
Notulen Uitgestelde 51e ALV FC Dauwendaele 

21 februari 2021 – 20.00 uur 

De voorzitter opent de vergadering en heet iedereen van harte welkom. Er zijn afmeldingen 

ontvangen van Richard Bon, Peter Burgs en John Stijns. 

Het is een uitgestelde ALV,  bij de eerste waren er te weinig aanmeldingen. Hierdoor was er te weinig 

quorum (ten minste 10% van de leden moet aanwezig zijn om rechtsgeldige besluiten te nemen)1. 

Omdat dit een uitgestelde vergadering is vervalt deze regel, conform artikel 35 van het huishoudelijk 

reglement, waardoor er op deze vergadering rechtsgeldige besluiten genomen mogen worden. 

1. Welkom en vaststelling van de agenda 

Adrie Melaard wil het nog hebben over vernielingen op veld 3. Dit wordt als agendapunt 7a van de 

agenda behandeld. 

2. Minuut stilte voor de overleden leden  

Erik Moens (lid van verdienste) is ons helaas op 23 maart ontvallen.  

De benefietwedstrijd die nog werd georganiseerd in het bijzijn van Erik, was een groot succes.  

 

3. Notulen 

De notulen van de  ALV 11 oktober van 2019 worden ongewijzigd vastgesteld.  

 

4. Samenstelling bestuur 

Aftredend en niet herkiesbaar zijn Jordy Stokkerman en Hanno Kant. Een hartelijke dank voor de 

inzet van beiden namens de vereniging.  

Aftredend en herkiesbaar zijn Ramon Dahoe en Gerrie van Wijngaarden. Beiden worden unaniem 

door de ledenvergadering herkozen voor een volgende periode van 3 jaar. De voorzitter kijkt uit naar 

samenwerking met beiden in de volgende termijn. 

Nieuw toegetreden als penningmeester is Jan-Willem van Vooren, hij is al ingewerkt en heeft een 

volledig inzicht in de financiën. 

Vacature Bestuurslid seniorenzaken.  Als iemand een kandidaat weet: laat het dan weten aan het 

bestuur. Functie mag ook als duo functie worden uitgevoerd. Dit past ook binnen het beleid van de 

club. 

5. Financieel overzicht. 

Een boekjaar voor een voetbalvereniging loopt van 1 juli 2019 tot 30 juni 2020. 

Toelichting op de balans 

Er is inventaris aangeschaft. Hier staat een vergoeding tegenover, die gelijk is geactiveerd. Op het 

verschil wordt afgeschreven. De stelposten blijven gelijk. De overige vorderingen zijn nu wel beter 

inzichtelijk en hier worden nu ook bedragen voor gereserveerd. Er is een voorziening dubieuze 

debiteuren aangelegd. Ook is er een dotatie gedaan aan de voorziening voor groot onderhoud, dit 

wordt als ware als spaarpot gebruikt voor de komende onderhoudskosten.  Het saldo kortlopende 

schulden is inmiddels gereduceerd tot nul. 

                                                           
1
 Statuten artikelen 18.3 en 20.1 



Toelichting op de winst- en verliesrekening 

Er is een verschil in omzet te zien, doordat de kantineomzet lager is door COVID19. De kostprijs 

omzet van de kantine kosten (minder verkoop, dus ook minder inkoop) en de personeelskosten zijn 

ook lager. Een aantal vrijwilligers zag af van de vrijwilligersbijdrage. De huur van de velden is lager, de 

gemeente heeft voor Q2 een vrijstelling gegeven, deze is nog niet definitief. Het oud papier blijft een 

grote inkomsten bron. De kosten voor de accountant (advieskosten) zullen de komende jaren lager 

worden. Het boekjaar wordt afgesloten met een positief resultaat van € 2.500,00. 

Verantwoording van de controle door de kascommissie 

De kascommissie wil graag in de toekomst meer inzage hebben, zodat zij hun controlerende taak 

kunnen uitvoeren. Hierover worden afspraken gemaakt met de penningmeester. Hij wil het 

boekhoudprogramma uitleggen aan de leden van de kascommissie om inzage te krijgen. Daarna kan 

de kascommissie gerichter vragen stellen.  Alle stukken worden namelijk digitaal verwerkt in het 

programma, dus zijn er bijna geen fysieke stukken.  De vergadering stelt vast: 

1. Er moet meer duidelijk komen voor de niet betaalde contributies. Iedereen die niet betaald 

heeft wordt wel genoteerd. Hier wordt op korte termijn actie op ondernomen.  

2. Er is momenteel inzicht in de financiën. We weten nu hoe de geldstromen lopen en kunnen 

zelfs voorzieningen aanleggen. Dit is een grote vooruitgang. 

3. Voor groot onderhoud is een voorziening aangelegd en het is de bedoeling dat dit niet voor 

andere zaken gebruikt wordt. Het staat apart. 

4. De contributieheffing is momenteel noodzakelijk om aan alle financiële verplichtingen te 

kunnen voldoen. Ook al is er weinig tot niet gespeeld.  

De kascommissie wordt bedankt en de ledenvergadering benoemt hen voor het komende seizoen 

ook weer kascommissie. 

 

Er wordt decharge verleend door de ledenvergadering aan de penningmeesters voor het gevoerde 

financiële beleid. 

6. Begroting 

De begroting is in november van het vorige jaar opgesteld. Er is toen een inschatting gemaakt op 

basis van de data van toen. Die is inmiddels zwaar achterhaald.  

1. De omzet van de kantine is zwaar overschat. De kantineomzet is gerekend vanaf februari in 

deze begroting, Deze zal dus niet kloppen door COVID19. 

2. De personeelskosten zijn ook iets overschat, omdat er weer tijdelijk vergoedingen zijn stil 

gelegd zal dit ook niet helemaal overeenkomen. 

3. De huur van de velden loopt wel gewoon door, 4x € 6.500,00 euro. 

4. Het bedrag aan subsidie dat vermeld staat is grotendeels afkomstig van sponsoring door 

Heineken en er zit een vergoeding in het kader van compensatiemaatregelen COVID19 bij. 

De begroting kunnen we nu inzichtelijk houden. De algemene ledenvergadering stelt de begroting 

voor 2022-2021 vast in de wetenschap dat door COVID19 de realiteit anders zal verlopen. 

 

De papier container is heel belangrijk voor de vereniging. Adrie en Sjaak worden hier hartelijk voor 

bedankt en gewaardeerd.  

Adrie en Sjaak willen graag stickers op de containers, alleen PAPIER geen plastic.  Dit is moeilijk 

omdat er steeds andere containers komen.  Ook vragen zij naar meer vrijwilligers. Als er dozen in  de 



container liggen waar andere dingen in zitten dan papier en er zitten adresgegevens in dan kunnen 

de gegevens doorgegeven worden aan Ko of Finus. T.z.t. hopen wij dat de buitencamera het weer 

doet. De vraag om verlichting bij de containers kan niet direct ingewilligd worden. 

7. Meerjarig activiteiten plan 

De leidraad is het meerjaren beleidsplan van de vereniging. De uitvoering van dit plan is afhankelijk 

van het verdere verloop van de coronacrisis.  

7a. Vernieuwing kunstgras 

Er zijn best wat stukken beschadigd. Ook ligt er veel troep langs de lijn.  

De gemeente heeft dit ook geconstateerd, als je dit wilt handhaven dan zou er iemand 24/7 bij 

moeten staan. Maar dit zal op dit moment niet de prioriteit hebben bij de handhaving. Er is ook een 

dug-out  kapot. De voorzitter zal bij de gemeente navraag doen. 

Naschrift: de vernielde dug-out was al gemeld. Eind deze, begin volgende maand, heeft de gemeente 

alle verenigingen geïnventariseerd m.b.t. het herstel van vernielingen. 

 

8. WVV20 

Walcheren is uit de samenwerking gestapt, omdat er nog maar weinig spelers waren die mee zouden 

gaan. Er wilde ook niemand in het bestuur meedenken van Walcheren. Wel eisten zij een groot deel 

van de wedstrijden en activiteiten voor zich op. Hierdoor zou er geen 1/3 verdeling zijn van de lusten 

en de lasten. Dat was voor ZM en FCD onacceptabel. 

9. Stichting Ondersteuning 

De stichting is gezond. Er zijn maar weinig aanvragen geweest voor beëindiging van het sponsor 

contract. Er zijn onder andere trainingsdoeltjes aangeschaft voor de vereniging en voetballen.  

 

Het terras bij de kantine is afgerond: Het Paul Vreede terras. De club van 100 heeft hier ook veel voor 

gedaan, samen met Logus. De stichting is nog bezig met terrasmeubilair en bijvoorbeeld een 

terrasoverkapping.  

 

Het beste nieuws is voor het volgende seizoen. Met ingang van dat seizoen heeft de stichting samen 

met 6 sponsoren een nieuw shirt (met broekje en sokken) voor de gehele verenging gerealiseerd. Het 

shirt wordt kant en klaar geleverd. De sponsorlogo’s zijn er fabrieksmatig in verwerkt. Alleen het 

rugnummer wordt opgedrukt. De vraag of het logo van FCD op het shirt verschijnt, blijft nog een 

verrassing.  

De steun van Mini Mundi wordt ook gewaardeerd voor het hoofdsponsorschap van dit seizoen. 

Er zijn veel nieuwe sponsoren toegevoegd aan de lijst, dit zijn voornamelijk lokale ondernemers. 

 

Adrie Melaard vraagt of er al eens contact is geweest met ING voor sponsoring.  

Dat is het geval, alleen sponsort ING maar 1 verenging per gemeente.  De voorkeur van de SO en de 

club gaat overigens uit naar sponsoring door lokale ondernemers met een binding met de club. 

De troep van het terras moet/wordt opgeruimd. Er zal een oproep worden geplaatst op de FB pagina 

van de club. 

  



10. 25 jaar lid 

Richard Bon, Julio Fagundez en Stefan Joosse vallen dit jaar de eer te beurt. Het gaat om 25 jaar 

onafgebroken lidmaatschap, alleen dan kom je hiervoor in aanmerking. De registratiedatum is het 

uitgangspunt voor de toekenning en het jubileum moet behaald zijn voorafgaand aan de ALV. Het 

bedanken wordt op een later tijdstip uitgevoerd. 

 

11. Blijk van waardering 

Voor Ralf Selles (assistent trainer JO15 en lid jeugdkader), Hanno Kant en Jordy Stokkerman heeft het 

bestuur een digitale blijk van waardering voor alle inzet. Op een later tijdstip zal deze fysiek 

uitgereikt worden. 

 

12. Afsluiting ALV 

Er is een nieuwe hoofdtrainer voor het seizoen 2021-2022. Het bestuur is erg blij met de komst van 

Gert-Jan van Leiden. 

Er zijn geen vragen.  

Onder dankzegging voor alle aanwezigen sluit de voorzitter de vergadering. 

  

 

 

 

 


