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Notulen van de Algemene Vergadering van 
R.K.V.V. Westlandia op maandag 14 december 2020 

 
De vergadering vindt vanwege de bijzondere omstandigheden i.r.t. COVID-19 in digitale vorm plaats. Vooraf zijn 
de leden verzocht zich aan te melden voor deelname. 44 leden hebben zich aangemeld voor deelname aan de 
online vergadering via teams.  

 
 

 
1. Opening door de voorzitter  
De voorzitter, Ton van Marrewijk, opent de Algemene Vergadering. Vanwege de bijzondere omstandigheden 
door de coronapandemie vindt de vergadering in digitale vorm plaats. Het eerste keer in de geschiedenis van 
Westlandia dat de jaarvergadering op deze wijze plaatsvindt. Naar aanleiding hiervan heeft Stefan Kester 
aandacht gevraagd voor de oudere betrokken Westlandianen die al jaren bij de vergadering aanwezig zijn.  
De voorzitter deelt in reactie op de vraag van Stefan mee dat het bestuur heeft gekeken naar opties om deze 
groep betrokken te faciliteren, bijvoorbeeld door een kleine groep de gelegenheid te bieden de vergadering in 
het clubgebouw te volgen. Echter door de beperkingen in verband met het coronavirus is dit niet haalbaar 
gebleken.  

 
2. Ingekomen stukken en mededelingen 
De secretaris heeft geen berichten van verhindering ontvangen. In verband met de digitale wijze van vergaderen, 
is verzocht vragen zoveel mogelijk vooraf in te dienen, enkele leden hebben hiervan gebruik gemaakt. De vragen 
komen later in dit verslag aan de orde.  
 
3. Goedkeuring notulen Algemene Vergadering 20 februari 2020 
Het verslag wordt ongewijzigd goedgekeurd en vastgesteld.  
 
4. Goedkeuring jaarverslag secretaris, zaterdag- en zondagselectie en jeugd  
De verslagen worden vanwege de digitale wijze van vergaderen integraal aan de orde gesteld.  
Naar aanleiding van het verslag van de secretaris informeert Nico van der Knaap naar de breed samengestelde 
commissie 100-jaar. Op de website heeft hij hier geen informatie over terug kunnen vinden. De voorzitter dankt 
Nico voor de goede suggestie. Hij vraagt de commissie zichzelf op de website te introduceren. De verslagen 
leveren verder geen vragen op en worden voor kennisgeving aangenomen.  
 
5. Verslag van de penningmeester, Reinier Persoon  
a) Jaarverslag 2019/2020 
De jaarrekening 2019/2020 wordt toegelicht door de penningmeester, Reinier Persoon. De verlies- en 
winstrekening sluit met een positief resultaat van €5.689,-. De penningmeester is blij dat de vereniging ondanks 
de coronapandemie toch zwarte cijfers heeft kunnen schrijven. De naar aanleiding van de jaarrekening ontvangen 
vragen worden doorgenomen:  

• Stefan Kester mist bij de jaarrekening de accountantsverklaring. Reinier antwoordt dat de deadline voor 
afgifte hiervan bij de KNVB is bepaald op 15 januari 2021.  

• Stefan stelt dat in de balans een Bosa subsidie wordt gepresenteerd van € 37.752. De bijbehorende 
investeringsverplichting ontbreekt in de cijfers. De penningmeester licht toe dat i.v.m. COVID-19 is besloten 
de aanvraag uit te stellen tot later dit jaar en aldus in de jaarrekening 2020/2021 zal worden verwerkt.  

• Stefan mist in de jaarrekening een specificatie van de investeringen van €42.590,-. Gezien de omvang van het 
bedrag had een verklaring van dit bedrag op zijn plaats geweest. Reinier licht toe waaruit deze post is 
samengesteld.  
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• Stefan stelt dat de stichting een materieel bedrag aan de vereniging heeft gelaten. Hij 
mist een toelichting hierop in de jaarrekening en pleit evenals bij het voorgaande punt 
voor meer transparantie. Reinier neemt de aanbeveling van Stefan mee en dankt de stichting namens het 
bestuur nogmaals voor hun bijdrage.  

• Stefan vraagt waarom de bate uit hoofde van gebruikmaking van de NOW1 regeling niet apart in de cijfers 
wordt vermeld. Reinier stelt dat deze post is verwerkt in de lonen en salarissen. De definitieve afrekening is 
inmiddels ingediend, maar nog niet verwerkt. Reinier antwoordt desgevraagd door Stefan dat alle lonen zijn 
verloond. De NOW1 ziet toe op een netto-uitkering afgeleid van de bruto loonsom. Westlandia heeft geen 
gebruik gemaakt van de NOW2 regeling, omdat een omzetverlies van >30% niet kon worden aangetoond. 
Recent is een NOW3 regeling opengesteld. Westlandia zich hiervoor aangemeld.  

• Nico van der Knaap stelt dat onder de voorzieningen een legaat vermeld staat dat in 15 jaar vrijvalt. In het 
afgelopen seizoen is echter €7.500 onttrokken aan deze voorziening i.p.v. € 2.386. Reinier licht toe dat het 
legaat 3 jaar geleden is ontvangen en dit jaar in zijn geheel is uitgekeerd. In het legaat is opgenomen dat de 
vereniging jaarlijks een bedrag van €2.500,- mag onttrekken. Drie keer een bedrag van €2.500,- telt op tot 
een bedrag van €7.500,-.  

• Nico van der Knaap vraagt of gebruik is gemaakt van de corona regelingen vanuit de overheid en gemeente. 
Reinier antwoordt hierop bevestigend. Van de overheid is een bedrag van netto €4k ontvangen. De gemeente 
heeft de huur over Q2 2020 kwijtgescholden. Recent is vanuit de overheid nog een bedrag van €10k 
ontvangen, dit is nog niet verwerkt in deze cijfers.  

• Nico van der Knaap informeert waarom er geen voorziening voor het verwijderen van asbest op de 
Balleringhal is opgenomen. Reinier zegt toe dit punt mee te nemen bij de opstelling van de volgende 
jaarrekening. Nico informeert verder naar de verzekering van de hal i.r.t. het asbest op het dak.  
Reinier deelt mee dat de hal recent opnieuw getaxeerd is. Hij vraagt na in hoeverre dit goed in de polis 
verwerkt is. John Dame bevestigt dat er inderdaad sprake is van een nieuwe regeling waarbij er jaarlijks 
afwaardering plaatsvindt. John stelt dat hij in afwachting is van de uitkomst van een recente taxatie. De 
onlangs aangelegde zonnepanelen zijn hierin meegenomen. Hij zegt toe de uitkomsten van deze taxatie te 
delen op de website.  

• Aad Kester complimenteert het bestuur met het feit dat er in deze lastige periode nog zwarte cijfers zijn 
geschreven. Hij constateert met tevredenheid dat zijn suggestie gedaan in de Algemene Vergadering vorig 
jaar om zonnepanelen te installeren door het bestuur is overgenomen. Aad wijst op problemen met de 
verzekering van zonnepanelen. John Dame antwoordt dat de zonnepanelen vanaf in bedrijf stelling in 
verzekering zijn genomen. De zonnepanelen voldoen aan alle normeringen, hierover bestaat geen enkele 
discussie. John is in afwachting van een ‘certificaat van bewijs’ naar aanleiding van de recente taxatie.  
Aad verzoekt om een toelichting op de post voorziening groot onderhoud. Reinier licht e.e.a. toe. Aad wijst 
verder op de recent bekendgemaakte compensatieregeling OZB. Sportverenigingen komen in de periode 
2020-2022 in aanmerking voor een compensatie van 75% van de betaalde OZB.  

• Ron Schelvis complimenteert het bestuur met het prima verloop van de digitale vergadering en de prettige 
presentatie van de jaarcijfers. Hij adviseert in het vervolg eerst de jaarrekening af te ronden en formeel vast 
te stellen alvorens tot behandeling van de begroting over te gaan.  

b) Verslag kascommissie  
John Dame doet namens de kascommissie verslag van de werkzaamheden. De jaarrekening is uitvoering 
besproken en onderzocht. Hieruit zijn geen onrechtmatigheden naar voren gekomen. Voor het eerst dit boekjaar 
heeft de kascommissie gekeken naar de licentie-eis zoals opgenomen in de statuten medio dit jaar. De 
kascommissie heeft geen bijzonderheden aangetroffen op dit punt.  
John verzoekt de vergadering de jaarrekening goed te keuren en het bestuur decharge te verlenen voor het 
gevoerde beleid. Aad Kester ondersteunt het voorstel van John en verzoekt de vergadering dit te bekrachtigen. 
De vergadering reageert unaniem instemmend.  
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Reinier deelt mee dat de zittingstermijn van John van 3 jaar is verstreken en stelt voor Ronald 
Zuidgeest te benoemen tot zijn opvolger. De vergadering stemt hiermee in. John wordt bedankt voor zijn inzet in 
de afgelopen 3 jaar.  
c) Begroting 2020/2021 
De penningmeester geeft een korte toelichting op de begroting 2020/2021. In verband met de nog van kracht 
zijnde lockdown situatie heeft het bestuur ervoor gekozen een Corona begroting en een reguliere begroting op te 
stellen.  

• Nico van der Knaap wijst op een fout in de kopjes bij de begroting, in de rechterkolom zal 2020/2021 in plaats 
van 2019/2020 bedoeld zijn. Reinier bevestigt dit.  

• Reinier antwoordt desgevraagd door Nico van der Knaap dat in de corona begroting rekening is gehouden 
met voortzetting van de NOW-regeling vanuit de overheid. Met andere bijdragen vanuit bijvoorbeeld de 
gemeente is vanwege de hoge mate van onzekerheid geen rekening gehouden. In de begroting wordt 
uitgegaan van een lockdown periode van 3 maanden, vanwege het feit dat bij de opstelling van de begroting 
in september jl. dit de verwachting was.  

 
6. Bestuursverkiezingen 
Nico Arkesteijn en Karin van der Meijs 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.  

 
7. Verenigingsbokalen  
De voorzitter deelt mee dat uitreiking van de Jan van den Ende bokaal dit seizoen achterwege blijft vanwege het 
feit dat de competitie niet is uitgespeeld. De voorzitter stelt voor de Jan Endlich bokaal op andere wijze in te 
zetten en vanaf heden toe te kennen aan een persoon dit zich in het afgelopen seizoen op uitzonderlijke wijze 
voor de jeugdafdeling heeft ingezet. De voorzitter refereert aan het verlies van jeugdspeler Jim Mulder afgelopen 
seizoen en stelt voor zijn naam te eren en aan deze bokaal te verbinden. De vergadering stemt unaniem in met 
het voorstel.   

• De verenigingsbokaal wordt uitgereikt aan Marco Toussaint i.v.m. zijn grote en meer dan verdienstelijke inzet 
voor de sponsorcommissie en in het bijzonder door het verbinden van diverse nieuwe sponsoren aan de club.  

• Met instemming van de vergadering worden Leo Schelvis en Richard van Schie tot lid van verdienste 
benoemd i.v.m. hun zeer gewaardeerde inzet voor de club. 

• Met instemming van de vergadering wordt Hans van der Valk tot erelid benoemd i.v.m. het feit dat  
Van der Valk Systemen inmiddels 30 jaar hoofdsponsor is van RKVV Westlandia.  
 

8. Uitreiking verenigingsspelden 
In verband met de digitale wijze van vergaderen, zal het uitreiken van de verenigingsspelden worden uitgesteld 
tot de Algemene Vergadering in 2021. De voorzitter deelt mee welke jubilarissen dit jaar worden geëerd: 

• 60 jaar; Erevoorzitter Janus Kouwenhoven.  

• 50 jaar; Kees Post en Jaap Boone.  

• 40 jaar; Dick Burger en Marcel van der Enden.  

• 25 jaar; Frank Sosef, Frank Groenewegen, Martin Groenewegen, Tom van der Ende, Hein van der Laar,  
Ruud van Uden, Marcel van Vliet, Robin Zuidgeest en Sean van Bergenhenegouwen.  

 
9. Rondvraag en sluiting  

• Stefan Kester vraagt het bestuur oog te houden voor de oudere leden die niet in staat zijn aan deze vorm van 
vergaderen deel te nemen. 
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• Stefan Kester informeert naar de visie van het bestuur op 2021. De voorzitter deelt mee 
dat wordt gestreefd naar flexibiliteit in de uitgaven. Het bestuur is op regelmatige basis in gesprek met 
medewerkers en vrijwilligers die een vergoeding ontvangen en zal indien nodig forser ingrijpen op de 
uitgaven.  

• Nico van der Knaap vraagt of het bestuur een revitaliseringprogramma heeft ingericht t.b.v. behoud van de 
vrijwilligers. De voorzitter deelt mee dat er diverse acties plaatsvinden om de betrokkenheid van de leden en 
vrijwilligers bij de club te behouden en vergroten. Beeld van het bestuur is dat het verlies aan vrijwilligers tot 
dusverre kon worden beperkt. Er is sprake van een grote betrokkenheid en saamhorigheid. Nico vraagt in het 
bijzonder aandacht voor een in zijn ogen kwetsbare groep vrijwilligers, de kantinemedewerkers.  

• Peter van Dam vraagt welke maatregelen het bestuur voornemens is te nemen om een daling van het 
vrijwilligerskorps tegen te gaan? De voorzitter deelt mee dat de ledenadministratie nieuwe leden wijst op de 
verplichting om vrijwilligerstaken te verrichten voor de vereniging en bij inschrijving worden verzocht aan te 
geven welke taken zij voornemens zijn te verrichte.  

• Peter van Dam vraagt of er een voorziening wordt getroffen ter gelegenheid van de viering van het 100-jarig 
bestaan van Westlandia in november 2022. De voorzitter deelt mee in afwachting te zijn van het 
activiteitenplan van de commissie 100-jaar. Navraag bij verenigingen die Westlandia hierin zijn voorgegaan, 
levert op dat de activiteiten vaak kostenneutraal konden plaatsvinden en werden gedekt door sponsor- en 
kantine inkomsten.  

• Een derde en laatste schriftelijk ontvangen vraag van Peter van Dam betreft een eventuele bijdrage door de 
medewerkers om de vereniging te ondersteunen om het hoofd boven water te houden in deze lastige 
periode. De voorzitter antwoordt dat de spelers en medewerkers zijn verzocht af te zien van in elk geval een 
deel van hun vergoeding. In de overeenkomsten voor het nieuwe seizoen is een bepaling opgenomen, dat 
mocht de situatie alsnog of opnieuw aan de orde zijn, het bestuur zich hier opnieuw op kan beroepen.  

• John Dame deelt mee dat de club van 100 vanwege de beperkingen door COVID-19 heeft afgezien van het 
organiseren van een algemene vergadering. De leden waarvan het emailadres bekend is zullen de stukken en 
begroting voor volgend jaar via mail ontvangen.  

• Aad Kester mist op de agenda het onderwerp beleid en strategie. De voorzitter deelt mee dat hiervoor is 
gekozen vanwege de digitale wijze van vergaderen. Aad verzoekt dit onderwerp tenminste jaarlijks terug te 
laten komen en doet de suggestie de leden tussentijds bij te praten over dit onderwerp.  
Ton deelt mee dat voor de langere termijn in elk geval zal worden ingezet op het meerzijdig inzetten en de 
verhuur van de accommodatie. Verder worden voorbereidingen getroffen voor de realisatie van een 
krachthonk samen met de inrichting van een aan sport gerelateerde fysiotherapiepraktijk.   
 
Verder niets meer aan de orde zijnde sluit de voorzitter de vergadering.  
 

 
 


