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Notulen van de Algemene Vergadering van 
R.K.V.V. Westlandia op maandag 1 november 2021 

 
     De presentielijst is getekend door 49 personen: leden, genodigden en bestuursleden:  

Ton van Marrewijk (voorzitter), Karin van der Meijs (secretaris), Reinier Persoon (penningmeester),  
Nico Arkesteijn (algemene zaken), Martin Kouwenhoven (commerciële zaken), Johan Vis (jeugd) en 
John Vollebregt (technische zaken)  

 
 

 
1. Opening door de voorzitter  
De voorzitter, Ton van Marrewijk, opent de 100e Algemene Vergadering met een bijzonder woord van welkom 
aan de ereleden en leden van verdienste. Hij is blij dat de vergadering weer in fysieke vorm kan plaatsvinden en 
spreekt de hoop uit dat we de beperkingen i.v.m. de corona maatregelen achter ons kunnen laten.  
De voorzitter blikt terug op een lastig seizoen waarin de competities vroegtijdig in oktober zijn afgebroken en er 
de rest van het jaar geen wedstrijden meer geweest zijn. De club is met grote dank aan de sponsoren, de 
vrijwilligers, de leden en de medewerkers financieel gelukkig goed door de coronacrisis heen gekomen. De 
penningmeester zal hier later verder bij stilstaan.  
De voorzitter neemt kort de resultaten van de belangrijkste afdelingen binnen de vereniging met de vergadering 
door. Het 1e zondagteam speelde het afgelopen seizoen in de zondag 3e divisie. Onder leiding van trainer  
Marcel Koning werd het een zeer kort seizoen met 6 competitiewedstrijden. Op dat moment stonden we met  
7 punten op de 8e plek en hadden we een redelijke goede start. De start in het nieuwe seizoen is wisselvallig, we 
hebben ons niveau nog niet kunnen halen en te weinig punten behaald. In de KNVB-beker zijn wel mooie 
resultaten behaald. Er werd in de voorronde gewonnen van competitiegenoot Hoogland. Het vervolg was een 
geweldige loting tegen onze streekgenoot Excelsior Maassluis, dit werd een geweldig mooie dag voor de club 
met een wedstrijd met 2.000 bezoekers, een mooie sfeer en een reclame voor het voetbal en de vereniging. 
Helaas bleek Excelsior Maassluis te sterk voor ons.  
Voor de technische commissie is afgelopen seizoen een roerig jaar geweest met diverse mutaties in de 
begeleiding van de selectieteams. Hoofdtrainer Marcel Koning gaf aan het begin van het seizoen te kennen 
vanwege privé redenen zijn ontslag in te dienen. In de persoon van Cesco Agterberg hoopt de technische 
commissie een waardig opvolger te hebben gevonden. 
De zaterdagselectie wordt een steeds belangrijker onderdeel in de vereniging en wij zijn blij dat we in het nieuwe 
seizoen zelfs drie selectieteams op de zaterdag hebben. Er staat een mooie goede technische staf die een grote 
binding hebben met de vereniging. Hoofdtrainer is ook dit jaar Theo Verbeek met Rob Klop als assistent. Het 1e 
zaterdag team is het nieuwe seizoen goed gestart en staat na 5 wedstrijden op een mooie 3e plek met 10 punten 
uit 5 wedstrijden.  
Afgelopen jaar zijn we ook gestart met een JO-21 team in de prestigieuze 4e divisie. Een mooi team waarbij de 
jonge talenten de kans krijgen te “rijpen” en te wennen aan het hogere niveau in de senioren. Het nieuwe elftal is 
een succes en er wordt op een hoog niveau gevoetbald met mooie wedstrijden tegen topamateurs en BVO-
teams. Vanuit dit team zijn dit jaar al diverse spelers, al dan niet tijdelijk, doorgestroomd naar het 1e elftal van de 
zondag. Ook Zaterdag-1 heeft spelers geleverd. Daarnaast biedt dit team jonge spelers die net Zondag -1 niet 
haken de gelegenheid zich verder te ontwikkelen en wedstrijden te spelen op een hoog niveau. 
Wij wensen spelers, trainers en staf ook dit seizoen weer veel succes toe! 
De voorzitter dankt hoofdsponsors Van der Valk Systemen, Rabobank, Clean Fresh You en Lievaart Expeditie voor 
hun steun in het afgelopen seizoen. Veel dank gaat ook uit naar de leden van de Businessclub en andere 
sponsoren. Het bestuur is dankbaar en trots op het feit dat de sponsoren juist in deze moeilijke tijd achter de 
club zijn blijven staan. Hij dankt de businessclub voor hun inzet hiervoor. 
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Ook de club van 100 is ook weer helemaal opgebloeid en heeft een goede kas die gebruik 
gemaakt kan worden voor projecten binnen de club en dan met name gericht op de niet 
selectieteams. 
De voorzitter blikt terug op de goede samenwerking met de Stichting Topsport Westlandia. Het bestuur bestaat 
uit Stefan Kester als voorzitter, Jeroen Heemskerk voor financiële zaken en Martin Kouwenhoven als 
afgevaardigde vanuit het bestuur.  
Doelstelling van onze jeugdopleiding is om spelers op te leiden voor onze zaterdag- en zondagselecties. Voor de 
jeugd was afgelopen seizoen moeilijk, doordat zij alleen konden trainen en onderlinge wedstrijden spelen.  
De jeugdcommissie doet goed werk en organiseert veel activiteiten. Onder andere is ook dit jaar weer een train 
de trainer activiteit geweest waar in de trainers van de breedte teams in meerdere weken onder leiding van 
jeugd coördinator Stefan Alberts de basis zaken van training geven is geleerd. Ook is er dit jaar een voetbalschool 
op zondag opgezet waarin de jeugdleden op deze dag extra kunnen trainen en werken aan hun ontwikkeling. 
De damesafdeling is een zeer gewaardeerde afdeling binnen de vereniging. We zien een mooie groei in 
damesteams in de club en hebben inmiddels drie teams. Hier zijn we erg blij mee, buiten het sportieve aspect 
zien we ook een positieve betrokkenheid met de herenteams en zorgt dit voor extra sfeer en gezelligheid in de 
kantine. 
De initiatieven voor de ouderen met Walking Football maar daarnaast ook andere activiteiten op de woensdag 
zijn verder doorgezet en hopen we de komende periode verder uit te bouwen. 
De zaalafdeling speelt dit seizoen met 2 teams waarvan het 1e team in de 3e klasse en wij wensen ook alle 
zaalvoetballers een sportief en plezierig seizoen toe. 
De onderhoudscommissie heeft het afgelopen jaar ook weer diverse grote en kleine klussen opgepakt.  
Het park ziet er geweldig uit en is een geweldig aangezicht als je aankomt. Onlangs hebben we op mooie wijze 
ons zonnepanelen dak kunnen openen, hierbij zijn de vrijwilligers van de onderhoudscommissie verdiend in het 
zonnetje gezet. 
Afgelopen zomer heeft onze nestor, lid van verdienste en gezicht van de kantine, Jan de Bruin, te kennen 
gegeven zijn activiteiten te gaan afbouwen. Wij zijn Jan enorm dankbaar voor hetgeen hij heeft betekend in deze 
rol. Hij blijft aan de club verbonden en zal samen met zijn vrouw blijven zorgen voor het schoonhouden van de 
kantine. De vergadering ondersteunt de woorden van de voorzitter met een groot applaus.  
In 2022 bestaat de vereniging 100 jaar. Om deze mooie mijlpaal groots te kunnen vieren is twee jaar geleden jaar 
de commissie-100 jaar Westlandia opgericht. De commissie is erg actief en ongetwijfeld heeft u al 
kennisgenomen van het mooie programma dat ons te wachten staat. We kijken uit naar deze mijlpaal en wensen 
de commissie veel succes in komende drukke intensieve jaar. 
De voorzitter gedenkt tenslotte alle leden en donateurs die in het afgelopen seizoen zijn ontvallen en verzoekt de 
vergadering om een moment van stilte om hen te gedenken. Na deze woorden verklaart de voorzitter de 
vergadering voor geopend. 

 
2. Ingekomen stukken en mededelingen 
De secretaris heeft berichten van verhindering ontvangen van Ton Ballering, Nico van der Knaap en  
Toos Verschoore. Er zijn geen ingekomen stukken ontvangen.  
 
3. Goedkeuring notulen Algemene Vergadering 14 december 2020 
Het verslag wordt ongewijzigd goedgekeurd en vastgesteld.  
 
4. Goedkeuring jaarverslag secretaris, zaterdag- en zondagselectie en jeugd  
De verslagen worden integraal aan de orde gesteld. De vergadering heeft geen vragen of opmerkingen naar 
aanleiding van de verslagen. De verslagen worden voor kennisgeving aangenomen.  
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5. Beleid en strategie Westlandia  
De voorzitter licht toe dat het beleid op sportief en prestatief gebied onveranderd is. Ambitie is nog steeds op het 
hoogst mogelijke amateurniveau met zoveel mogelijk eigen spelers te spelen. In het nieuwe seizoen wordt 
gewerkt aan een ambitieus plan om invulling te geven aan de wens om de breedte teams in de jeugd te 
faciliteren met 2 trainingen per week. Dit vraagt een stevige organisatie en flinke hoeveelheid trainers. Vanuit de 
club zal hiervoor budget worden vrijgemaakt.  
Op financieel gebied is de inzet gericht op het verhogen van de inkomsten door verhuur van de accommodatie, 
sporthal, parkeerterrein en velden. De sponsorinkomsten kunnen hopelijk worden vergroot door de inzet van led 
boarding. Met de gemeente Westland worden gesprekken gevoerd over nieuwbouw en/of uitbreiding van de 
sporthal.  
 
6. Verslag van de penningmeester, Reinier Persoon  
a) Jaarverslag 2020/2021 
De jaarrekening 2020/2021 wordt toegelicht door de penningmeester, Reinier Persoon. De verlies- en 
winstrekening sluit met een positief resultaat van €9.401,-. De penningmeester is blij dat de vereniging ondanks 
de coronapandemie toch zwarte cijfers heeft kunnen schrijven. Er is zelfs sprake van een lichte verbetering van 
het resultaat.  
De vergadering heeft naar aanleiding van de jaarrekening de volgende vragen: 

• Aad Kester complimenteert het bestuur met de goede cijfers na het vanwege corona lastige afgelopen 
verslagjaar. Aad constateert dat de weergave enigszins geflatteerd is vanwege een drietal voorzieningen voor 
groot onderhoud, de sporthal en led borden. Hij verzoekt de penningmeester dit toe te lichten. De 
penningmeester stelt dat opname hiervan een bewuste keuze is geweest van het bestuur. Ten eerste was er 
ruimte om de voorzieningen op te nemen, ten tweede is het de ambitie binnen afzienbare termijn 
daadwerkelijk uitgaven te doen op deze 3 onderdelen. Het is een bekend gegeven dat het dak van de sporthal 
asbest bevat en dat dit moet worden verwijderd. Inzake groot onderhoud wordt rekening gehouden met 
aanpassingen die in de keuken in de kantine moeten plaatsvinden. De wens om in de komende jaren te 
investeren in de overgang naar led borden is in samenspraak met de sponsorcommissie tot stand gekomen.  

• Aad Kester informeert naar post overlopende passiva. De penningmeester licht toe dat de  
verdeelsleutel van de sponsorinkomsten (2/3 voor de stichting en 1/3 voor de vereniging) nog niet heeft 
plaatsgevonden. In de post overlopende passiva is een schuld aan de stichting opgenomen i.v.m. het aan hen 
nog uit te keren bedrag.  

• Aad Kester informeert naar de wijze waarop de bijdrage aan de zonnepanelen met €40k tot stand is 
gekomen. De penningmeester licht toe dat de hoogte van het bedrag in afstemming met de 
sponsorcommissie is bepaald.  

• Aad Kester stelt de hoogte van het saldo op de rekening-courant aan de orde en wijst op de verplichting tot 
het betalen van negatieve rente. De penningmeester stelt dat de jaarrekening een momentopname betreft. 
In de praktijk wordt gestuurd op een saldo < €100k waardoor de verplichting tot betaling van negatieve rente 
te verwaarlozen is.  

 
Er zijn verder geen vragen naar aanleiding van de jaarrekeningcontrole. De voorzitter bedankt de 
penningmeester voor zijn toelichting.  

 
b) Verslag kascommissie  

Namens de kascontrole commissie doet Ronald Zuidgeest verslag. Ronald stelt dat de vragen van de 
kascontrole commissie duidelijk en naar tevredenheid zijn beantwoord. De commissie heeft verder geen 
onregelmatigheden aangetroffen. Hij stelt de vergadering voor de jaarrekening goed te keuren en het 
bestuur decharge te verlenen voor het gevoerde beleid. De vergadering reageert met een instemmend 
applaus.  
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Ronald deelt mee dat Bart Steijn aftredend is en wordt opgevolgd door Youri Kester. Bart 
wordt bedankt voor zijn inzet.  

 
c) Begroting 2021/2022  

De penningmeester licht de begroting toe. In de begroting 21/22 is hij uitgegaan van een volledig seizoen 
waarin geen sprake is van beperkingen i.v.m. het coronavirus. In lijn met afgelopen 2 jaar wordt gerekend 
met een positief resultaat van €5.000,-. 

• Stefan Kester stelt dat het seizoen alweer enkele maanden onderweg is en informeert bij de penningmeester 
naar de eerste beelden. Reinier stelt dat de eerste maanden vooral v.w.b. de kantine opbrengsten goed zijn 
verlopen, het feit dat de corona maatregelen fors zijn ingeperkt is duidelijk zichtbaar in de cijfers. Punt van 
aandacht in de komende maanden zijn de energiekosten met het oog op de onrust op de energiemarkt.  
 
De begroting 2021/2022 wordt goedgekeurd door de vergadering.  

 
7. Bestuursverkiezingen 
Ton van Marrewijk en John Vollebregt zijn aftredend en herkiesbaar. Aangezien er geen tegenkandidaten zijn 
gesteld, worden beide bij acclamatie herbenoemd. De voorzitter dankt de vergadering voor het in hen gestelde 
vertrouwen. Hij maakt van de gelegenheid gebruik de vergadering voor te stellen collega bestuurslid  
John Vollebregt tot lid van verdienste te benoemen vanwege zijn jarenlange enorme inzet voor de vereniging.  
Het voorstel wordt met instemmend applaus ontvangen.  

 
8. Verenigingsbokalen  

• De voorzitter deelt mee dat uitreiking van de Jan van den Ende bokaal ook dit seizoen achterwege blijft 
vanwege het feit dat de competitie niet volledig gespeeld is.  

• Seizoen 2019/2020 is besloten de Jan Endlich bokaal op andere wijze in te zetten en toe te kennen aan een 
persoon dit zich in het afgelopen seizoen op uitzonderlijke wijze voor de jeugdafdeling heeft ingezet. Tevens 
is besloten de naam van het overleden jeugdlid Jim Mulder aan deze bokaal te verbinden.  
Namens het bestuur stelt Johan Vis voor de Jim Mulder bokaal voor seizoen 2020/2021 aan Jacco Baven uit te 
reiken vanwege zijn grote inzet voor de jeugdafdeling binnen Westlandia. De vergadering stemt unaniem in 
met het voorstel.   

• De verenigingsbokaal wordt uitgereikt aan Toos Verschoore i.v.m. hare grote en meer dan verdienstelijke 
inzet voor de kantinecommissie. Toos was helaas niet in de gelegenheid aanwezig te zijn. De versierselen 
behorend bij de onderscheiding worden op een later moment aan haar uitgereikt.  

• Met instemming van de vergadering wordt Rob den Brabander tot lid van verdienste benoemd i.v.m. zijn zeer 
gewaardeerde inzet voor de club. 

 
9. Uitreiking verenigingsspelden 
De voorzitter stelt dat het uitreiken van de verenigingsspelden gelukkig weer in fysieke vorm kan plaatsvinden.  
De volgende jubilarissen worden dit jaar geëerd: 

• 70 jaar; Ton Ballering en Cock van den Enden.  

• 60 jaar; Janus Kouwenhoven, Ted van Dijk en Wim van Holsteijn.  

• 50 jaar; Jaap Boone, Kees Post, Aad van der Enden, Ton van der Zalm, Theo Verbeek, Ruud Olsthoorn,  
Rene van der Meijs, Peter van der Knaap, Sjaak van der Hoeven 

• 40 jaar; Marcel van der Enden, Dik Burger, Jos Gram, Cock Vijverberg, Paul Borsboom, Johan Vis,  
Paul Persoon, Ronald van Holsteijn. 

• 25 jaar; Frank Sosef, Frank Groenewegen, Martin Groenewegen, Tom van der Ende, Hen van der Laar,  
Ruud van Uden, Marcel van Vliet, Robin Zuidgeest, Sean van Bergenhenegouwen, Rob Groenewegen,  
Danny van Uffelen, Karl van Winden. 
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10. Rondvraag en sluiting  

• Marcel Duijvestijn informeert welke acties de TC voorbereidt om het zondag team te versterken. Het team 
wordt op dit moment geplaagd door blessures en kan op enkele cruciale posities versterking gebruiken. 
Stefan Kester reageert namens de stichting. Er was vorig jaar sprake van een lastig seizoen vanwege de 
corona beperkingen en het feit dat Zondag-1 maar 6 competitiewedstrijden heeft kunnen spelen. De spelers 
hebben afgezien van een belangrijk deel van hun vergoeding. De focus van de stichting en vereniging lag op 
het borgen van de continuïteit van de vereniging en er is mede om die reden een financieel behoudend 
beleid gevolgd. Hij erkent dat de aanvulling en versterking van de selectie wenselijk is. Hij licht de werkwijze 
van de stichting toe waarbij voorstellen tot aankoop van spelers door de technische commissie aan de 
stichting ter goedkeuring worden voorgelegd. Alle voorstellen zijn afgelopen seizoen gehonoreerd. Er wordt 
aldus gewerkt aan aanvulling en versterking van de selectie. 

• John Dame richt zich tot de vergadering in hoedanigheid als voorzitter van de Club van 100. Sinds 2018 is hij 
voorzitter. Het aantal leden is toegenomen tot 180. De Club van 100 richt zich op de breedte teams en 
overige senioren. Hij nodigt aanwezige leden uit lid te worden en doet een oproep tot het aanleveren van 
bestedingsdoelen.  

• Nico Arkesteijn vertegenwoordigt het bestuur in de Commissie 100 jaar. Hij deelt mee dat de jubileum 
feestweek start op zaterdag 18 juni 2022. In oktober staat een reünie voor oud-leden gepland. Hij roept 
iedereen op de website in de gaten te houden voor verdere informatie.  

• Koos Borsje stelt de afname van het aantal zondagclubs aan de orde en informeert hoelang Westlandia nog 
voornemens is op zondag te blijven voetballen. De voorzitter herkent het signaal en ziet dat in het Westen 
van het land er een grote toestroom is naar de zaterdag. Op dit moment is een overgang van zondag naar 
zaterdag voor Westlandia nog niet aan de orde. Belangrijk is wel de ontwikkelingen op dit gebied jaarlijks te 
volgen. Invoering van weekendvoetbal, waarbij clubs naar keuze op zaterdag of zondag thuis kunnen spelen 
kan een oplossing zijn.  
Koos wijst erop dat het sportpark grotendeels leeg is op zondag en vraagt of er nagedacht wordt over een 
alternatieve invulling van het sportpark. De voorzitter stelt dat er sprake is van concurrentie met andere 
activiteiten op zondag en ziet niet zo snel een oplossing voor dit probleem. Het bestuur staat open voor 
suggesties in dit verband.  

• Dook van der Ende stelt dat in de regio Amsterdam de jeugd op zondag voetbalt en veel publiek trekt. Hij 
stelt voor dit met de KNVB te bespreken. De voorzitter antwoordt dat er enkele jaren geleden een pilot heeft 
plaatsgevonden met het spelen van jeugdwedstrijden op zondag, deelname aan deze pilot was vrijblijvend en 
werd door maar enkele verenigingen gevolgd. Mede om die reden is in onze regio geen gevolg gegeven aan 
deze pilot.  

• Piet van Dijk zou graag zien dat aan het de jubileum feestweek een bridgedrive wordt toegevoegd. Nico 
neemt de suggestie mee naar de Commissie 100 jaar.  

• Ted van Dijk vindt het een zorgelijke ontwikkeling dat de breedte teams geen training krijgen van de 
vereniging. Hij stelt voor te onderzoeken op welke wijze kan worden gefaciliteerd dat deze teams tenminste 
één training van de vereniging krijgen aangeboden.  

• Mart Vijverberg heeft problemen met de nieuwe wijze van betalen van contributie. Leden waar dit aan de 
orde is, worden opgeroepen contact op te nemen met de penningmeester of verenigingsmanager die hulp 
kunnen bieden.  

• Leo de Jong informeert wanneer Westlandia volledig ‘rookvrij’ wordt. De voorzitter deelt mee dat de kantine 
inmiddels ‘rookvrij’ is. Westlandia ontwikkelt door naar een ‘rookvrij’ sportpark, maar volgt hierin de 
richtlijnen van de KNVB.  
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• Aad Kester stelt de kwaliteit van de geluidinstallatie buiten aan de orde. Misschien is dit 
een geschikt bestedingsdoel voor de Commissie van 100? Het voorstel wordt met applaus 
ontvangen. De voorzitter vult aan dat het ook de wens van het bestuur is om de installatie  
te verbeteren.  
 
Verder niets meer aan de orde zijnde sluit de voorzitter de vergadering.  
 

 
 


