bestond uit Matthijs van Muijden, Bert Klaassen en Jan Koster. De laatste was 

verhinderd bij de controle op 2 december 2021. Bert Klaassen leest verslag voor. De kascommissie is 

positief over de administratie. Er zijn geen omissies of onduidelijkheden geconstateerd. Het volledige 

verslag is opgenomen als bijlage VI. 

Goedkeuring balans en staat van baten en lasten 
De voorzitter vraagt of de vergadering goedkeuring geeft aan het financieel jaarveslag. De 

vergadering gaat akkoord. 

Vaststelling contributie 
De penningmeester geeft aan, dat de contributie voor het seizoen 2021-2022 is niet aangepast. 

Omdat leden vorig jaar minder hebben kunnen spelen en trainen door de Coronamaatregelen is 

besloten de contributie niet te verhogen.  

De vergadering gaat hiermee akkoord. 

 

Frank vraagt het woord als vertrekkend penningmeester. Hij begon zijn bestuurdersloopbaan als 

verkenner voor JAU. Daarna heeft hij zitting genomen in bestuur van JAU. De jeugdvereniging bleek 

de voorloper van de fusie tussen VV Aalsmeer en RKAV. De fusie was interessante tijd. Er moest veel 

gebeuren: Om te beginnen moest een nieuwe naam worden bepaald voor de nieuwe vereniging, met 

bijbehorend logo en tenue. Daarnaast waren er veel gesprekken met gemeente, notarissen, 

ambtenaren, fiscalisten, architecten, etc. etc. Er moest geld worden geleend bij de bank en leden. De 

inschrijving bij de KvK moest worden geregeld. Er was veel tegenslag bij de bouw. De fase, dat op 

twee complexen werd gespeeld, duurde daardoor langer dan gewenst. 



                                                      
 
Frank geeft aan een leuke tijd te hebben gehad als bestuurslid. Er waren interessante vergaderingen. 

Vorig jaar kwam het besef, dat het werk als penningmeester niet meer te combineren was met thuis 

en werk. Frank bedankt de overige bestuursleden en wenst Mark veel succes. Daarna spreekt Frank 

zijn dank uit aan de mensen, die hem geholpen hebben: Wim Braam voor de contributie, het laatste 

jaar overgenomen door Sabrina van Voorst, José Kruijer voor de ledenadministratie, Peter 

Springintveld voor het tellen van het kasgeld. Ben Ezink voor het inboeken van de afschriften en 

facturen en Bert Klaassen voor het factureren van sponsoren.  

Benoeming nieuwe kascontrole commissie 
Matthijs van Muijden en Bert Klaassen willen verder gaan. Jan Koster is niet aanwezig. Hem zal later 

worden gevraagd, of hij dit volgend jaar nogmaals wil doen. Als hij niet beschikbaar is, zal een 

vervanger worden gezocht. 

Pauze 
De voorzitter schorst de vergadering voor 10 minuten. 

Uitloting ledencertificaten 
Mark Stoffels stelt zich voor als nieuwe Penningmeester. Hij is 49 jaar, heeft drie kinderen, waarvan 

er twee voetballen. Hij is sinds 2013 betrokken bij de club en loopt sinds de zomer mee als 

aankomend bestuurder. Zijn eerste doel is het financieel beleid van Frank door te zetten, zodat het 

resultaat positief blijft en er voldoende geld is om de schulden verder te verlagen. Daarnaast krijgen 

we te maken met nieuwe regels vanuit de KNVB over betalingen door amateurverenigingen aan 

personen. Deze regels zullen ook impact gaan hebben op FC Aalsmeer, komende maanden zal dit 

geanalyseerd worden en zullen de nodige acties uitgezet worden. Daarnaast wil hij samen met rest 

van het bestuur werken aan een goed klimaat binnen de vereniging voor recreatie- en 

prestatievoetbal. 

In verband met de aard van de vergadering (via Zoom) is het niet mogelijk om twee leden uit de 

vergadering te vragen om de trekking uit te voeren. Mark zal de trekking dit jaar uitvoeren. Omdat 

vorig jaar geen trekking is uitgevoerd, zal dit jaar 10% worden uitgeloot, ter waarde van EUR 2.550,-. 

Bij de trekking zullen alleen de certificaatnummers worden genoemd. Deze week worden de 

certificaathouders benaderd. Deze hebben de keus, of ze het certificaat laten uitbetalen of omzetten 

in een gift. 

De loting geeft het volgende resultaat: 

• 6 certificaten ad EUR 50,- 96 - 154 - 134 - 117 - 127 - 126 

• 5 certificaten ad EUR100,- 77 - 75 - 88 - 44 - 62 

• 1 certificaat ad EUR 250,- 37 

• 3 certificaten ad EUR 500,- 146 - 21 - 2 

Samenstelling bestuur 
Robert-Jan Jansen (technische zaken) en Frank Springintveld (penningmeester) treden af bij deze ALV 

en zijn niet herkiesbaar. Mark Stoffels wordt voorgedragen als nieuwe penningmeester. Er zijn op dit 

moment een aantal leden, die belangstelling hebben getoond om Robert Jan op te volgen. Twee 



                                                      
 
bestuursleden zijn aftredend in 2022 en dan niet herkiesbaar. Naast de jeugdvoorzitter Ruben Uithol 

betreft het de voorzitter. 

Eef Niezing zal volgend jaar na 9 jaar ook de voorzittershamer neerleggen. De voorzitter geeft hierbij 

kort uitleg. Hij heeft na veel wikken en wegen voor zichzelf de afweging gemaakt. Hij is negen jaar 

voorzitter geweest en heeft daarnaast een jaar bij één van voorgangers in het bestuur gezeten. 

De leden gaan akkoord met benoeming van Mark Stoffels als nieuwe penningmeester. 

Jubilarissen 
Net als vorig jaar zijn de jubilarissen de afgelopen dagen bezocht door een afvaardiging van het 

bestuur. Zij werden verrast met het speldje en een mooi boeket bloemen. 

De jubilarissen van dit jaar: 

25 jaar lid 

• Johan Vermeule 

• Bjorn Koopstra 

• Mitchell Reurekas 

• Kees Roder 

50 jaar lid 

• Rob van Baal 

• John van den Hoorn 

• Peter Melman 

• Erik van Es 

• Jacques Pannekoek 

60 jaar lid 

• Hans Schijf 

• Gerrit Hoogeveen 

 

Vervolgens worden de twee aftredende bestuursleden toegesproken door de voorzitter: 

Robert Jan: Woorden die bij hem passen zijn “Terug naar de basis” en “innovatief”. Hij probeerde op 

een andere manier leiding te geven aan het technisch beleid. Dit heeft geresulteerd in één 

technische commissie. Daarbij hoort ook een nieuw begrip: het technisch hart. Robert-Jan stopt na 

drie jaar als bestuurslid. Hij heeft het erg druk met zijn werk. Op dit moment is zijn opvolger nog niet 

bekend. Het vertrouwen is er, dat deze binnen afzienbare termijn gevonden gaat worden. De 

voorzitter bedankt Robert Jan voor zijn inzet. 

Frank: Wanneer de voorzitter Frank naar voren haalt, komt ook het gezin van Frank de zaal binnen. 

Frank is een van de weinige leden, die in een oranje shirt heeft gespeeld: Hij was onderdeel van het 

Nederlands studentenelftal. Frank is de enige telg van de enorme familie Springtintveld, die het 

eerste elftal heeft gehaald. Voor andere leden was vlagger bij het eerste het hoogst haalbare. Frank 

heeft ook nog met Arjan in een elftal gespeeld. Frank heeft ook lang de puzzelrit mede 



                                                      
 
georganiseerd. Na zijn carrière als actief voetballer heeft hij zich bezig gehouden met  veel andere 

zaken. Hij stond aan de wieg van JAU en was nauw betrokken bij fusie naar FCA. Hij is een verbinder 

bij wrijving tussen de afdelingen. De club staat er mede dank zij hem financieel goed voor. Dit 

voorjaar gaf Frank aan, dat hij wilde stoppen. Binnen het bestuur is er begrip en respect voor zijn 

keuze.  

Frank wordt voorgedragen als erelid van de vereniging. De leden gaan hiermee unaniem akkoord. 

Rondvraag 
Peter Springintveld:  

• Gaan de Nieuwjaarsreceptie en -rally dit jaar door? Antwoord: Hierover is nog geen definitief 

besluit genomen. Dit is een onderwerp voor de komende bestuursvergadering. 

• Peter stelt voor, om de jongens van de Trots van Aalsmeer te vragen, of ze nog een keer een 

Sixen willen organiseren. Dit brengt hoop geld binnen. Antwoord: Dit is een goed idee.  

• Vraag naar Mark: Hoe zit het met de Business Club? Ze hebben inmiddels 140 leden. Leveren 

ze nog geld op voor de club? Antwoord: Er komt zeker geld vanuit Business Club naar FCA. Ze 

betalen aan concrete voorstellen. Dit jaar wordt er circa 20k geïnvesteerd in 

jeugdopleidingen. Het geld is altijd gelabeld geld. De Business Club investeert in concrete 

projecten. 

• Peter dankt Frank en Robert Jan voor hun werk.  

Marco Koehler 

• Marco hoorde dat Ruben gaat stoppen. Hij is kandidaat om hem op te volgen. 

Rob Springintveld 

• Hoe zit het met de veldverlichting van veld 4 & 5? Antwoord: Eef zit maandelijks met ESA om 

de diverse zaken rondom complex door te spreken. De veldverlichting is toegezegd in de 

komende voorjaarsnota. Veld 7 heeft inmiddels wel al verlichting.  

• Zondagsituatie. Veel verenigingen gaan van zondag naar zaterdag. Rob heeft zich altijd 

ingezet voor de zondagafdeling. Motivatie om voortrekkersrol te blijven spelen is er niet 

meer, als er niet meer reuring komt op de zondag. Weekendvoetbal zou een mogelijkheid 

zijn. Of elftallen aantal wedstrijden op zondag te laten spelen. Antwoord: hier is nog geen 

standpunt op ingenomen. Met betrekking tot de toekomst: het bestuur ziet met lede ogen, , 

dat het aantal leden op zondag terugloopt. Voorlopig is dat nog geen reden om de 

zondagafdeling op te heffen. Er moet echter wel een goede basis zijn. Het lukt niet om jeugd 

richting de zondag te bewegen. Ruben reageert± Als het mogelijk is, om elftallen een aantal 

wedstrijden op zondag te laten spelen, is dat zeker het onderzoeken waard. 

• De groep rondom de zondag wil snel duidelijkheid over inrichting van de selectie. Een basis 

van drie elftallen is mager. Dave reageert: voor bestuur is dit zeker een aandachtspunt.  

Adrie Laan 

• We moesten recent de AED gebruiken. Deze hing in het wedstrijdsecretariaat. Toen is 

geopperd, dat hij ergens anders zou moeten hangen. Antwoord: een tweede AED hangt in de 

conferentie ruimte. Deze zou tijdens trainingen altijd open moeten staan. Er is gekozen om 

deze niet in het ballenhok te hangen. Daar is kans op diefstal te groot. 



                                                      
 

Sluiting 
De voorzitter bedankt de vrijwilligers, die de vergadering mogelijk maken: Vincent Kempers voor de 

techniek, Martijn vd Neut voor de presentatie en Jose Kruijer voor de mailings. 

 

De voorzitter sluit de vergadering om 22:20 

  



                                                      
 

Bijlage I: Presentielijst 
 

Bestuur:

Eef Niezing Elly Zekveld 

Frank Springintveld Dave van Voorst 

Arjan Levahrt Ruben Uithol 

Robert Jan Jansen Mark Stoffels 

 

Adrie Laan 

Alexander Goes 

Ben Ezink 

Bert Klaassen 

Bianca Zekveld  

Dolf Groeneveld 

Geert Dijkstra 

Hans Kwaks 

Ingrid Kempers 

Jack van Halm 

Jan Zekveld 

Jeffry Hausel 

Jeroen Plug 

Johan Vermeule 

Jose Kruijer 

Kees Roder 

Kees van 't Schip  

Ko  

Laura Ezink 

Lesly Christiaans 

Marco Koehler 

Matthijs van Muijden 

Michel Cocon 

Natasja van Loon 

Peter Sprinintveld 

Remy Miedema 

Rob Springintveld 

Rob Wegman 

Rogier Hassink 

Rudger Piet 

Sabrina van Voorst 

Stefan 

Ted Verdonkschot 

Vincent Kempers 

Wim Braam 

Wouter Koster 

Yvonne  

 

 

 

 

  



                                                      
 

Bijlage II: verslag van de secretaris. 
Het seizoen start voor het secretariaat als elk jaar al in juni. Op basis van de aangeleverde gegevens 

worden de teams ingeschreven bij de KNVB. Bij de start van het seizoen meldde nog een nieuw elftal 

zich aan: het negende. Ook was er de start van het 4-fasen systeem voor de JO7 tot en met de JO12. 

Geen voorjaars- en najaarscompetitie, maar 4 korte competities. Hiermee verviel ook het 

bekertoernooi voor deze categorieën. Na elke periode volgt een herindeling op basis van de 

resultaten uit de vorige periode. 

Het seizoen begon als een ‘gewoon ‘ seizoen. Er werd weer gevoetbald door alle elftallen. Eind 

augustus hadden we voor het eerst een ‘mini’ Sixen toernooi: een middagje gezellig voetballen, 6 

tegen 6 op een kwart veld. Dit keer alleen met leden en geen groot feest in de avond. Het was weer 

top georganiseerd door de Club van 100. Iedereen vond het erg fijn om elkaar weer eens te zien en 

te spreken.  

Corona bleef nooit ver weg. In september werd al besloten de kaartavonden uit te stellen. Eerst 

mochten er geen bezoekers bij de wedstrijden komen en In oktober gaat het voetbal weer volledig 

op slot. De jeugd mag blijven trainen. Complimenten voor de trainers, die toch steeds weer de moed 

erin houden. Op zaterdag worden weer diverse onderlinge partijtjes gespeeld. De ledenvergadering 

van november werd uitgesteld en uiteindelijk in december online gehouden. Later volgt zelfs een 

avondklok, waardoor het trainen verder beperkt werd.  

Midden in de Corona-beperkingen zorgde de Sponsorcommissie, samen met Hulleman, voor een 

lichtpuntje in de vorm van een sloffenactie. Iedereen, die dat wilde, kon voor een mooi prijsje een 

smakelijke bosvruchtenslof komen en daarmee ook de club steunen. Een win-win situatie. 

In september werd ook weer gestart met de Grote Clubactie. Door onze jeugdleden werden weer 

veel loten verkocht, wat ons in totaal ruim 3400 euro opleverde. Ook de KNVB had een loterij 

georganiseerd. Zo wordt de club door diverse initiatieven ondersteund. 

Aan het einde van het seizoen was er voor de jeugd nog een Regio-cup. Gedurende vier weken werd 

nog tegen clubs uit de regio gevoetbald. Het was fijn, om weer wat reuring op het terrein te hebben. 

 

Hierbij wil ik alle vrijwilligers bedanken, die op één of andere manier bijdragen aan club. Klussers, 

lijnentrekkers, schoonmakers, barploegen, fluiters, wedstrijdsecretariaat, ledenadministratie, 

scheidsrechterscommissie… Zo kan ik nog wel even doorgaan. De lijst is lang. Maar als u ook de 

handen uit de mouwen wil steken, voor een paar uur per week, per maand of op projectbasis… Er is 

altijd wat te doen! 

  



                                                      
 

Bijlage II: Verslag bestuurslid Senioren 
Vanuit mijn rol als verantwoordelijk bestuurslid voor seniorenvoetbal is mijn terugblik eigenlijk vrij 

kort. 

• Geen competitievoetbal 

• Geen gezelligheidstoernooien 

• Alleen maar de mogelijkheid om te trainen. 

• Gesloten kantine. 

Wat moet ik nog meer zeggen. Het was eigenlijk een erg saai en vervelend jaar, waar we niet veel op 

de club konden doen. Aan het einde van het voetbaljaar heeft de jeugd nog de regio cup kunnen 

spelen maar voor de senioren veranderde er niet veel. 

Enige voordeel is dat we met veel energie ons konden gaan richten op het nieuwe seizoen en zorgen 

dat de teams weer ingedeeld werden en de trainers en staf aan de slag konden. 

Eerste verrassing voor mij was het afscheid van Jesse Donker. Ik denk dat het Coronajaar van grote 

invloed is geweest op de motivatie en inzet van spelers en staf en dat deze zware periode uiteindelijk 

heeft geleid tot een afscheid van Jesse. Gelukkig bleven Eric Zethof en Peter Neuvel bij de club en 

konden wij ons richten op een nieuwe trainer voor Za1. 

Ik hoef denk ik niet te vertellen hoe blij wij waren met het contracteren van Ted als hoofdtrainer. Het 

moeilijke jaar voor onze selectie was spontaan vergeten en de honger en ambitie voelde ik meteen 

weer terug. 

Naast het succesvol invullen van de vacature voor Za 1 is er nog een belangrijke ontwikkeling binnen 

FC Aalsmeer voor het seniorenvoetbal en dat is de ontwikkeling van de Damestak. 

• Allereerst geweldig dat we door de KNVB zijn toegelaten tot het ontwikkelprogramma 

Damesvoetbal, waarbij twee thema’s voor ons naar voren zijn gekomen: 

1. Hoe binden we ambiteuze meiden aan onze vereniging 

2. Hoe borgen we dat de invulling van trainers en coaches op peil blijft. 

• De stap naar een verdere ontwikkeling van selectie voetbal begint vanzelfsprekend met de 

jeugd en bij de dames met de lancering van de Girls academy. Hier vertelt Ruben misschien 

later nog iets over. 

• Vervolgens is het ons gelukt om de Staf van Vr1 te verbreden en met het aantrekken van 

Johan Kraaykamp als hoofdtrainer hebben we veel kennis en ervaring in huis kunnen halen.  

• Dit succes kreeg direct een vervolg doordat Vr 1 ook A-category mocht gaan spelen en 

bovendien speelt daaronder de MO19 hoofdklasse en draait de MO17 mee om het 

kampioenschap in de 1ste klasse. De noodzakelijke kwaliteitsimpuls voor selectievoetbal 

komt er dus aan. 

Tot slot wil ik nog een andere ontwikkeling binnen het seniorenvoetbal benadrukken, de 

herintroductie van 7 x 7 voetbal. Zowel voor de heren als de dames hebben we nu een team 

ingeschreven. Deze voetbalcategorie is sterk groeiend en kan ook voor de club veel betekenen. De 

vaak moeilijke bezetting van teams (net genoeg om te kunnen spelen) wordt een stuk eenvoudiger. 

Los daarvan levert het enorme gezelligheid en een volle kantine op vrijdag. 

Toch ook nog een aantal zorgpunten: 



                                                      
 

• Trainingsmogelijkheden voor seniorenteams. 

• Ballen en materialen 

• Voetbal op zondag, waar de derby’s langzaam verdwijnen (RKDES, Legmeervogels) 

• Corona en de onzekerheid over het vervolg van de competitie. 

• Corona en de wijze waarop bezoekende teams, maar ook eigen leden soms reageren naar 

bestuursleden en andere vrijwilligers. 

Maar laat ik nu niet al te negatief eindigen. Het gaat nog steeds goed met de club, als bestuur zijn we 

druk bezig met de verdere ontwikkeling van de nieuwe beleidspijlers, het aantal leden blijft redelijk 

op peil (ondanks het Corona monster), de seniorenteams doen het over het algemeen goed in de 

competitie, we hebben extra verlichting gekregen voor Veld 7 en Max Verstappen wordt 

wereldkampioen. 

 

Dank u wel. 

  



                                                      
 

Bijlage IV: Verslag jeugdvoorzitter 
Augustus 

Dit jaar starten wij eerder en wel met een dubbel Ajax Camp. Twee weken de befaamde kleuren en 

uiteindelijk mede mogelijk gemaakt door Covid19. Niemand ging op vakantie, hoe handig is het om 

de kids onder te brengen bij een voetbalkamp als we toch thuis blijven. Dit keer is dit niet 

onopgemerkt voorbij gegaan.  RTV Noord-Holland is zelfs komen filmen en heeft een aantal 

deelnemers geïnterviewd. 

De jeugd start in de laatste week van de zomervakantie met trainen. Hard nodig want maanden 

zonder wedstrijden is het zeker gewenst om het kwalitatieve niveau hoog te houden en soms zelfs 

weer omhoog te krijgen.  

September 

Ondanks de huidige situatie mag er weer volop getraind te worden en worden er wedstrijden 

gespeeld. Alle teams zijn ingedeeld en starten met frisse wind.  

Covid19 heeft de jeugd behoorlijk in de greep. Meerdere leden hebben een keuze gemaakt of 

voetballen nog wel leuk genoeg is. Lang zonder trainen was soms toch ook wel fijn. Tevens merken 

wij op dat bij de jeugdleden die zijn gebleven wekelijks te maken hebben met uitval. Spelers worden 

ziek, raken geïnfecteerd en wedstrijden of trainingen vallen uit. Als club proberen we alles  op de rit 

te houden, het blijft een zeer uitdagende klus. Het complex is dicht voor toeschouwers en dat is 

zeker niet fijn. Een groot compliment wil ik aan de ouders/ verzorgers geven. Ze hebben zich er zeer 

goed aan gehouden.  

Oktober 

Drie meiden Kyra, Jahailey en Do worden op gemerkt door de KNVB. Een mooie bevestiging voor de 

groeiende meidenafdeling en de inzet van de keepersschool Berkelaar. 

November 

Een tweede golf Covid biedt zich aan en raakt wederom onze vereniging. Geen wedstrijden meer 

voor de jeugd. Er mag wel getraind worden op de club en onderling worden er wedstrijden gepland, 

zodat veel teams toch nog een balletje kunnen schieten op de zaterdag. Een planning is in hoofdlijn 

gemaakt en elk team kon zich op eigen initiatief aanmelden voor een onderlinge wedstrijd. Hier werd 

gretig gebruik van gemaakt. 

December 

Als blijk van waardering hebben wij vanuit de jeugd alle jeugdtrainers meiden en jongens, de 

mogelijkheid gegeven om nog beter te worden. Via Football Webinars konden zij zich 1,5 maand 

aanmelden voor diverse ‘live’ webinars. Tijdens deze webinars hielden bijvoorbeeld oud 

professionals indrukwekkende presentaties over techniek, opleiden, jeugd en keepers. 

Januari – april 

De winterstop is voorbij en daarmee is veel gezegd. Geen wedstrijden met andere tegenstanders, 

maar nog steeds onderling. In deze maanden spelen we veel wedstrijden tegen elkaar, maar de 

aardigheid is wel ver te zoeken. De duels zijn veel van hetzelfde en de uitslagen zijn vaak vooraf al in 



                                                      
 
te vullen. Toch moet ik een compliment geven aan alle spelers, speelsters, trainers en leiders. Met 

een altijd aanwezige enthousiasme hebben zij gespeeld met toch veel plezier. 

Mei – Juni 

Met het lastige seizoen in de achteruitkijk spiegel zijn we begonnen met het opnieuw indelen van de 

jeugdleden. Met een hoger verloop dan de jaren ervoor staan we voor een eeuwige uitdaging om de 

teams invulling te geven. De rode draad is elke speler/ speelster te laten spelen waarbij prestatie & 

plezier hand in hand samen gaan. Niet elk jaar kun je het iedereen naar de zin te maken, als we het 

maar beter doen dan de vorige jaren. Uiteindelijk willen we de laatste maand gebruiken om de 

nieuwe teams aan elkaar te laten wennen, maar de KNVB heeft toch het goede idee van een zeer 

korte competitie ‘corona’ regio cup in te richten. Oei dat wordt een uitdaging. De teams kunnen we 

daardoor nog niet laten spelen obv de nieuwe indeling, er worden immers nog gespeeld obv de 

huidige teams. Tegelijkertijd zien wij de invloed van dit seizoen. Meerdere teams hebben te weinig 

spelers, want deze hebben de kicksen al aan de wilgen hangen.  

Juli 

Yes vakantie en we doen een klein schiet gebedje naar het komende seizoen. Mark en Hugo, laat 

alstublieft de competitie weer aanvangen en laten we de ouders weer begroeten op onze mooie 

club. 

 

Een laatste noot: dit wordt formeel mijn 6de jaar als voorzitter van de jeugd en officieus mij 7de jaar. 

De afgelopen periode heb ik goed naar mijzelf geluisterd, met meerdere personen gesproken om 

uiteindelijk voor mijzelf een keuze te maken. FC Aalsmeer is mijn clubje. Voetbal mijn passie en 

gelukkig is elk gezinslid er ook gek van. Met 3 spelende kinderen, een zeer actieve echtgenote binnen 

deze vereniging vind ik het een eer dat ik deze positie mag bekleden. Als grootste afdeling binnen 

een voetbalclub krijg je ook te maken met veel wisselende topics. Emotie wordt ruimschoots gedeeld 

en mooie successen hebben wij als jeugd bereikt.  

Vrijwilliger zijn doe je voor jezelf, voor een ander en voor de samenleving. Het gaat ook om plezier en 

zorgen dat de club elke dag een beetje beter kan worden. Vrijwilliger en vrijwilligerswerk is niet 

vrijblijvend. Het is een tweede baan naast mijn huidige baan. Een baan die aandacht vraagt, soms 

meer soms minder. Het is bouwen van een netwerk met lieve mensen om mij heen die helpen en 

ook graag de club willen ondersteunen. Iedereen doet dit vanuit een eigen gevoel en ambitie. Heel 

lang heb ik deze baan met heel veel energie en plezier opgepakt. Toch is dit langzaam minder 

geworden. De eeuwige discussies binnen de club en de strijd die je soms moet strijden kosten mij 

meer energie dan het oplevert. Ik vind het jammer om met jullie te delen dat ik mijn laatste termijn 

ga afronden en mijzelf niet meer verkiesbaar stel. Het is tijd voor nieuwe energie, tijd voor een 

nieuwe vrijwilliger die net zoals ik 6 jaar geleden deze positie met ontzettend veel passie kan gaan 

uitvoeren. 

  



                                                      
 

Bijlage V: Verslag bestuurslid Sponsorzaken 
Clubliefde, essentie van het bestaan van een goed georganiseerde voetbalvereniging in Aalsmeer, 

ontspanning, beleving en de zinnen kunnen verzetten. Dit wordt mede mogelijk gemaakt door vele 

trouwe sponsoren die FC Aalsmeer een zeer warm hart toedragen.  

Bedrijven die zich nauw verbonden voelen met FC Aalsmeer, de noodzaak inzien dat in een jaar met 

Covid, de voetbalvereniging van essentieel belang is voor de maatschappij.   

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

behouden. Een jaar waar er weinig wedstrijden waren, maar wel trainingen en enkele kleine 

activiteiten. Het geeft FC Aalsmeer mede hierdoor de kans te overleven. 

Het seizoen 2020/2021 kende de vereniging enkele hoofdsponsors 

• AA Sloopwerken  hoofdsponsor FC Aalsmeer Zaterdag 1 en 2 

• CHC ( Pure Terra)  subhoofdsponsor Zondag 1 

• Carpentier Mooren  Hoofdsponsor jeugd/Champions League 

• 123 Inkt kleding  Hoofdsponsor jeugd. 

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

media.  

Ook wordt in samenwerking met de kledingcommissie vele teams voorzien van trainingskleding en 

trainingspakken. Zo loopt een ieder er netjes bij op het mooie complex. 

Het mag duidelijk zijn dat alle inkomsten die de sponsorcommissie binnen haalt voor de vereniging  

FC Aalsmeer zijn. Vele jeugdactiviteiten kunnen zodoende plaatsvinden en geven een basis voor onze 

solide club. 

De verwachting voor seizoen 2021/2022 met enkele nieuwe sponsoren aan boord we de ingeslagen 

weg kunnen voortzetten.  

Dank aan de inzet van de leden van de sponsorcommissie, kledingcommissie, vrijwilligers, als ook de 

vele trouwe sponsoren van onze vereniging. 

 

Arjan Levarht 

Voorzitter SC/lid bestuur FC Aalsmeer 

  



                                                      
 

Bijlage VI: Verslag kascontrolecommissie 



                                                      
 
 


