
Notulen jaarvergadering SC Espel 
Datum: 4-2-2022 

Tijdstip: 20:00h 

Plaats: kantine en offline via zoom, aanwezig ongeveer 40 resp. 12 personen 

 

1. Voorzitter Riny Balk opent de vergadering. De voorzitter geeft aan dat we uiterlijk 21:15h klaar 

zijn en om 22:00h de kantine gaat sluiten (coronamaatregel). Na de vergadering nuttigen we een 

hapje en drankje. 

 

2. De agenda wordt vastgesteld. Er zijn geen aanvullingen. 

 

3. Er zijn geen ingekomen stukken en/of mededelingen.  

 

4. Het verzoek is om de presentielijst te voorzien van jullie naam. 

 

5. De vorige notulen waren van de jaarvergadering op 13-11-2020. Deze werd i.v.m. corona online 

gehouden. Jan Dekkers heeft een vraag (bladzijde 3) over hoever het staat met het pad van het MFS 

naar de ijsbaan. Riny geeft aan dat het bestuur hiermee bezig is. Dit wordt komende seizoen 

opgepakt in overleg met het bestuur van de ijsbaan. Verder zijn er geen opmerkingen over de 

notulen en zijn ze vastgesteld.  

 

6. De voorzitter geeft een korte terugblik van 2020-2021.  

Ten eerste staan we stil bij het overlijden van Sam v.d. Heijkant. Hij zou weer bij SC Espel gaan 

voetballen, maar het heeft helaas niet zo mogen zijn.  

In november 2020 was er hoog bezoek van de Sint en Pieten, waarvan een aantal bekend 

voorkwamen! 

Auto’s hebben in een zaterdagnacht op het voorste voetbalveld gecrossed met als gevolg diepe 

sporen. Het herstel vergde extra inspanning van vrijwilligers. Helaas weten we niet wie de daders 

zijn.  

Joop Braber is aangetrokken als de nieuwe trainer voor dit seizoen. Hier zijn we natuurlijk heel blij 

mee. En we hebben afscheid genomen van trainer Johan Krol. SC Espel is altijd zeer tevreden 

geweest over hem. Hij was een prima trainer. 

Verder zijn er nieuwe dugouts gekomen. Boltt Machinery heeft hier een groot aandeel in gehad. 

Mathijn Maas heeft de tekeningen gemaakt. De dugouts zijn prachtig en waren zelfs even een 

tijdelijk onderkomen voor slapende gasten! 

Op het trainingsveld zijn nieuwe ballenvangers geïnstalleerd. 

De beker is gewonnen door JO12 tegen Urk. 

Er is een nieuwe shirtsponsor gekomen.  

En op de laatste training zijn door Riejanna de Jong ijsjes bij de junioren uitgedeeld, wat zeer op prijs 

werd gesteld.  

In september 2021 was er een vrijwilligersbarbeque. Ruim 50 vrijwilligers namen deel.  

Ook is de week van de scheidsrechters gevierd. Normaal doen we dit met een doosje merci, maar dit 

jaar hebben we gemeend extra aandacht te besteden aan de scheidsrechters d.m.v. een cadeaubon. 

Op 4-3-2022 zal er een spelregelavond worden georganiseerd. Iedereen is hierbij van harte 

uitgenodigd. Het initiatief is genomen door Jurian van Andel. Joep van Geffen speelt die avond ook 

een rol.  

Graag willen we ook de jeugd betrekken bij het fluiten van wedstrijden. Vind je het leuk om 

jeugdscheidsrechter te zijn, meld je dan aan. Er wordt begonnen met fluiten bij de kabouters.  



JO9 zijn kampioen geworden o.l.v. Danny v.d. Broek en Johan Boersma.  

Op de doedag is weer veel werk verricht. En zoals gewoonlijk is de ochtend afgesloten met broodjes 

en soep.  

Via Raboclubsupport is weer een mooi bedrag binnengehaald, waarmee we nieuwe doeltjes hebben 

aangeschaft. De veteranen zijn er blij mee! 

Voor de herkenbaarheid van het bestuur zijn nieuwe jassen en shirtjes aangeschaft.  

Zelfs tijdens corona werd er in een schuur een Pietentraining georganiseerd, evenals een 

mixtoernooitje.  

Er is een nieuw bordje veteranen opgehangen. 

Wat betreft de sponsoring: er is nieuwe bestickering aangebracht op bestaande borden. Ook zijn er 

een aantal nieuwe borden geplaatst. We zijn blij met de sponsors. Ze zijn voor SC Espel een 

belangrijke inkomstenbron! 

We bedanken Hans Muis voor het onderhouden van onze website. Hij heeft dit ruim 20 jaar gedaan! 

Hij was ontzettend betrokken. En heeft het op zijn manier gedaan, wat zeer goed is gegaan. De 

bloemen en dinerbon gaan we nog persoonlijk langsbrengen.  

Mathijn Maas gaat de website van SC Espel vernieuwen. De nieuwe website wordt automatisch 

gevuld vanuit sportlink (registratiesysteem van voor verschillende sporten). Daardoor is de site 

actueler en hopelijk minder bewerkelijk. We zoeken voor de website nog nieuw beeldmateriaal.  

We adviseren iedereen om ook gebruik te maken van de voetbal.nl app. De bedoeling is dat er meer 

informatie wordt uitgewisseld via deze app, zoals het wedstrijdschema, afgelaste en verzette 

wedstrijden en chauffeurs. 

 

Marc Slootman licht de cijfers toe van onze club. Dennis van de Veen en Ruud Koolhaas hebben de 

cijfers goedgekeurd. Het resultaat van 2019-2020 was ongeveer € 10.000,- en van 2020-2021 

ongeveer € 4.000,-.  

Uit de cijfers blijkt dat de inkomsten van de sponsors, gemiddeld € 13.000,-,  super belangrijk zijn 

voor onze club. De sponsorborden zijn een geweldige aankleding van ons veld.  

De contributie van onze leden zijn uiteraard ook een belangrijke inkomstenbron. Afgelopen twee 

coronajaren werd de contributiebijdrage door sommigen ter discussie gesteld. We hebben als 

bestuur er voor gekozen om dezelfde contributie als voorgaande jaren te innen. Hierdoor zullen we 

de komende jaren geen verhoging door hoeven te voeren.  

Aan de kostenkant vallen de volgende zaken op: 

Er is afgelopen jaar aardig geïnvesteerd in materiaal zoals: 

- ledverlichting (gecombineerd met het MFS). Hiervoor is subsidie ontvangen. 

- goals 

- nieuwe netten 

Gelukkig heeft de KNVB de contributie-afdracht iets verlaagd. 

De zaalhuur was uiteraard ook fors minder.  

Er is € 2.835,- huur betaald aan het MFS. Niet alle kwartalen zijn geïncasseerd. 

De overige kosten bestaan o.a. uit  kleine attenties en een bestuursuitje.  Uiteraard is dit door de 

kascontrole flink ondervraagd en toch positief bevonden! 

Wat betreft de saldo’s op de spaarrekening en lopende rekening: 

- in 2019-2020 heeft SC Espel een lening verschaft aan het MFS. Dit jaar is € 2.000,- terugbetaald. 

- de grote clubactie is afgelopen jaar niet opgestart, want er waren voldoende middelen in kas.  

- het saldo van de spaarrekening is afgelopen jaar iets gestegen.  

Er is door Marc een begroting gemaakt voor 2021/2022. Deze geeft een verlies aan, wat veroorzaakt 

wordt door investeringen, die op de planning staan. Dit zijn: 

- doelen 



- nieuwe website 

- meer ledverlichting: bijveld en de tennis 

- digitaal scorebord 

- ballen 

Begroting € 51.000,- 

De kascontrole is uitgevoerd door Dennis van der Veen en Ruud Koolhaas. Zij hebben de cijfers 

goedgekeurd. Marcel de Ronde is daarbij ook geraadpleegd. Bijna alles verloopt via de bank. De 

kascontrole heeft als tip: geef een ander iemand ook toegang tot de bankrekening, zodat er een 

check plaats kan vinden. Dennis treedt af. Wie wil toetreden tot de kascontrole? Paul Poels geeft aan 

dat je misschien niet iemand moet vragen, maar aanwijzen waarvan je denkt dat die persoon de 

kwaliteiten heeft. Marc gaat hier over nadenken.  

Een tip inzake het digitale scorebord: neem een bord met zonnepanelen i.p.v. met kabel. 

 

De voorzitter neemt weer het woord.  

Bepaal je ambitie. Er zijn 9 commissies in het leven geroepen om het bestuur te ontlasten. Normaal 

gesproken kwamen deze commissies 2 keer per jaar inclusief bestuur bij elkaar. Maar afgelopen 1,5 

jaar niet meer. Sommige commissies liggen op zijn gat. Daarom heeft het bestuur externe 

deskundigheid ingeschakeld om verschillende commissies nieuw leven in te blazen. Eén daarvan is 

bijvoorbeeld de activiteitencommissie. Het doel: nieuwe activiteiten organiseren.  

 

Het gaat dus financieel goed. Het aantal vrijwilligers blijft ook op peil. De ambitie is om het 

ledenaantal te stabiliseren op 200-220 per jaar.  

 

De teams JO17 en JO19 blijft een lastig verhaal. Riejanna de Jong en Wilfred Pronk kijken de 

komende maanden wat mogelijk is. Eventueel denken we aan een samenwerking met Tollebeek.  

Er zijn 4 seniorenteams. Ook dit gaan we evalueren. Misschien brengen we dit terug naar 3 teams. 

Maar we lopen hier niet op vooruit. 

 

Wat betreft de accommodatie: deze is mooi en moeten we ook zo houden. We verzoeken de leiders 

om toe te zien dat de kleedkamers na de wedstrijd netjes worden achtergelaten. De ingang willen we 

ook netjes en schoon houden. Vanaf volgende week verzoeken we alle teams langs het ballenhok 

vanaf het veld naar de kleedkamers te gaan. Zodat er geen modder vanaf het veld voor de 

hoofdingang komt te liggen. Eventueel denken we erover om het hekwerk voor de ingang te 

verlengen. Ook is er ledverlichting aangelegd op het bijveld, zodat het hoofdveld ontlast wordt. 

 

De beleidsplannen van de jeugd en senioren en het algemene beleidsplan zijn het afgelopen jaar 

aangepast. Deze staan op de website en gaan we nu niet doornemen. Wel is er ruimte om vragen te 

stellen. 

 

In het bestuur zijn een aantal aftredende bestuursleden. Dit zijn Anja Beugels en Adri van Dun. Anja 

zat sinds 2013 in het bestuur. Zij deed de ledenadministratie, wedstrijdzaken, zaalhuur en notulen. 

Alles wat altijd tot in de puntjes geregeld. Anja was zeer betrokken en prettig om mee samen te 

werken.  Anja geeft aan dat het een leuk bestuur was en het naar haar zin heeft gehad. Adri was 

veldcommissaris, het aanspreekpunt van de senioren en dames. Ook hij heeft heel veel opgepakt 

met het motto: mouwen opstropen en gaan. Adri geeft aan dat hij veel appjes heeft gehad, afscheid 

heeft genomen van twee trainers. En altijd prettig en fijn heeft samengewerkt. Hij heeft veel zien 

veranderen. En roept leden op om de club te ondersteunen. Riny Balk gaat nog 1 jaar door. Dus we 

zijn op zoek naar een voorzitter! Riny geeft aan dat jullie, de leden, het bestuur officieel decharge 



hebben gegeven voor 2020-2021.  

 

Rondvraag 

Pieter Maas: kan het hoofdveld niet verplaatst worden naar het bijveld? Riny geeft aan dat de 

afmetingen dan niet meer klopten. Bovendien zijn de dugouts nu geplaatst. En het veld zou over de 

kop moeten wat extra kosten geeft.  

Paul Poels: de wielen van de grote doelen zijn lek. Hij stelt voor om de 2 grote en 2 kleine nieuwe 

doelen ook bij het hek te plaatsen. Dit is makkelijker bij de trainingen. Paul gaat het uitzoeken en 

aanschaffen. 

Eddy de Jong vraagt zich af hoe de rest van het seizoen de terugtrekkingen van team 2, 3 en 4 

geregeld gaan worden. Riny vindt dat er gewoon doorgegaan moet worden. We zijn het seizoen 

aangegaan met 4 teams en maken het af. Het is de verantwoordelijkheid van elk lid om te willen 

voetballen. 

Jan Dekkers zou graag een busje kruipolie in het ballenhok willen op de tafel voor de sloten. Dit zou 

in principe niet hoeven omdat wij (bestuur) zorgen voor olie in de sloten. Bovendien worden er ook 

nieuwe sloten aangeschaft.  Verder geeft Jan aan dat het handig zou zijn om voor een regenbui 

kalkammon te strooien, zodat de uitstoeling van het gras beter is. Hierdoor zal het veld minder snel 

afgekeurd worden. Theo Nijboer geeft aan dat de gemeente ook niet wil spuiten tegen het onkruid, 

wat ook zorgt voor minder uitstoeling. Maar Theo geeft aan dat de gemeente nu ook wakker wordt. 

Jan geeft ook aan dat veel emelten bestreden kan worden met een een biologisch middel.  

Robert van Gaalen vraagt of iemand nog een keeper weet voor het SC Espel 3. Robert vraagt of er 

een oproep gedaan kan worden via de marketingkanalen. Iedereen graag in zijn kennissenkring 

vragen. 

Jos Bus complimenteert het bestuur met de jaarcijfers en begroting. Het zag er goed uit. 

Riny sluit af en bedankt iedereen voor de komst en aandacht! 

  

 

 

 

 

 

 

 


