
                                                     

FC Aalsmeer: een thuis voor prestatie en plezier 

Notulen Algemene Leden Vergadering 2021- 2022 

Football Club Aalsmeer 

Datum   08-12-2022 

Aanvang 20:00 

Locatie  Beethovenlaan 120 

Bestuur bestaande uit: 

Eef Niezing – Voorzitter    Ruben Uithol - Jeugdvoorzitter 

Elly Zekveld – Secretaris    Dave van Voorst – Bestuurslid senioren 

Mark Stoffels– Penningmeester    

       

Presentielijst is bijgevoegd als bijlage I 

 

Agendapunten 

1. Opening vergadering en vaststelling van de agenda, afmeldingen en minuut stilte voor de 

overleden leden 

2. Openingswoord van de voorzitter & jaarverslag van het bestuur 

3. Verslag Algemene Ledenvergadering 10-12-2021 

4. Verslag 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. Uitloting ledencertificaten 

11. Pauze 

12. Samenstelling bestuur  

13. Jubilarissen 

14. Toekomstvisie FC Aalsmeer – Stand van zaken 

15. Rondvraag  

16. Sluiting  
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Opening vergadering 
De voorzitter opent de vergadering om 20:05. De voorzitter geeft aan, dat dit na twee jaar weer de 

eerste ‘live’ vergadering is. Tijdens de corona-periode was alleen het bestuur fysiek aanwezig en 

konden leden via ZOOM deelnemen.  

De personen, die zich hebben afgemeld, worden genoemd. Deze staan onderaan de presentielijst. 

Vervolgens wordt een minuut stilte gehouden voor de leden, die ons ontvallen zijn: 

• Frans Lissenburg 

• Wim van der Hout 

• Frits van Berge Henegouwen 

Openingswoord van de voorzitter en jaarverslag van het bestuur 
De voorzitter memoreert, dat dit de laatste Algemene Ledenvergadering is, waarbij hij als voorzitter 

actief is. Dit jaar heeft het bestuur ervoor gekozen, om de diverse verslagen samen te vatten in één 

verslag. Het verslag over de sponsorzaken wordt behandeld bij het financieel jaarverslag.  

Begin vorig seizoen waren er diverse activiteiten. Gememoreerd worden onder andere het Mini-

Sixen, de week van de Scheidsrechter en de Kezenavond. Echter, vanaf midden november gaat het 

complex weer grotendeels op slot in verband met de maatregelen om het Corona-virus te 

bestrijden. In het voorjaar worden de maatregelen weer versoepeld. In mei wordt wederom een 

fantastisch Sixentoernooi georganiseerd. De gele en rode kaarten, boetes voor niet opkomen dagen 

en overige maatregelen hebben de club vorig jaar ruim 3.000 euro gekost. Dit is niet nodig. 

De seniorentak maakt een gestage ontwikkeling door. Zaterdag 1 heeft vorig seizoen een mooi 

seizoen gedraaid, maar in de nacompetitie ging het mis. Dit jaar zit er voldoende potentie in het 

team om weer bovenaan mee te draaien. De zondag 1 heeft vorig jaar tot het einde toe en met 

succes gevochten voor behoud in de derde klasse. Dit jaar is staf en team aardig aangevuld en 

vernieuwd en wordt verwacht, dat ze zich kunnen handhaven. De ontwikkelingen bij Vrouwen 1 

lijken wat te haperen. Het spelen in de derde klasse is als pittig ervaren. Ook de vrouwen hebben tot 

het einde met succes gevochten voor handhaving. 

Grootste prestatie van afgelopen jaar is ongetwijfeld die van Zaterdag 2 met hun promotie naar de 

reserve Hoofdklasse. De overige teams hebben gelukkig een volledig seizoen kunnen spelen. De 

beschikbaarheid van trainingsvelden – met name op de donderdagavond – blijft een punt van zorg. 

De jeugdafdeling start het seizoen met liefst 42 teams. Het blijft lastig, om voldoende leiders en 

trainers te vinden voor alle teams. Na een aantal oproepen is het de jeugdafdeling gelukt de 

bezetting rond te krijgen. Kampioenschappen zijn gevierd met de MO11-1, de MO15-3 en de JO13-4.  

Ook het Weekaatje was weer een groot succes. Helaas gaf het slechte weer wat extra uitdagingen, 

maar alle deelnemers, leiders en staf kunnen terugkijken op een geslaagd weekend. 

In september vorig jaar werd een lid tijdens de training getroffen door een hartstilstand. Door alert 

handelen is zijn leven gered en is erger voorkomen. Dit laat zien, hoe belangrijk het is, dat een AED 

beschikbaar is en dat mensen hiermee overweg kunnen. 

Als laatste spreekt de voorzitter zijn dank en waardering uit naar alle vrijwilligers. Het is onmogelijk 

om iedereen te noemen, maar de voorzitter noemt een aantal met name. 

Het volledige verslag is opgenomen als bijlage II. 
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Behandeling van het financieel jaarverslag, balans en staat van baten 

en lasten 
De penningmeester presenteert de cijfers over afgelopen jaar. De vergelijking met het seizoen 

ervoor gaat eigenlijk mank, want dat seizoen werd bijna geheel gekenmerkt door diverse corona-

maatregelen. Er is uiteindelijk een positief resultaat van EUR 26k. De rentebetalingen zijn flink 

omhooggegaan in vergelijking met voorgaande jaar, omdat in het voorgaand jaar niet alles betaald 

hoefde te worden.  

De opbrengst van de kantine is logischerwijs behoorlijk omhooggegaan. Hierbij vormt bier het 

grootste deel van de omzet. Het tweede half jaar is er circa 90 hectoliter bier weggetapt.  

Het sponsorbestand is redelijk stabiel. Er zijn de afgelopen periode echter niet veel sponsoren 

bijgekomen, terwijl er jaarlijks wel wat sponsoren opzeggen. Door de corona-periode was de 

sponsorcommissie niet in staat om potentiële sponsoren te bezoeken. De penningmeester ziet het 

behoud van sponsoren toch als mooi resultaat van deze groep. Mede door onze sponsoren zien de 

meeste elftallen er picobello uit. Er wordt een extra oproep gedaan aan alle spelers om altijd in de 

juiste kleding te verschijnen bij het trainen en de wedstrijden. Sponsoren betalen een 

sponsorbijdrage om zichtbaar te zijn en dan is het wel zo netjes, dat iedereen dan ook de 

beschikbaar gestelde kleding draagt.  

Helaas heeft de sponsorcommissie besloten te stoppen. De penningmeester bedankt nogmaals de 

commissie voor haar werkzaamheden. Er wordt nog gezocht naar opvolging. Een vrijwilliger heeft 

zich inmiddels aangemeld voor de administratie van de sponsoring. Het verslag van de 

sponsorcommissie is bijgevoegd als bijlage III. 

De post opleidingsvergoeding is het bedrag, dat FC Aalsmeer heeft mogen ontvangen voor Nick 

Koster. De overige baten bestaan voor een deel uit de vergoedingen die derden betalen voor het 

gebruik van het complex. De uitgaven zijn vervolgens nader toegelicht. Alles is duurder geworden. 

Met name de prijzen van gas en elektriciteit rijzen de pan uit.  

De langlopende schulden, zoals de hypotheek en de zonnepanelen, zijn aan het einde van seizoen 

24/25 afgelost. Tot die tijd blijft het zeker zaak om goed op de uitgaven te letten. De aflossingen 

trekken nu een grote wissel op de liquiditeit De aflossingen en de aanloopkosten van een nieuw 

seizoen zorgen er jaarlijks voor dat er in de maanden juli en augustus een tekort aan liquiditeit is. De 

penningmeester onderzoekt mogelijkheden om dit tegen te gaan. 

Vorig seizoen heeft de Business Club voor een deel bijgedragen in de vergoeding voor de Technisch 

Jeugd coördinator. Dit jaar doen ze dat weer. Daarnaast betalen ze de busreizen voor Zaterdag 2 en 

een bijdrage in de vergoeding aan Zaterdag1. Zaterdag 2 moet soms ver weg. Voor die wedstrijden 

wordt nu een bus ingezet. Daarnaast overwegen ze bij te dragen aan een aantal investeringen, zoals 

de nieuwe AED. Het bestuur is in gesprek met de Business Club en stuurt aan op een vaste afdracht 

per lid. Hierdoor is de club zekerder van inkomsten. Een groot deel van dit geld zal dan besteed 

worden aan de opleiding van jeugdspelers.  

Doelstelling van de vereniging is om jaarlijks een positief saldo te hebben en een deel van die winst 

weg te geven. De exacte invulling moet nog besproken worden. 



                                                     

FC Aalsmeer: een thuis voor prestatie en plezier 

Ton Meijer vraagt, of boetes worden doorbelast. Antwoord: tot op heden betaalt de club alles. De 

insteek voor dit seizoen is om kaarten voor onsportief gedrag en ‘niet opkomen’ door te belasten 

aan het team of de betrokken speler(s). 

Peter Springintveld stelt, dat de afname van de reclameborden een duidelijk teken is van het 

stoppen van de sponsorcommissie. De penningmeester geeft aan, dat het uitblijven van nieuwe 

sponsoren meer een signaal is. 

Verslag kascontrolecommissie. 
De controle is uitgevoerd door Bert Klaassen en Matthijs van Muijden. Omdat Matthijs op vakantie 

is, heeft Bert het verslag voorgelezen. De kascommissie geeft aan, dat de boeken akkoord bevonden 

zijn. Wel plaatsen zij een kanttekening bij de liquiditeitspositie aan het einde van het seizoen. Dit zou 

beter moeten. Tenslotte een woord van dank voor de penningmeester. Het verslag van de 

kascommissie is opgenomen als bijlage IV. 

Goedkeuring balans en staat van baten en lasten 
Artikel 12 staat voor Rekening en verantwoording. Het bestuur brengt op de ALV een jaarverslag uit 

over de gang van zaken in de vereniging en over het gevoerde beleid. Formeel dient het bestuur de 

balans en de staat van baten en lasten met toelichting ter goedkeuring aan de ledenvergadering. 

Artikel 12 lid 2a schrijft dit voor. De vergadering geeft unaniem goedkeuring. 

Vaststelling contributie 
Er wordt goedkeuring gevraagd voor de inmiddels doorgevoerde verhoging. De contributie lijkt een 

mooi gemiddelde te zijn van diverse buur-verenigingen. Het plan is om in de komende jaren de 

selectietoeslag te verhogen. Zij profiteren immers ook het meest van betaalde trainers. Daarnaast 

zijn de regels iets aangepast: 

• Wanneer een lid zich te laat afmeldt, dan worden EUR 50,- administratiekosten 

doorberekend.  

• Daarnaast worden de staffels voor nieuwe leden vereenvoudigd. Bij inschrijving gedurende 

het seizoen is nu 100%, 60% (vanaf december) of 30% (vanaf maart) verschuldigd. Dit was 

een afbouw met 12,5% per maand.  

De penningmeester geeft daarnaast uitleg aan het stijgen van de kantine prijzen. De inkoopprijzen 

zijn het afgelopen jaar met zeker 10% gestegen. Dit moet worden doorbelast. 

De leden gaan akkoord met het verhogen van de contributie. 

Benoeming kascontrolecommissie 
De voorzitter bedankt de kascontrolecommissie voor haar diensten. Bert Klaassen blijft aan. 

Daarnaast melden Martijn van der Neut en Wouter Koster zich aan.  

Uitloting ledencertificaten 
Er wordt dit jaar voor een bedrag van EUR 1.300 uitgeloot. De betreffende certificaathouders 

worden voor eind januari benaderd. De trekking heeft het volgende resultaat: 

• Certificaten van EUR 50: nrs 105 en 112 

• Certificaten van EUR 100: nrs 47 en 65 
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• Certificaten van EUR 250: nrs 42 en 29 

• Certificaat van EUR 500: nr 13 

Op verzoek van een aantal leden wordt het programma na de pauze aangepast. Het verhaal over de 

uitgevoerde stappen na de extra ALV van september wordt naar voren gehaald. 

Huldiging Eef (I) 
Direct na de pauze wordt de voorzitter toegesproken door een vertegenwoordiger van de KNVB. Als 

dank voor zijn jarenlange inzet is hem de zilveren speld toegekend. Daarnaast ontvangt hij een 

oorkonde en een mooie bos bloemen. 

Toekomstvisie – stand van zaken 
Dave van Voorst presenteert dit deel van de vergadering. Hij geeft aan, dat in september een 

vergadering is geweest. Eén van de meegegeven actiepunten was het werven van vrijwilligers. Hij 

toont het voorlopig organogram, waarbij in cijfers het ontbrekend aantal vrijwilligers per ‘blokje’ is 

aangegeven. Dit betreft onder andere: sponsorcommissie, vertrouwenscontactpersoon, leden voor 

de commissies herenvoetbal en damesvoetbal. Daarnaast is het van belang, dat meer mensen 

meedenken over de koers van de club op diverse gebieden.  

Jan Groen: De presentatie dekt niet de lading van het agendapunt “Toekomstvisie”. Dave: De visie is 

reeds gepresenteerd in september. In deze vergadering is een uitwerking van een van de opdrachten 

uit de eerdere vergadering gegeven. 

Henry Egberts: in hoeverre sluit dit aan bij de wensen van de leden? Wat zijn de wensen van de 

leden? Eef: De leden worden opgeroepen zich aan te melden voor één van de werkgroepen. Samen 

kan dan een en ander nader uitgewerkt worden. Dave vult aan, dat in de ALV van 2021 al eerder 

akkoord is gegeven op de beleidspijlers. Henry: Wat is de visie van de leden? Sluiten hun wensen aan 

op het beleid? Bert Klaassen: Het verschil zit in de detaillering. De vraag is, hoe vanaf dit punt 

verdergegaan wordt. Dit moet uitgewerkt worden met leden. Eef vult aan, dat iedereen is 

uitgenodigd om te helpen bij de verdere uitwerking.  

Dave: 7 december is ook de Dag van de Vrijwilliger. Hij bedankt alle vrijwilligers en roept iedereen, 

die nog een uurtje over heeft, om de handen uit de mouwen te steken. 

Samenstelling bestuur 
Aftredend en niet herkiesbaar zijn Ruben Uithol (Jeugdvoorzitter), Arjan Levarht (beheer- en 

sponsorzaken) en Eef Niezing (Voorzitter). Arjan is tussentijds afgetreden. 

Roald Koster (technische zaken), Marco Koehler (jeugdvoorzitter) en Dolf Groeneveld (beheer- en 

onderhoudszaken) worden voorgedragen als nieuwe bestuursleden. Het is nog niet gelukt om een 

nieuwe voorzitter te vinden. 

Bij de vraag, of de leden akkoord gaan met de benoeming van Roald Koster, worden de stemmen 

geteld. Met 49 stemmen vóór is er een meerderheid. 

Bij de vraag of de leden akkoord gaan met de benoeming van Marco gaat een duidelijke 

meerderheid akkoord. 

Bij de vraag of de leden akkoord gaan met de benoeming van Dolf is er unaniem akkoord. 
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Huldiging Ruben 
Eef spreekt een dankwoord uit richting Ruben. Ruben is in 2016 toegetreden tot het hoofdbestuur. 

Direct in de communicatie, scherp, maar altijd in het belang van de club. Ruben runde de 

jeugdafdeling zo’n beetje in zijn uppie: van ballen oppompen tot trainingsschema’s, van gesprekken 

met ouders tot vlaggen. Zijn voorliefde voor Ajax kan eenieder ook niet zijn ontgaan. Ruben is een 

groot promotor van onze club. Innovatief. Vorig jaar heeft hij zijn vertrek aangekondigd. In de 

persoon van Marco is een opvolger gevonden.  

Eef vraagt toestemming om Ruben te benoemen als Lid van Verdienste van onze club. De leden gaan 

hier unaniem mee akkoord. 

Ruben spreekt een dankwoord uit. Met name Lennart en zijn gezin stelde hem in staat alles te 

combineren. Ruben gaat zeker nog niet weg. Als eerste stap heeft hij de coördinatie van de sleutels 

op zich genomen. 

Huldiging Eef (2) 
Dave zet vervolgens Eef nog in het zonnetje. Zoals bijna iedereen begonnen als trainer. Ten tijde van 

de fusie “erin geluisd”. Eef heeft een belangrijke rol gespeeld bij de fusiebesprekingen en het 

realiseren van de fusie. Voor de overig betrokkenen was het al snel duidelijk, dat Eef goed zou zijn 

als bestuurder. 10 jaar later blijkt dit zeker te zijn uitgekomen: Als een ‘Wim Kok’ van de club, 

polderaar bij uitstek, kundig vergaderaar. Altijd vakkundig en respectvol naar iedereen. Hij stond 

voor zijn bestuur. Het bestuur respecteert zijn besluit te stoppen en bedankt hem voor zijn tijd en 

inzet.  

Dave vraagt toestemming om Eef te benoemen als Erelid van de vereniging. De leden stemmen hier 

unaniem mee in.  

Eef spreekt ook een dankwoord uit. De fusie was een interessante, intensieve, maar mooie tijd. Hij 

heeft de functie van voorzitter met veel plezier vervuld. Hoewel iedereen het beste voor heeft met 

de club, ontbreekt er soms nog verbinding tussen diverse groepen. Er zijn vele mooie ontwikkelingen 

gaande. Ook Eef blijft actief betrokken. Enerzijds langs de lijn, maar hij is inmiddels ook gestrikt om 

in te vallen op het secretariaat. 

Jubilarissen 
Dit jaar vieren we de volgende jubilea: 

1. 25 jaar lidmaatschap 

• Arie Bouwman 

• Jesper Zekveld 

• Frank Vaneman 

• Timo Ottenhof 

• Bart van Duijn 

• Nico Rijkmans 

• Erwin Mönnich 

• Ruud koningen  

• Marco Koehler 

• Bryan Leeuwrik 

• Mark Vermeule 

• Ton Harte 
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2. 50 jaar lidmaatschap 

• Marco van Oudenallen 

• Roald Koster 

• Jan Zekveld 

3. 60 jaar lidmaatschap 

• Dick Tates 

• Kees Ammerlaan 

• Peter Kruijer 

• Kees van der Laan 

De aanwezige jubilarissen krijgen een mooie bos bloemen en hun speldje. Eef heeft voor allen een 

kort woordje. Daarna is er nog speciale aandacht voor Peter Kuijer en Ton Harte, die door 

omstandigheden niet aanwezig kunnen zijn.  

Rondvraag 
Kees van 't Schip: Dolf is beheer- en onderhoudszaken. Wat houdt dat allemaal in? Eef: o.a. Contact 

met ESA en de kantine. Kees: wat weet hij af van de opstallen? Dolf: ik maak een afspraak met Kees. 

Hans Schijf: Het bestuur moet zijn best doen, om alle touwtjes aan elkaar te knopen. De 

onderhoudsploeg vindt toch altijd wel weer veel ballen her en der. Die zijn duur zat. Daarnaast laat 

het schoonmaken van de kleedkamers na de wedstrijd te wensen over. Mark: eens! Trainers en 

leiders zullen hier nogmaals op gewezen worden. 

Rob Springintveld: Afgelopen zondag vroeg de leider van Zondag 1 of de doelen van het veld kunnen 

worden gehaald. Die moeten eigenlijk elke avond van de velden. Die moeten dan naar centraal punt 

worden gebracht. Omdat de doelen nu net buiten de hekken staan, heeft het publiek hier last van. 

Eef: ja, daar moeten we aandacht aan besteden. De doelen moeten richting de zeecontainers 

worden geplaatst. 

Rob Springintveld: De zonnepanelen brengen hun geld op. Tussen veld 2 & 4 ligt een veld met 'loze' 

ruimte? Kunnen daar misschien zonnepanelen worden geplaatst? Mark: Dat is een mogelijkheid. We 

gaan komende jaren bezig met plannen energie neutraler te opereren. 

Peter Springintveld: De kantine is regelmatig op dinsdag open, maar dan is er zeer weinig omzet. Kan 

die dan niet dicht? Eef: Dat is een punt voor een volgende bestuursvergadering, waarbij opgemerkt 

wordt dat de kantine op dinsdag alleen open is als er een wedstrijd gespeeld wordt. Alle andere 

dinsdagen is de kantine gesloten. 

Peter Springintveld: Daarnaast wordt er soms training gegeven met kunstlicht voor één speler. Dat 

lijkt wat overkill. Met de huidige energieprijzen kun je dat eigenlijk niet maken. Eef: Eens. 

Peter Springintveld: Gedrag langs de lijn wordt niet genoeg bestraft door het bestuur. Eef: normen 

en waarden zijn een zaak van ons allemaal. 

Peter Springintveld: Ik heb niet vóór Roald gestemd. Wie wordt technische man van de zaterdag? 

Roald: ik word bestuurslid technische zaken. Het doel is, om de jeugd beter te maken en daarmee de 

uiteindelijk de selectie-elftallen aan te vullen. Mijn insteek: ik kan het niet iedereen naar de zin 

maken, maar wil wel zoveel mogelijk mensen meekrijgen. Samen moeten we het doen. De zondag 

opheffen is niet mijn intentie.  
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Peter Springintveld: De visie zie ik nu goed bij de zondag. Het is nu heel leuk met veel jonge spelers 

in Zondag 1. De zaterdag heeft maar 2 of 3 spelers vanuit Aalsmeer. Is dat nu nodig? Misschien 

moeten we stoppen met zoveel spelers van buitenaf.  

Henry Egberts: Had gehoopt meer informatie te krijgen over technisch beleid van de komende tijd. 

Hoe zit het met de O23? Ik hoorde, dat dit snel komt? Eef: op dit moment spelen ze nog alleen 

vriendschappelijk. Wanneer er meer bekend is over de plannen hieromtrent, zal dit worden gedeeld.  

Sluiting. 
Eef sluit de vergadering om 22:55 
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Bijlage I: Presentielijst 
Bestuur:

Eef Niezing Ruben Uithol 

Mark Stoffels Elly Zekveld 

Dave van Voorst   

 

Alexander Goes 

Anton Brussen 

Arjan Thuis 

Bart van Duijn 

Bas Groenveld 

Ben Ezink 

Bert Klaassen 

Cor Geleijn 

Dick Jansen 

Dick Tates 

Dolf Groeneveld 

Frank Springintveld 

Frank W?a 

Frans Schijf 

Fred Ottenhof 

Hans Schijf 

Henry Egberts 

Huub Scholte 

Ingrid Kempers 

Jack van Muijden 

Jan Groen 

Jan Koolhaas 

Jan Uithol 

Jan Zekveld 

Joost Ezink 

Jurgen Besuijen 

Kees van ’t Schip 

M. Combee 

Marc Vrind 

Marco Koehler 

Margot Uithol 

Martien de Bok 

Martijn v/d Neut 

Martin Nijholt 

Nick Sluijs 

Peter Huisman 

Peter Springintveld 

R. Bos 

Remy Miedema 

Roald Koster 

Rob Sprinintveld 

Robbert Jan van Duijn 

Robert Jan van Lent 

Rody Sprinintveld 

Ruben Beelen 

Ruud Koningen 

Sjaak Kempers 

Stefan van Halm 

Steve Banks 

Ted Verdonkschot 

Timo Ottenhof 

Ton Meijer 

Wout L. Koster 

 

Arjan Levarht is afwezig en heeft machtiging gegeven aan Bert Klaassen. Martijn Kempers is afwezig 

en heeft machtiging gegeven aan Bert Klaassen. 

Verder hebben zich afgemeld:

Arie Bouwman 

Arjan Levahrt 

Bert Rijkmans 

Dirk van de Schraaff 

Frank Vaneman 

Hans Kwaks 

José Kruijer 

Kees van der Laan 

Marco van Oudenallen 

Nico Rijkmans 

Vincent Kempers  
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Bijlage II: Verslagen van het bestuur 

Verslag van de secretaris 
Het is al bijna niet meer voor te stellen, maar een jaar geleden waarde het Corona-spook nog volop 

rond. Het seizoen werd afgetrapt met twee mooie evenementen: het Xtraatje voor de jeugd en het 

mini-Sixentoernooi voor de senioren. De weergoden waren beide evenementen goed gezind. De 

club krijgt in september een nieuw scorebord gekregen. Het oude scorebord is namelijk ter ziele 

gegaan. 

Ook vorig seizoen hebben vele jeugdleden zich ingespannen om loten te verkopen voor de Grote 

Clubactie. Dankzij hen kon FC Aalsmeer een mooi bedrag bijschrijven. 

De eerste week van oktober is de week van de Scheidsrechter. Mede dankzij onze trouwe sponsor 

Hulleman heeft FC Aalsmeer alle scheidsrechters een lekker bedankje kunnen geven. Via de KNVB 

had FC Aalsmeer een clinic gewonnen. Middels een headset werd een clubscheidsrechter gedurende 

een wedstrijd gecoacht door een heuse scheidsrechter uit het betaalde voetbal: Edwin de Graaf. De 

scheidsrechtercommissie is daarnaast ook druk geweest met een vlag-cursus. Eens te meer blijkt dat 

dit een bijzonder actieve en zich steeds verder ontwikkelende afdeling van de club is.  

Half november wordt door de club van 100 wederom een gezellige Kezenavond georganiseerd. Deze 

activiteit is net op tijd gepland: nog geen week later werden strenge Corona-maatregelen 

afgekondigd. Coronatoegangsbewijzen, avondklokken, vroege sluiting van het complex: het zijn 

wederom woorden die op ieders tong lagen. De ALV werd mede daardoor vorig jaar weer digitaal 

gehouden. Alleen het bestuur en de technische ondersteuning zijn met professionele apparatuur 

aanwezig in de kantine. 

Vanaf eind januari vindt er enige versoepeling plaats en kan de kantine – onder voorwaarden – weer 

een beetje open. Begin april is er – bij zeer mooi weer – een presentatie van alle sport- en cultuur 

verenigingen bij de Waterlelie. Daar werd duidelijk aangetoond, dat Aalsmeer heel veel clubs heeft. 

Ook FC Aalsmeer presenteert zich. 

Het complex wordt inmiddels ook steeds vaker “gevonden” door de KNVB. Voor diverse 

leeftijdscategorieën worden bij FC Aalsmeer trainingen en oefenwedstrijden georganiseerd. Ook 

komt het regelmatig voor, dat één van onze jeugdleden – veelal bij de meiden – voor zo’n activiteit 

worden uitgenodigd.  

In het voorjaar werden vrij snel de corona-maatregelen afgebouwd, waardoor er met Pinksteren 

wederom een “gewoon” Weekaatje kon worden gehouden. Helaas waren de weergoden het 

evenement niet geheel goed gezind, maar alle deelnemers, leiding en staf kijken toch terug op een 

geslaagd weekend. Het Sixentoernooi is steevast de afsluiting van het seizoen. Dit seizoen vond het 

toernooi met 40 teams (!!) onder tropische omstandigheden plaats. Voor de organisatoren Bart van 

Duijn, Arjan Rijkmans en Roy van Diemen is deze editie de laatste die zij organiseren. Voor het 

nieuwe seizoen dragen zij het stokje over aan andere leden van de club. Er wordt naar opvolgers 

gezocht. Wie pakken het stokje op? Langs deze weg (nogmaals) dank aan Bart, Arjan en Roy voor het 

organiseren van dit grote evenement, waar inmiddels een run op deelname is ontstaan.  

Het wedstrijdsecretariaat verliest aan het einde van het seizoen een vaste kracht. Prem heeft 

aangegeven te stoppen met zijn werkzaamheden. Ook deze ploeg kan versterking gebruiken. 
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Het ledenaantal is – ondanks de corona-maatregelen licht gegroeid. Wat misschien minder bekend 

is, en je liever niet bekend wil maken, is dat alle gele en rode kaarten, “niet opkomen”, staken van 

wedstrijden de club ruim 3.000 euro gekost hebben. Dat is niet nodig.  

De senioren 
De senioren maken een gestage ontwikkeling door. De belangrijkste voetbaltechnische 

ontwikkelingen op een rijtje: 

1. Het is het eerste seizoen van Ted Verdonkschot als nieuwe hoofdtrainer van Zaterdag 1, waarin 

het lukt om in een sterke poule met HBOK en Waterwijk net geen kampioen te worden, maar wel 

nacompetitie te spelen. Promotie na de eerste klasse zit er echter niet in. De eerste 

nacompetitiewedstrijd tegen Die Haghe gaat onnodig verloren. Het lopende seizoen zien wij weer 

voldoende potentie om mee te doen om het kampioenschap. 

2. Voor de zondag 1 kent het seizoen een heel ander verloop dan vooraf is ingeschat. Tot het einde 

toe moet voor behoud in de derde klasse worden gevochten. Met de juiste mentaliteit in het team 

en ook met hulp van jeugdspelers vanuit de jeugdselectie O19 lukte het om zich in ware thriller 

tegen BSM te handhaven. Peter Neuvel en John v.d. Hoorn geven aan respectievelijk als trainer en 

leider bij FC Aalsmeer te stoppen. Bestuur en Technische Commissie slagen er tijdig in met Bas 

Groenveld een nieuwe trainer vanuit de club te benoemen, die dit seizoen met een jong, fris team 

opvallend goed presteert. De staf erom heen draagt met Jan Koolhaas, Wilco v.d. Laarse en Ruben 

Beelen ook een belangrijke steen bij. 

3. Voor de Vrouwen 1 van FC Aalsmeer bleek de vooraf ingezette ontwikkeling van de Vrouwentak te 

haperen. Door veel blessures moest wekelijks de hulp ingeroepen worden van Vrouwen 2 en vooral 

de MO19 selectie. Ook hier is het team gelukt om zich te handhaven. Net als bij zondag 1 wordt 

afscheid van de hoofdtrainer genomen. Inmiddels is het MO19 team van vorig jaar gepromoveerd 

tot het nieuwe Dames 1 voor dit seizoen en heeft Dave van Voorst de taken als hoofdtrainer van 

Dames 1 overgenomen. 

4. De grootste prestatie van afgelopen seizoen is ongetwijfeld de prestatie van Zaterdag 2. Met goed 

verzorgd voetbal lukt het team van Eric Zethof, Johan Vermeule en Ronald Stevens om naar de 

reserve hoofdklasse te promoveren. Waren de laatste competitiewedstrijden al finales en kende de 

stand op de ranglijst onzekerheden over wel of niet regelrechte promotie, de wedstrijden tegen 

respectievelijk GVVV en De Meern deden daar nog een schepje bovenop. Voor al de laatste 

wedstrijd, op het terrein van CSW, was een regelrechte thriller. Pas in de verlenging viel de beslissing 

met promotie naar de Hoofdklasse tot gevolg. Echt een topprestatie van het team van formaat en 

natuurlijk Eric en zijn staf. Een mooier afscheid kan Eric zich niet wensen. Voor de opvolging van Eric 

wordt met Marco Bragonje (een oude bekende), een zeer ervaren trainer binnengehaald. De 

uitdaging richt zich met Za2 op handhaving in de sterke reserve hoofdklasse. 

5. Naast de prestaties van onze selectieteams hebben wij afgelopen jaar ook met de recreatieve 

teams weer een volledige competitie kunnen spelen. Helaas is het niet gelukt om een kampioen te 

huldigen, maar we hopen dat het dit seizoen anders gaat lopen. 

Blijvend zorgpunt voor de senioren is de mogelijkheid om te kunnen trainen. Vooral op de 

donderdagavond blijft het moeilijk en zeker in de wintertijd, als het vroeg donker wordt, zitten we 

stampvol. Voor ons als bestuur blijft dit een punt van aandacht en blijven opties rond extra 

verlichting op de bestuursagenda staan. 
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Jeugdafdeling 
Na een coronaperiode vol onzekerheden start het seizoen bij de jeugd met 42 teams. Daarnaast zijn 

er veel aanmeldingen voor de CL.  

In de laatste week van de zomervakantie vindt het Ajax Camps en Clinics plaats. Inmiddels is het Ajax 

Camp een traditie geworden. Menig Aalsmeers talent en ander jong talent uit binnen- en buitenland 

leeft een week lang als een heuse Ajax-speler. Het evenement is een geweldig succes met veel 

voetbalplezier 

Bij de start van het seizoen blijkt eens te meer hoe lastig het is voldoende trainers en actieve ouders 

te vinden. Dit verklaart dat bij aanvang een aantal jeugdteams zonder leider/trainer start. Het 

jeugdbestuur heeft er een hele kluif aan om de bezetting rond te krijgen. Na een aantal oproepen 

onder leden, komt de bezetting rond. 

Het seizoen kent voor de teams een wisselend verloop. Corona zit ook hier de competities in de weg. 

Toch kunnen aan het einde van het seizoen een aantal kampioenen begroeten. Zoals al vaker 

gemeld, is onze meisjesafdeling de snelst groeiende afdeling binnen de club. Wat is het dan mooi 

wanneer hier de eerste kampioenen te begroeten zijn. Zowel de MO11-1 als de MO15-3 behalen in 

het weekend van 21 mei het kampioenschap in hun (jongens-)klasse. Inmiddels weten wij dat MO11-

1, MO15-3 en JO13-4 de titel in de wacht hebben gesleept.  

Aan het einde van het seizoen nemen de huidige 13-1 en 16-1 deel aan een internationaal toernooi. 

FCA zet zich mooi op de kaart. De KNVB-scouts weten steeds vaker de weg naar ons complex te 

vinden. Jonge Aalsmeer-talenten als Do Uithol en Kyra Celie spelen bij de Ajax-talenten mee. 

Er wordt een samenwerking met de AMVA (Amsterdamse Meiden Voetbal Academie) aangegaan. 

Wekelijks zijn op vrijdag zo'n 40 speelsters, die van heinde en verre komen, actief op onze velden. In 

dezelfde periode worden de contouren van een verdergaande samenwerking met Born to Play 

zichtbaar. Voor wat hoort wat. Born to Play verzorgt, als tegenprestatie voor het gebruik van onze 

velden, trainingen voor de jeugd en helpt de club op het technische vlak verder. 

Groot nieuws in deze periode uit Alkmaar. De eerste jeugdspeler van FCA breekt door in het 

betaalde voetbal. Nick Koster is zijn naam. Hij schopt het tevens tot Oranje jeugdinternational. Ook 

Jonger Oranje doet ons weer aan. Circa 200 kinderen proberen zich in de kijker te spelen bij scouts 

van AZ, Ajax, Feyenoord en andere clubs.  

Het zal niemand zijn ontgaan dat het Weekaatje 2022 een groot succes is geworden. Maar liefst 250 

kinderen hebben wederom een geweldig Pinksterweekend gehad. Voor de organisatie kende de 

43ste editie wel de nodige uitdagingen. Het slechte weer dwong de organisatie tot de nodige 

aanpassingen in het programma en dwong de kinderen er zelfs toe een nacht thuis te slapen. Credits 

gaan naar organisatie voor hun creativiteit en improvisatievermogen. De vele ontvangen 

complimenten van ouders zijn beslist op hun plaats. Op naar de 44ste editie! 

Tot slot is het fijn om te constateren dat het jeugdbestuur meer body begint te krijgen. Met de 

komst van bijvoorbeeld Marco Koehler is een nieuwe jeugdvoorzitter gevonden. 

Overige zaken 
Het bestuur constateert dat er een groot aantal leden is, die over sleutels beschikt die toegang 

bieden tot alle ruimten op ons complex. Dit is in veel gevallen niet noodzakelijk. Zij heeft daarom 

besloten het complex in twee sleutelgroepen te verdelen. De wijziging heeft consequenties voor de 
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toegang tot de hoofdingang, kantine (inclusief keuken), bestuurskamer, wedstrijdsecretariaat en 

wasruimte. 

Donderdag 23 september wordt één van onze leden tijdens de training door een hartstilstand 

getroffen. Alert handelen van medespelers van de 35+ heeft de speler het leven gered en erger doen 

voorkomen. Nogmaals groot respect voor de spelers die de AED tijdig hebben gebruikt en 

complimenten voor de handelswijze van de hulpdiensten bij o.a. de nazorg. 

Op ons complex vinden gedurende het seizoen de nodige onderhoudswerkzaamheden plaats. 

Allereerst krijgt veld 7 een nieuwe lichtinstallatie. Met de aangebrachte ledverlichting zijn de 

trainingsfaciliteiten verbreed en is er een uitwijkmogelijkheid voor teams die nu in de hoek van een 

ander veld moeten trainen. Ook kunnen, in overleg, oefenwedstrijden voor klein veld worden 

georganiseerd. Verder zijn de netten van de ballenvangers in de tweede week van oktober 

vervangen. Er gaat geen bal meer doorheen. 

In het seizoen 2021-2022 is een begin gemaakt met de ontwikkeling van een nieuwe koers van de 

club. In september dit jaar heeft dit zijn eerste presentatie gekend. De (nieuwe) missie en visie van 

de club worden gepresenteerd. Tegelijkertijd worden de Vijf pijlers: Prestatievoetbal, 

Maatschappelijke betrokkenheid, Clubgevoel & plezier, Ontwikkeling & en plezier en Recreatie 

voetbal besproken. Leden worden benaderd actief mee te denken. Zorg wordt er uitgesproken over 

het vinden van voldoende vrijwilligers. Later daarover meer. 

Tot slot 
Aan het einde van een seizoen wordt altijd extra waardering uitgesproken naar leden.  

Waardering gaat net als andere jaren uit naar al die mensen die deze club succesvol maken. 

Hieronder vallen onder andere  

• De onderhoudsploeg (Hans Schijf, Huub Scholte) 

• De schoonmaakploeg 

• De barploeg o.l.v. Rob Springintveld en Arjan Levarht 

• De harde kern van het wedstrijdsecretariaat (Ingrid Kempers, Peter Huisman) 

• Vincent Kempers, de techneut binnen de club 

• Martijn v.d. Neut, de man van de presentaties 

• De kascommissie: Bert Klaassen, Matthijs van Muijden & Jan Koster 

• De regievoerders bij de scheidsrechters (Ton Meijer, Bert Rijkmans) 

• De scheidsrechters, spelbegeleiders, elftalleiders en trainers 

• De organisatie van het Weekaatje 

• De toernooicommissie 

• De sponsorcommissie 

• De vrijwilligers Walking Football (Bram Landzaat, Ben v.d. Ham, Fred Ottenhof) 

• Het jeugdbestuur 

• Nieuw in de rij: de betrokken vrijwilligers bij de check op de QR-code. 

Voor allen was het wederom geen eenvoudig jaar.  

Kortom: een grote groep mensen die ook het afgelopen seizoen op diverse wijze hun steentje 

hebben bijgedragen aan deze mooie club. 
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Bijlage III: Verslag sponsorcommissie 
Zoals in de verslagen van de andere bestuursleden te horen is, gebeurt er een hoop bij onze 

vereniging. Dit wordt mede mogelijk gemaakt door vele trouwe sponsoren die FC Aalsmeer een zeer 

warm hart toedragen. We mogen dan ook trots zijn op deze bedrijven die zich als sponsor aan onze 

club verbinden! 

Door de naweeën van Covid kan nog lang niet alles zo verlopen zoals door de sponsorcommissie op 

voorhand werd uitgedacht, maar het is wederom gelukt om nagenoeg alle sponsorinkomsten voor 

de club te behouden en zelfs met een paar nieuwe sponsors uit te breiden. Met 123inkt.nl hebben 

we net voor de zomer zelfs overeenstemming weten te bereiken om het lopende contract wederom 

voor 3 jaar te verlengen met ook weer een nieuwe optie voor nog eens 3 jaar erna. Een teken dat we 

er als vereniging goed op staan bij de bedrijven. 

Het seizoen 2021-2022 kende de vereniging de volgende hoofdsponsors: 

• AA Sloopwerken  hoofdsponsor Zaterdag 1 en 2 

• Pure Terra   hoofdsponsor Zondag 1  

• Bouwcenter Blauwhoff hoofdsponsor vrouwen1 en subhoofdsponsor Zondag1 

• 123inkt.nl   hoofdsponsor jeugd 

• Carpentier Mooren  hoofdsponsor jeugd 

Daarnaast is de vereniging vele bordsponsors rijk als ook sponsoren via narrow casting, website en 

bijvoorbeeld sociale media. 

Ook werden in samenwerking met de kledingcommissie vele teams weer voorzien van nieuwe 

wedstrijdtenues, trainingskleding en trainingspakken. Zo loopt eenieder er netjes bij op het toch al 

mooie complex. Gedurende het seizoen is ook nog een deel van de oude jeugdkleding uitgedeeld in 

Nanyuki in Kenia waar het een mooie tweede bestemming heeft gekregen. 

Net als het vorige seizoen heeft de sponsorcommissie ook dit jaar weer de Sloffenactie 

georganiseerd in samenwerking met nog een trouwe sponsor: Bakkerij Hulleman. Alle verkochte 

sloffen aan leden, supporters en bedrijven hebben bij elkaar het weer gezorgd voor een mooie 

bijdrage aan de vereniging, net als de acties met onder andere de Deen Supermarkt, de Albert Heijn 

Voetbalpassie actie en de Rabo ClubSupport actie. 

Ook hadden we wat te vieren dit seizoen bij onze sponsors. Zo werd Burgers Carrosserie gekozen als 

onderneming van het jaar. Bestond Carpentier Mooren 100 jaar en mag het zich vanaf nu 

Hofleverancier noemen. Tot slot vierde Koper Automatisering het 12½ jarig bestaan. De felicitaties 

werden gretig in ontvangst genomen en onderstrepen de goede banden die worden onderhouden. 

Het mag duidelijk zijn dat alle inkomsten die de sponsorcommissie binnen weet te halen puur voor 

de vereniging FC Aalsmeer zijn. Vele activiteiten kunnen zodoende plaats vinden en geven een solide 

basis voor onze club. 

Er is echter ook slecht nieuws te melden. Arjan Levarht heeft besloten te stoppen als bestuurder van 

FC Aalsmeer. De overige leden van de sponsorcommissie hebben half april aangegeven om per het 

einde van het seizoen 2021/22 te stoppen met hun activiteiten voor de PR-Sponsorcommissie. Arjan 

heeft zich het langste ingezet op sponsorgebied, niet alleen bij FC Aalsmeer, maar ook ruim 10 jaar 

bij RKAV. Maar ook de overige leden Rudger Piet (eerst bij Jong Aalsmeer United en sinds de start 

ook bij FC Aalsmeer), Bert Klaassen (eerst bij RKAV en sinds de start bij FC Aalsmeer) en Jeroen Plug 
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(reeds meerdere jaren betrokken bij de sponsorcommissie bij FC Aalsmeer) hebben een mooie 

bijdrage geleverd voor onze verenging.  

Tot slot een woord van dank aan de leden van de sponsorcommissie voor hun inzet, als mede de 

kledingcommissie en de vrijwilligers die helpen bij het ophangen, onderhouden en het schoonmaken 

van de reclameborden. Maar als allerlaatste vooral een woord van dank aan alle sponsors, de grote, 

maar ook zeker de kleinere voor hun bijdrage aan FC Aalsmeer. 

 

Mark Stoffels 

Penningmeester FC Aalsmeer 
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Bijlage IV: Verslag kascommissie FC Aalsmeer seizoen 2021/2022 
 

De kascommissie heeft de financiële jaarrekening over het boekjaar 2021/2022 gecontroleerd. 

Na een toelichting door de penningmeester op de winst- & verliesrekening en balans zijn vanuit de 

jaarrekening posten geselecteerd, die werden aangesloten met de financiële administratie en 

brondocumenten. Anderzijds werden brondocumenten getoetst op verantwoording in de financiële 

administratie en jaarrekening. 

De kascommissie is van oordeel dat de administratie goed verzorgd, overzichtelijk en toegankelijk is 

ingericht. Er werden geen omissies of onjuistheden geconstateerd. 

Wel is er een belangrijk aandachtspunt voor de vergadering omtrent de liquiditeitspositie van de 

vereniging. Met name aan het begin van het seizoen (als er nog geen inkomsten zijn, maar al wel 

kosten) blijkt de liquiditeitspositie niet toereikend te zijn. Dat is dit jaar niet nieuw, maar dit is niet 

eerder als zodanig gecommuniceerd.  

Middels kortlopend extern krediet moet iedere zomer de liquiditeitspositie worden aangevuld totdat 

ook de inkomsten binnenkomen. De vereniging heeft door de nodige aflossingsverplichtingen sinds 

de start van de fusie nog geen buffer kunnen opbouwen om dit op te vangen. De penningmeester 

onderkent de situatie en heeft aangegeven te werken aan oplossingen. 

De kascommissie is van mening dat de jaarrekening een getrouwe weergave is van de financiële 

positie van FC Aalsmeer en dat dit ook van toepassing is op de baten en lasten van de vereniging 

over het afgelopen boekjaar. 

De jaarrekening is tot stand gekomen onder verantwoording van de penningmeester van FC 

Aalsmeer, de heer Mark Stoffels. 

Wij willen alle betrokkene en vrijwilligers bedanken voor hun inzet waardoor de financiële positie 

van FC Aalsmeer is zoals die is. Tevens willen wij Mark bedanken voor zijn inzet. 

 

Aalsmeer, 3 november 2022 

 

De kascommissie 

Matthijs van Muijden 

Bert Klaassen 

 


