Notulen van de Algemene Ledenvergadering van Sportclub Varsseveld, gehouden op maandag
8 november 2021, in de kantine op sportpark Oberink.
Aanwezig van het hoofdbestuur: Ronald Ruesink (voorzitter), Michel de Wolf (penningmeester),
Susan Beltman (secretaris), Daniël Nijenhuis (jeugdzaken), Hans Wossink (technische zaken),
Eric Heersink (sponsorzaken en PR), Gerwin Radstake (accommodatiebeheer)
Er bezochten 70 leden de vergadering volgens de presentielijst.
Opening
De voorzitter opent de vergadering en heet iedereen welkom. Een speciaal welkom is er voor onze
aanwezige ereleden: Jan Broens, Gerard Schuurman, Joop Knikkink, Gert Sturris, Han Boesveld en
Lineke Mulder. Er zijn afmeldingen ontvangen van André Diepenbroek, Hans Boesveld en
Bart Heersink.
De voorzitter constateert dat de opkomst goed is, zeker gezien de bijzondere tijd waarin we leven
rondom de pandemie. Voordat we verder gaan wordt er stilgestaan bij het overlijden van onze leden
van verdienste. SC Varsseveld heeft afgelopen seizoenen afscheid genomen van drie gewaardeerde
leden. Op 3 april 2020 overleed lid van verdienste dhr. Jan Wisselink (“Jan van Maatje”), op 1 februari
2021 is overleden Jan Tenk (lid van verdienste), op 6 mei 2021 overleed lid van verdienste Jan
Wisselink (“Jantje van de Roenhorst”). De voorzitter vraagt om een moment van stilte voor hen en
andere leden die ons de afgelopen 2 jaar ontvallen zijn.

Notulen vergadering 4 november 2019:
Er zijn geen opmerkingen, de notulen worden onder dankzegging van de secretaris goedgekeurd.

Jaarverslag 2019-2020:
Er zijn geen op- of aanmerkingen.

Jaarverslag van de secretaris
Wederom een bewogen seizoen; 2020-2021. Begin 2020 werden we in Nederland opgeschrikt door
een wereldwijde Corona-pandemie. In maart 2020 werd besloten het gehele amateurvoetbal stil te
leggen en uiteindelijk ook niet meer te hervatten. In deze periode sloten de sportcomplexen,
kantines en kregen we te maken met sterk dalende inkomsten. Ondanks dit zijn we er toch in
geslaagd het hoofd boven water te houden, mede dankzij de inzet en betrokkenheid van veel van
onze leden en vrijwilligers.
De Algemene Ledenvergadering heeft in 2020 niet plaatsgevonden en de jaarverslagen zijn
schriftelijk uitgebracht aan de leden. De bestuursleden Peter Breuker (jeugdzaken) en André
Diepenbroek (accommodatiezaken) waren volgens schema aftredend. De bestuurstaken zijn in deze
periode waargenomen door respectievelijk Daniël Nijenhuis en Gerwin Radstake. Zij worden deze
vergadering officieel benoemd.
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Het bestuur zag er bij de aanvang van het seizoen 2020-2021 als volgt uit:
-

Ronald Ruesink, voorzitter
Michel de Wolf, penningmeester
Susan Beltman, secretaris
Hans Wossink, technische zaken
Eric Heersink, PR en communicatie
Daniël Nijenhuis, jeugdzaken
Gerwin Radstake, accommodatie

Op 22 september 2021 telt de vereniging het volgende aantal leden:
•
•
•
•

Senioren
Jeugdleden
Recreatief/niet spelende leden
Donateurs

277 (274)
280 (283)
243 (230)
98 (86)

= +3
= -3
= +13
= +12

Totaal aantal leden

898 (873)

= +25

Totaal aantal spelende leden
• Mannen
• Vrouwen
• Jongens
• Meisjes

557
233
44
240
40

(557)
(230)
(44)
(247)
(36)

De tussen haakjes geplaatste aantallen hebben betrekking op het seizoen 2019/2020. Het totaal
aantal leden komt hiermee op 898, hetgeen een toename betekent van 25 leden. We zien een
toename bij de donateurs en de niet spelende leden. Het aantal jeugdleden is licht gedaald.
Kantine
De kantine speelt een belangrijke rol bij SC Varsseveld. De kantine als het sociale hart van de
vereniging. Het lijkt vanzelfsprekend, dat de kantine altijd open is voor een praatje na trainingen, bij
wedstrijden en voor activiteiten. De verplichte sluiting doet beseffen wat je mist. De kantine draait
op inzet van veel vrijwilligers onder leiding van Anja Rothman. Zij hebben in coronatijd niet
stilgezeten. De kantine heeft een grote schoonmaakbeurt gehad, en is zoveel mogelijk corona-proof
gemaakt met looplijnen, zitjes en er is extra tentruimte buiten gecreëerd.
Jaaroverzicht
• De sportparken zijn in de zomer van 2020 corona-proof opengegaan en het publiek werd
weer beperkt toegelaten. In augustus zijn de kantine en kleedkamers weer geopend, en een
beperkt aantal trainingen gereguleerd.
• Protocollen werden opgesteld en gecommuniceerd. Er is een tent aangeschaft om zoveel
mogelijk publiek/leden te spreiden.
• Activiteiten en trainingen voor de jeugd zijn grotendeels doorgegaan.
• Helaas zijn eind september 2020 door de overheid wederom totale publieksbeperkingen
vastgesteld.
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•
•
•

•

Als bestuur hebben we de vergaderingen zoveel mogelijk door laten gaan op aangepaste
locaties, en tijdens de avondklok op aangepaste tijden.
Carbid Ludiek wordt gecanceld, evenals de vrijwilligersdag.
Eind februari 2021 werden de trainingen weer opgepakt door diverse teams, passend binnen
de avondklok. In juni kon weer e.e.a. op Oberink worden georganiseerd, waaronder een
onderling seniorentoernooi en diverse activiteiten voor de jeugd.
Bijeenkomsten voor het jubileumboek hebben in de slaapstand gestaan, maar zijn op dit
moment weer in volle gang.

Adviesraad
In september 2020 zijn we voor het laatst bijeengeweest met de Adviesraad.
Van elke bijeenkomst maken we een samenvatting en deze wordt binnen het bestuur besproken.
Eventuele adviezen of suggesties worden indien mogelijk opgepakt. De Adviesraad bestaat uit de
volgende mensen:
•
•
•
•
•
•
•
•

Willie Luijmes
Nico Peet
Clara Kets
Lucas Breukelaar
Jolanda Wonnink
Marjolein van Beek
Frank Besselink
Roeland Scheuter

Onderwerpen:
• Coronabeleid
• Jeugdtrainingen
• Diverse accommodatiezaken
• Brainstormsessie activiteiten voor de clubkas
• Verbeterpunten accommodatie en organisatie
• Werven nieuwe vrijwilligers
Willie Luijmes en Roeland Scheuter nemen afscheid en worden bedankt voor hun inzet.
Willem Veenstra treedt toe, er is een nog één vacature vacant. Bij interesse; meld je aan bij een van
de bestuursleden.
Verdere activiteiten/gebeurtenissen gedurende afgelopen en aankomend seizoen:
• Nieuwe jubileumcommissie voor het 100-jarig bestaan wordt geformeerd
• Vanaf dit seizoen hebben we officieel een archivaris binnen SC Varsseveld: Harry Breuker
• Herinvoering VOG onder begeleiding van de Vertrouwenscommissie
• 31 december 2021 Carbid Ludiek, onder voorbehoud van ontwikkelingen rondom Coronabeleid
• We hopen aankomend voorjaar weer met de Adviesraad bijeen te kunnen komen
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Tenslotte
Tientallen vrijwilligers hebben tijdens het afgelopen seizoen weer onbaatzuchtig hun energie
gestoken in SC Varsseveld. Zonder al onze vrijwilligers is het draaiende houden van een grote
vereniging als SC Varsseveld onmogelijk. Groot is dan ook onze dank aan al onze vrijwilligers. Hoewel
we nog steeds over een grote groep vrijwilligers beschikken, zijn we nog op zoek naar vrijwilligers
voor de verschillende werkzaamheden. We proberen met zoveel mogelijk vrijwilligers de taken zo te
spreiden dat het goed uit te voeren en de tijdsinvestering te overzien is.
Samenvattend kunnen we concluderen dat we op bestuurlijk niveau op zoek blijven naar invulling
van de vacante bestuur- en kaderfuncties. Ook blijven wij steeds op zoek naar trainers en vrijwilligers
en doen dan ook een dringend beroep op eenieder die SC Varsseveld een warm hart toedraagt hier
eens over na te denken.
De verwachting is dat we seizoen 2021-2022 een stijging zullen zien in het aantal jeugdleden. Er is
afgelopen seizoen een meisjesteam gestart, er worden tal van activiteiten georganiseerd en we zijn
onlangs gestart met voetjesbal voor kinderen in de leeftijd van 2-4 jaar. Mooie initiatieven binnen
het kader jeugd.
Op sportief vlak was het seizoen 2020-2021 er eentje om snel te vergeten. Gelukkig zijn we nog
steeds een gezonde club, maar door alle maatregelen en perikelen rondom het Corona virus blijven
er uitdagingen liggen.
We hopen op een sportief en actief nieuw seizoen!

Jaarverslag Jeugdzaken
Door Corona hebben we afgelopen seizoen met de Jeugd alleen kunnen trainen en onderlinge
partijen kunnen spelen. Er was geen winterprogramma en de normale winteractiviteiten kwamen
ook te vervallen, maar we hebben de hele winterstop doorgetraind met deels avondklok en veel
gebruik makend van het kunstgras.
Tijdens het seizoen heeft het actieve kader van de Jeugd, ondanks alle beperkingen toch heel veel
activiteiten ontplooid, zoals; Techniektrainingen, Techniekdag Pelota, Sinterklaas, Oranjedag KNVB,
de zomeractiviteit en het eerste SC Varsseveld Jeugdkamp, waarmee we voor de jongste jeugd het
seizoen hebben afgesloten
Ter vervanging van Koen Arentsen hebben we een nieuwe Hoofd Jeugdopleidingen gevonden in Bas
Gorter. Beide heren zijn aan de slag geweest met een eerste opzet van spelprincipes, samen met
Wouter Stronks van De Graafschap.
We hadden veel aanwas van nieuwe leden met onder andere een eerste volledig meisjesteam bij
JO9-4G, de opstart van een eerste groep JO6 en de aanvang van voetjesbal voor kinderen onder 4
jaar. Helaas hebben we, ondanks de inzet van vele betrokkenen, wel afscheid moeten nemen van het
meidenteam MO17, wegens gebrek aan speelsters.
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Op praktisch gebied zijn er bij de jeugd ook de nodige zaken verbeterd. We hebben meerdere nieuwe
goals aangeschaft, de grote goals zijn door het klusteam voorzien van wieltjes en er is een
beachvolleybalveld aangelegd op veld 5, in samenwerking met VCV, waar alle teams gebruik van
kunnen maken. Tenslotte zijn er foto’s gemaakt van alle jeugdteams en zijn deze op een mooi doek in
de kantine opgehangen.

Jaarverslag technische zaken SC Varsseveld
De Technische Commissie (TC) bestond in het seizoen 2020-2021 uit Koen Arentsen (jeugdzaken),
Sanne Rutgers en Myrthe Thuis (meisjes- en vrouwenvoetbal), Bendick Klein Wassink
(vertegenwoordigde de belangen van de lagere seniorenteams), Berry Smits (wedstrijdzaken), Ronnie
Hendriksen (scheidsrechterzaken) en Hans Wossink (selectieteams Heren 1 & 2 en Vrouwen 1 en
voorzitter Techniche Commissie).
De TC heeft het 2020-2021 vanwege de COVID-19 beperkende maatregelen voornamelijk online
vergaderd. In de maanden november t/m april is er niet vergaderd omdat het spelen van
competitievoetbal door de Rijksoverheid werd verboden en er slechts in zeer beperkte mate kon
worden getraind.
In het seizoen 2020-2021 had Heren 1 slechts 2 wedstrijden gespeeld in de 2e klasse KNVB (een
gelijkspel en een overwinning) toen de competitie werd stilgelegd.
Heren 2 en Vrouwen 1 hebben enkele wedstrijden meer gespeeld, net als de lagere seniorenteams.
Gedurende het seizoen werd al snel duidelijk dat de competities niet meer hervat konden worden en
dat er geen promotie- en degradatieregeling zou worden toegepast.
Heren 1 werd voor het 1e seizoen getraind door Arno Heersink. De begeleidingsstaf van het 1e elftal
kende veel wijzigingen. Martijn Besselink bleef als assistent- en keeperstrainer betrokken bij het
team. Verder was Jan Willem Schut op dinsdagavond de assistent-trainer.
Drie teammanagers zijn aan de begeleidingsstaf toegevoegd: Arthur Harmelink, Hans Wullink en
William Assink (tevens assistent-scheidsrechter). De sportverzorger van SC Varsseveld, Peter te
Lindert, was verantwoordelijk voor de medische staf.
Een woord van waardering voor staf en spelers is op zijn plaats. Ondanks de beperkende
maatregelen (het trainen met 2- en 4-tallen, op 1½ meter en aan het eind van het seizoen meer
mogelijkheden door de versoepelingen) is het team zover mogelijk volledig in training gebleven. Niet
trainen om zich voor te breiden op wedstrijden maar om fit te blijven, elkaar te ontmoeten en de
motivatie erin te houden. In de winterstop is na afstemming met de spelersgroep en Arno Heersink
besloten het contract met voor 1 jaar te verlengen.
Herman Duin uit Lichtenvoorde was de nieuwe trainer-coach van het 2e elftal. De bekercompetitie en
slechts enkele competitiewedstrijden in de reserve 2e klasse KNVB werden met redelijke resultaten
gespeeld. Jan Willem Schut was de assistent-trainer van het 2e elftal, de heren Dick Klein Wassink en
Wouter Dijkman zorgden voor de teambegeleiding. Helaas was er geen vrijwilliger te vinden voor de
taak van assistent-scheidsrechter, bij roulatie hebben verschillende personen deze taak uitgevoerd.
In december/januari bleek na gesprekken met een afvaardiging van de spelersgroep dat er
onvoldoende draagvlak bij de spelers (dit gold niet voor de begeleidingsstaf en het bestuur) aanwezig
was om het contract met Herman Duin te verlengen.
Een interne kandidaat diende zich aan met belangstelling om de ontstane vacature in te vullen. Na
verschillende gesprekken is met Hans Boesveld overeengekomen dat hij de trainer-coach van Heren
2 zal zijn in het seizoen 2021-2022.
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In het seizoen 2020-2021 werd Vrouwen 1 voor het 2e seizoen getraind door Mike Clephas, waarbij
Thomas Daman de hoofdtrainer één trainingsavond en regelmatig op zondag assisteerde.
De begeleidingsstaf bestond uit Bea Jansen en Lucie Schuurman, de assistent-scheidsrechter was
Marcel Thuis.
Vrouwen 1 speelde net als de afgelopen seizoenen in de 2e klasse. Vrouwen 1 was de competitie
begonnen met goede resultaten toen COVID-19 ervoor zorgde dat er geen wedstrijden meer
gespeeld konden worden.
Na een lange periode van niet voetballen mocht er in maart/april weer getraind worden met naleving
van de geldende maatregelen.
Na evaluatiegesprekken met een afvaardiging van de speelsters, Mike Clephas en de Technische
Commissie is in de winterstop het contract van Mike Clephas met één jaar verlengd.
De lager spelende seniorenteam (Heren 3 t/m 8, Vrouwen 2, Heren 45+ en Vrouwen 25+) hebben in
het seizoen 2020-2021 nauwelijks wedstrijden gespeeld en plezier mogen beleven aan het
voetbalspel. Een seizoen om nooit te vergeten: geen wedstrijden spelen, niet kunnen trainen, geen
gezellige 3e helft in de kantine en elkaar weinig ontmoeten. Des te meer hebben velen zich
gerealiseerd welke belangrijke rol SC Varsseveld in de samenleving van het dorp heeft.
Groot is de waardering voor de loyaliteit van spelers/speelsters door lid te blijven van de club. Samen
hebben we SC Varsseveld door deze bizarre tijd weten te loodsen.
Eind mei werden de maatregelen versoepeld en konden er onderlinge wedstrijden worden gespeeld
op sportpark ‘Oberink’. Op 4 zondagen in juni is er een zogenaamd ‘Over Dwarstoernooi’
georganiseerd door de Technische Commissie met een geweldige deelname van alle seniorenteams.
Het Walking Football is niet meer weg te denken binnen SC Varsseveld. Iedere donderdagochtend
(met uitzondering van de periode dat er niet gevoetbald mocht worden) voetballen meer dan 20
spelers in de leeftijd van 60 tot 80 jaar op sportpark ‘Oberink’. Een groeiende tak binnen onze club,
waarbij het bewegen voor ouderen goed wordt gepromoot.
In het seizoen 2021-2022 zijn er 12 seniorenteams ingeschreven: 8 herenteams, 2 damesteams, 1
Heren 45+ en 1 Dames 25+ team.
Tot slot wil de Technische Commissie haar waardering uitspreken voor een grote groep jeugdspelers
(O19-2 & O19-3) die de overstap hebben gemaakt naar het seniorenvoetbal. Daar waar veel
verenigingen worden geconfronteerd met het stoppen van voetballen bij de overgang naar senioren
hebben deze spelers een nieuw vriendenelftal samengesteld en gaan als SC Varsseveld 8 de
competitie starten.
Het is geweldig om op te merken dat er aan het eind van het seizoen 2020-2021 geen trainers,
leiders, grensrechters zijn gestopt en dat alle vrijwilligers hebben besloten beschikbaar te blijven
voor SC Varsseveld. Misschien mogen we de vrijwilligers wel één van de beste sponsoren van de club
noemen.
Alle spelers, trainers, leiders komend seizoen veel succes en vooral veel voetbalplezier gewenst!
Jaarverslag Accommodatiebeheer
Afgelopen seizoen is Gerwin Radstake in het bestuur toegetreden als bestuurslid accommodatie. De
taken werden van André Diepenbroek overgenomen.
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Ook dit seizoen heeft het klusteam het sportpark weer netjes bijgehouden. Ondanks de
Coronapandemie zijn de meeste klussers doorgegaan met het onderhouden van ons sportpark.
Mede door deze mannen ziet het er overal op ons sportpark netjes uit.
Zo hebben wij ook een kop-ondersteuningspaal gemaakt op advies van Frits Kleinnibbelink.
Hartelijk dank aan al onze klussers van het klusteam!
Er zijn geen grote uitgaven gedaan op één ding na. Er zijn nieuwe zeilen aangekocht om de
reclameborden af te dekken tijdens het sproeien van het eerste veld. De oude zeilen waren versleten
dus er moest wat nieuws komen.
Op het 5e veld zijn in overleg met de Varsseveldse Volleybalvereniging VCV een tweetal
beachvolleybal veldjes aangelegd. Door het aanleggen van de veldjes konden de volleyballers tijdens
Corona weer een balletje slaan. Maar uiteraard is er door de voetbalclub ook gebruik van gemaakt.
De grootste uitgavenpost voor de club aankomende jaren is het renoveren van de tribune.
Er is voor deze renovatie een commissie opgericht bestaande uit:
-

Bas Arentsen
Kees van Liere
Melvin Oldenboom
Gerwin Radstake

De eerste oriënterende gesprekken lopen met de gemeente. We proberen uiteraard zoveel mogelijk
subsidie te krijgen van de gemeente om zo de renovatie te kunnen financieren. Wij hopen dat daar
aankomende maanden meer duidelijkheid in komt.
Naast de tribune is de keuken in de kantine ook toe aan een renovatie. Ook hier zijn we aan het
bekijken hoe dit het beste is te organiseren en aan het inventariseren wat de kosten hiervan zouden
kunnen zijn.
En als laatste zijn wij aan het bekijken of de omheining van het eerste veld kan worden vervangen.
Een deel is al vervangen gelijk met het aanleggen van het kunstgrasveld. Nu de rest nog.
Tot slot… Mocht er iemand zich geroepen voelen om ons klusteam te versterken, meld je dan aan bij
Gerwin Radstake.
Vragen
- Dick Klein Wassink vraagt of er plannen zijn het oude wedstijdsecretariaat bij de keuken te
betrekken.
→ We zijn op dit moment in de oriënterende fase, alle opties liggen open. Er zal eerst een
voorstel/begroting komen.
- Vanuit het klusteam wordt de vraag gesteld de doelenstoep aan te passen, deze is te klein. Er
wordt opgemerkt dat bij het juist plaatsen van de doelen alles er op past, echter gebeurt dit
vaak niet.
→ We zullen e.e.a. inventariseren en indien nodig aanpassen.
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Jaarverslag PR en Sponsorcommissie
Samenstelling commissie
- Financieel
- Ontwikkelingen sponsoring
- Club van 100
- Online (FB/Twitter/Instagram/Website/Nieuwsbrief
Gerhard Gilbers
Joris Kuenen
Ritchey Kleinnibbelink
Anke Ebbers
Eric Heersink
Herry Bruyns
Sjoerd Reimes
Maikel Fraikin
Bart Weltevreden

- Balsponsoring
- Club van 100
- Club van 100
- Kleding
- Namens bestuur (*vacature)
- Boarding/Doeken
- Website/Sportlink/Gouden schoen
- Websiteredactie/ Boekje thuiswedstrijden (*vacature)
- Kantine

Overzicht Hoofd- en stersponsoren
Hoofdsponsoren
tB Investments
Coop Supermarkten
Stersponsoren
HCR De Ploeg
De Radstake
KWD
HEVA
Van Raam
P8 Software
Berendhaus
Ter Horst
Kunstgras
tB Investments
Jeugd onder 11
Horen & Zien
Nieuw in 2020 en 2021
Dozon Bouwtechniek (koffiebekers, doek)
Ter Horst (achterzijde hoofdveld)
Horen & Zien
AllforWood
Verlengingen Stersponsoring
Berendhaus
KWD
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Doeken
OWM
DAGO
Lamex
Vacatures
- Bestuurslid
- Bal sponsoring
- Website/nieuwsbrief/social media
- Commissie 100 jarig bestaan
.
Diversen
• Sportpark verder geprofessionaliseerd (Ter Horst, Doeken uitgebreid, borden op de
kleedkamers)
• Verder rookvrij maken sportpark
• Man of the Match ingevoerd
• Website vernieuwing
• Scorebord kunstgrasveld
• Kledingplan jeugd
• Renovatie keuken kantine op de planning
• Commissie 100-jarig bestaan
• Heel veel Covid-19 communicatie
Wat deden we nog meer?
• Paaseierenactie sponsors
• Bierglazenactie Club van 100 leden
• Teamfoto sessies voor shirtsponsors
• Teamfoto’s kantine vernieuwen
• Beachvoetbal/volleybalveld aangelegd
• Verdere doorvoering online communicatie (social media vooral)
• Rabobank actie
• Pupil van de week (ook bij de dames)
Acties
•
•
•
•
•

Lege plekken reclameborden opgevuld
Voorbereiding trainingspakken jeugd
Jeugdleden werven
Meisjes jeugd en dames intensiever geprobeerd te werven
Voorbereiding optochtdeelname

Verder opvoeren pr-activiteiten online
Afscheid genomen van Tempo en Grote Clubactie
Gouden Schoen weer opgepakt
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Samenvattend is de sponsor- en pr-commissie behoorlijk actief geweest de laatste jaren. Tal van
contracten zijn verlengd of vernieuwd. Door Corona zijn er slechts 2 sponsoren die gestopt zijn. Het
contract met de hoofdsponsor dient komend jaar verlengd te worden. Het sportpark ligt er prachtig
bij, daar mogen we trots op zijn. De PR rondom SC Varsseveld verdient nog meer aandacht, gebrek
aan tijd en vrijwilligers zorgt voor vertraging af en toe. Met het vertrek van Maikel Fraikin bij de
Websiteredactie is er een flink gat ontstaan dat nog opgevuld moet worden.
Er is op dit moment een commissie gevormd ten behoeve van het 100-jarig bestaan van Sportclub
Varsseveld. Hier worden de voorbereidingen getroffen voor het 100-jarig bestaan van de vereniging.
Vragen
- Tempo beëindiging wordt besproken, er wordt opgemerkt dat het zonde is dat dit niet meer
nieuw leven is ingeblazen. Er is zijn op dit moment onvoldoende vrijwilligers die dit in stand
kunnen houden.
- Lineke Mulder merkt op dat er een verschil zit tussen het financieel verslag en overzicht in de
sheets van de Sponsorcommissie. Dit verschil zit in ‘overige opbrengsten’ en ‘subsidies’ bij
het resultaat, en deze opbrengsten zijn door de sponsorcommissie nader gespecificeerd.

Financieel Jaarverslag
Wat was het lastig om vooraf en tijdens het seizoen in te schatten welke kant het financieel op zou
gaan in deze Coronatijd.
Wat doen de leden? Wat doen de sponsoren? Wanneer mag de kantine weer open? En onder welke
voorwaarden?
Welke subsidies en tegemoetkomingen kwamen er beschikbaar en waar hadden we recht op?
Dit was een seizoen waarin we steeds met wijzigende beleidsregels van de overheid te maken kregen
en achteraf kunnen we maar één ding concluderen: wat hebben we een fantastische achterban
waardoor we het financieel nog niet zo slecht hebben!
Ondanks een heel beperkte kantine omzet heeft de sportclub zich financieel prima staande weten te
houden. De leden en sponsoren zijn achter de club blijven staan en we hebben aanspraak op diverse
subsidiepotjes/Corona tegemoetkomingen kunnen maken.
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Vanwege de onzekere tijden hebben we, in tegenstelling tot voorgaande jaren waarin wel fors is
geïnvesteerd in het sportpark, uitgaven voor het grote onderhoud even uitgesteld.
Nu blijkt dat we redelijke bedragen aan subsidies toegekend hebben gekregen hebben we dit
gereserveerd voor toekomstig groot onderhoud. Dit gaat om de renovatie voor de tribune,
vernieuwen/moderniseren van de keuken in de kantine en het vervangen van een deel van de
omheining rondom het eerste veld.
Nog steeds kunnen we vol trots melden dat de club er financieel goed voorstaat.
Ieder kwartaal ontvangt het bestuur tussentijdse cijfers van de financiële commissie. Dit zodat de
vinger aan de pols gehouden kan worden.
De financiële zaken zijn mede met behulp van Gerrit Schuurman, Jorn Boomkamp en Robert Roerig
goed en tijdig verwerkt. Dank daarvoor heren.
Balans/resultaat seizoen 2020/2021
•
•
•

Wat opvalt is de grotere post van de debiteuren. Dit betreft voornamelijk Corona
tegemoetkomingen
Daarnaast is het afgesproken jaarlijkse bedrag aan aflossingen tijdig uitbetaald aan de
financiers van het kunstgrasveld.
De post reserveringen is verhoogd voor de eerder benoemde uitgaven voor groot onderhoud

De Sportclub kan alle financiële verplichtingen momenteel goed nakomen.
Resultaat 2020/2021
We hebben, ondanks het wegvallen van een groot deel van de kantine omzet, een respectabele
omzet van ruim € , - behaald. Begroot was € , -.
Het resultaat werd begroot op een verlies van ca. € , -. Uiteindelijk komen we uit op een verlies van
ca. € , -.
Veel bijzondere uitgaven zijn er niet geweest. De activiteiten voor de jeugd bleven doorgaan. Om ook
de groei van de jeugdleden te kunnen faciliteren is hier extra geld naartoe gegaan voor de aanschaf
van diverse materialen.
Per saldo:
Opbrengsten € , -, kosten € , - Het resultaat komt uit op een verlies van € , -

Begroting 2021/2022
De inkomstengroepen zijn mooi gespreid en de meeste redelijk constant. Dat is ook afgelopen
seizoen gebleken en zo is ook de verwachting voor komend seizoen. Ook lijkt het erop dat het
Coronavirus minder beperkingen zal hebben op de kantineopbrengsten. Toch zijn deze nog
voorzichtig geschat op ca. 50% van de omzet vóór aanvang van het Coronavirus.
De contributies zijn voor dit seizoen niet verhoogd. Wel stijgen de ledenaantallen (met name jeugd).
Per saldo is er een begroting opgesteld met een omzetverwachting van € , - en een resultaat van € , winst.
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Om de in het verleden ingezette lijn (verbeterd sportpark, behouden trainingskwaliteit
jeugd/senioren, onderhouden kunstgrasveld) kostentechnisch door te kunnen voeren wordt om een
toestemming gevraagd voor een contributieverhoging van 3%.
Alle leden van de vergadering stemmen in met de contributieverhoging van 3%
Het nieuwe kledingplan jeugd wordt gepresenteerd. We vragen de leden goedkeuring voor een
contributieverhoging van € 25, - per lid. Deze verhoging wordt akkoord bevonden, de vergadering
stemt hiermee in.
De Penningmeester sluit af, er zijn geen vragen.
Verslag van de kascommissie
De kascommissie bestaat uit Hans Kempers en Lineke Mulder. Namens de kascommissie brengt
Lineke verslag uit. Op 13 oktober 2021 is de kascommissie bij elkaar geweest voor de kascontrole.
Hans Kempers en Lineke Mulder zijn namens de commissie bij de penningmeester geweest.
Het zag er allemaal prima uit. Hans en Lineke stellen de vergadering voor décharge te verlenen voor
het gevoerde financiële beleid.

Benoeming kascommissie
Hans Kempers treedt af, Martin Schuurman zal volgend jaar samen met Lineke Mulder de
kascommissie vormen voor seizoen 2021-2022.

Verkiezing en afscheid Bestuursleden
De bestuursleden die afgelopen seizoen afscheid namen worden vanavond door de voorzitter alsnog
bedankt voor hun inzet.
Afscheid André Diepenbroek
Helaas is André vanavond afwezig. André heeft zich van 2016-2019 als bestuurslid Accommodatie
ingezet. Samenvattend kunnen we terugkijken op een stabiele groep klussers. Alsook de nodige
aanpassingen en onderhoud van alle technische installaties zoals de verlichting, het kunstgrasveld en
de realisatie van de ondergrondse sproei installatie op de verschillende velden. De voorzitter bedankt
André voor zijn inzet.
Afscheid en benoeming Peter Breuker
Peter heeft zich van 2016-2019 ingezet als bestuurslid Jeugdzaken. Kenmerkend hierin is zijn liefde
voor voetbal. Met een voorgeschiedenis van trainer/leider, actief rondom het organiseren van uitjes
en toernooien en actief als clubscheidsrechter in 2016 gestart als bestuurslid. Waarbij Peter aan
onder andere de kunstgras-commissie een grote bijdrage heeft geleverd. De voorzitter stelt namens
het bestuur voor na deze geweldige inzet van al die jaren Peter te benoemen tot Lid van Verdienste.
De voorzitter overhandigt Peter een oorkonde en de secretaris reikt een bos bloemen uit met het
bijbehorende speldje.
Benoeming Dick Klein Wassink
De voorzitter vraagt Dick Klein Wassink naar voren en blikt terug op 40 jaar betrokkenheid bij
Sportclub Varsseveld. Op dit moment nog steeds actief als leider van het tweede. Namens het
bestuur stelt de voorzitter voor Dick te benoemen tot Lid van Verdienste en overhandigt Dick een
oorkonde, de secretaris overhandigt de bos bloemen en het bijbehorende speldje.
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Benoeming Bart Heersink
Helaas is Bart Heersink vanavond afwezig. De voorzitter blikt alsnog terug op de afgelopen jaren,
waarin de activiteiten in het klusteam centraal staan. Namens het bestuur stelt de voorzitter voor
Bart te benoemen tot Lid van Verdienste. De bos bloemen en het speldje zal de voorzitter thuis
overhandigen.
Afscheid Eric Heersink
Eric Heersink treedt af als bestuurslid PR en Sponsoring. Eric heeft zich gedurende de periode 20162021 met veel energie ingezet voor Sportclub Varsseveld. De voorzitter blikt terug op een periode
waarin onderhouden en continueren van sponsoren, de website, leden informeren, organiseren van
diverse activiteiten en de boarding zaken zijn geweest die Eric binnen de sportclub meer dan goed
heeft verzorgd. Namens alle leden bedankt de voorzitter Eric voor zijn inzet, de secretaris
overhandigt hem een bos bloemen
Afscheid en benoeming Michel de Wolf
Het bestuur neemt na 6 jaar afscheid van Michel de Wolf. Michel is al jarenlang verbonden aan de
club. In zijn jeugdjaren was hij onder meer jeugdtrainer en -leider bij Sportclub Varsseveld. Als
voetballer trapt hij zijn balletje mee in het vijfde. Eric Heersink refereert nog even aan het feit dat hij
hem vooral een balletjeswachter vond. Echter als bestuurslid kordaat, rechtlijnig en accuraat. Michel
vond thuis vroeger de weg naar alle snoeppotten, niet dat hij overgewicht heeft, tegenwoordig kent
hij de weg naar iedere subsidiepot. Hij heeft zeker in de Coronatijd een bijzondere prestatie voor de
vereniging geleverd. Daarnaast heeft hij in de bestuursperiode ook mede geholpen bij het realiseren
van ons kunstgrasveld. Daarom stelt het bestuur voor om Michel te benoemen tot Lid van
Verdienste, de voorzitter overhandigt de oorkonde, hierbij worden de bloemen en het speldje
overhandigd door de secretaris.
Afscheid en benoeming Ronald Ruesink
Het bestuur neemt na 6 jaar afscheid van een voorzitter die zich 24/7 voor de club inzette. Na een
onrustige periode durfde Ronald de handschoen op te pakken en de samenhang in de vereniging
weer terug te brengen. Gemeenschapszin predikte je en alhoewel hij zelf een begenadigd talent was,
werd hij als voetballer ook vaak als lui gezien. Als voorzitter was hij allesbehalve lui. In no-time
hadden we hier het kunstgrasveld, nieuwe beregeningsinstallatie en een nieuwe veldomheining.
Maar ook majeure projecten als de verbouw van onze tribune en renovatie van de keuken in de
kantine staan inmiddels hoog op de agenda. Het ene project was nog niet klaar of het volgende
begon, ondernemend en vooruitdenkend.
De vereniging is Ronald zeer dankbaar voor alle inzet die hij gepleegd heeft en de bijzondere
prestaties die geleverd zijn. Het bestuur stel daarom voor om Ronald te benoemen tot Lid van
Verdienste en overhandigt de oorkonde. De secretaris overhandigt hierbij de bloemen en het speldje.
Benoeming bestuursleden
Er zijn een viertal bestuursleden aftredend. Ronald Ruesink, Michel de Wolf en Eric Heersink treden af
en zijn niet herkiesbaar.
Hans Wossink treedt af en is herkiesbaar, hij zal voor een periode van 3 jaar als bestuurslid
Technische Zaken verlengen, de vergadering stemt hiermee in.
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Het bestuur stelt voor in de vacature van bestuurslid Voorzitter de heer Maikel Fraikin te benoemen,
en in de vacature van bestuurslid Penningmeester, de heer Rogier Hoftijzer te benoemen. Helaas is er
op dit moment nog geen opvolger voor de vacature PR en Sponsoring. Er hebben zich geen
tegenkandidaten gemeld waardoor Maikel en Rogier worden benoemd voor een periode van
respectievelijk 3 en 2 jaar en nemen zij zitting achter de bestuurstafel.
De nieuwe voorzitter Maikel Fraikin neemt vanaf dit moment het voorzitterschap van de vergadering
over.
Aftreedschema
Het aftreedschema wordt getoond en toegelicht door de voorzitter. Om het schema van aftreden
weer in de gebruikelijke periode van aftreding te laten verlopen wordt dit jaar de Penningmeester
benoemd voor een periode van 2 jaar, met de intentie deze te verlenging voor een periode van 3
jaar.
De vergadering stemt in met het aangepaste aftreedschema.
Rondvraag
- Dick Klein Wassink; Gezien de toename in reiskilometers wordt gevraagd of er een bijdrage
geleverd kan worden voor de busreis (€400). We komen hier als bestuur op terug.
De voorzitter sluit om 22.43 de vergadering bedankt iedereen voor zijn aanwezigheid en aandacht en
biedt iedereen een consumptie namens Ronald en de vereniging aan. Hierna sluit hij de vergadering.

Aldus vastgesteld in de Algemene Ledenvergadering van….. 2022

De voorzitter

De secretaris

Maikel Fraikin

Susan Beltman
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