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       Opening 

De heer Houwerzijl opent om 20.00 uur de vergadering en heet iedereen 

welkom. Volgens de presentielijst zijn er 26 leden aanwezig. Vervolgens 

vraagt de voorzitter aandacht voor het fenomeen respect binnen de 

voetbalsport. Ook binnen onze vereniging is dit natuurlijk een punt van 

aandacht, waarbij een belangrijke rol is weggelegd voor leiders maar zeker 

ook voor spelers. Natuurlijk is het bestuur er van bewust dat de voetbalsport 

een sport is van emoties, echter het bestuur doet een dringend beroep op het 

besef van de betrokkenen. De voetbalsport is volksport nummer 1. Dit willen 

we natuurlijk allemaal zou houden. De vereniging van scheidsrechters heeft 

een stuk op haar site geplaatst. Dit stuk zal de VV Neptunia ook op haar site 

plaatsen. 

 

Vervolgens vraagt de voorzitter om stilte om gezamenlijk stil te staan bij het 

overlijden van ons erelid Jan Maat. 

 

1. Ingekomen stukken en mededelingen. 

Er zijn afmeldingen binnengekomen van Antoon Velis, Jan Oolders, Gert Jan 

Hooites, Ronnie Wierenga en Meindert Mossel. 

Jan Oolders heeft bij de voorzitter aangegeven te stoppen als lid van de 

sponsorcommissie. Harrie Houwerzijl zal contact met hem opzoeken en hem 

bedanken voor zijn diensten hierin. 

 

2. Voorstel tot het vaststellen van de notulen van de Algemene 

Ledenvergadering van12 december 2011.  

De notulen van de Algemene Ledenvergadering 2011 worden goedgekeurd 

en vastgesteld. 

 

3. Voorstel tot vaststelling van het jaarverslag 2011- 2012 van de 

secretaris. 

Het jaarverslag wordt goedgekeurd en vastgesteld. 

 

4. Voorstel tot vaststelling van het jaarverslag 2011-2012 van de 

jeugdsecretaris. 

Het jaarverslag wordt goedgekeurd en vastgesteld. 

 

5. Verslag kascommissie. 

Het verslag van de kascommissie is door de vergadering overgenomen en aan 

het bestuur is decharge verleend. De voorzitter bedankt de penningmeester 

en geeft hierbij aan dat het de vereniging altijd toch weer lukt om goede 

penningmeesters te krijgen. 

 

6. Benoeming kascommissielid 2012-2013. 

Harrie Koolhof wordt toegevoegd aan de kascommissie. Deze commissie 

bestaat dan uit Meindert Mossel, Gert Jan Hooites en Harrie Koolhof. 
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7. Vaststelling van de jaarrekening 2011-2012. 

Er worden door de leden diverse vragen en opmerkingen gemaakt over de 

jaarrekening. Enkele vragen waren: 

- Hoe zit het met de verdeelsleutel tussen Eems Boys en de VV Neptunia bij 

NEC. Hierover zijn door de penningmeester afspraken gemaakt, waarbij 

de modus ongeveer 55-45 is. 

- Hoe gaat het met de inschrijving van nieuwe leden. Er wordt aangegeven 

dat er een gezamenlijk inschrijfformulier is. Als nieuwe leden niet 

aangeven bij welke club ze lid willen worden, wordt dit onder de beide 

verenigingen verdeeld. 

- Doordat de kleinste jeugd vertrokken is van Sportpark Uitwierde is de 

koffieomzet behoorlijk verlaagd. De grote jeugd neemt minder ouders 

mee. Er is tussen de beide besturen afgesproken dit aan het eind van het 

seizoen te compenseren. De verdeelsleutel hieromtrent is nog niet 

afgesproken, omdat nog niet inzichtelijk is wat de daadwerkelijk 

omzetwijzigingen zijn bij de clubs 

- Ook is er een vraag over de jeugdtoernooien en het schoolvoetbal. Dit zijn 

namelijk goede bronnen van inkomsten. Het bestuur antwoord dat er 

voor dit jaar geen jeugdtoernooien zullen plaatsvinden en dat het 

schoolvoetbal wel op Sportpark Uitwierde wordt gehouden. 

- Er wordt een tip gegeven over de balans. Het bestuur zal deze tip 

meenemen. 

 

8. Wijziging contributie en reglement. 

Het bestuur doet het voorstel om de contributies met ingang van 1 juli 

2013 te wijzigen. 

Het voorstel is als volgt. 

Senioren van € 157,20 naar € 165,00 

A – B - C junioren van € 112,80 naar € 110,00 

D – E – F  junioren van resp. € 102,00 (D/E) en € 85,20 (F) naar € 90,00 

 

 Het inschrijfgeld gaat van € 20,00 naar € 5,00. (per direct) 

 

Er volgt vervolgens een discussie over het kledingfonds. Chris geeft aan dat 

er een behoorlijk bedrag zit in het kledingfonds en dit niet meer in de 

contributie is opgenomen. De leden geven aan dat het dan wel een forse 

verhoging is. Het bestuur geeft echter wel aan dat er kleding ter beschikking 

wordt gesteld en dat het lastig is om nu in te schatten wanneer er uit deze pot 

geïnvesteerd moet worden. Ten aanzien van NEC hopen we natuurlijk op 

sponsoren.  

 

Na een discussie gaan de leden akkoord met het voorgestelde besluit. 

 

9.  Vrijwilligersbeleid. 

Harrie bedankt alle mensen die een bijdrage hebben geleverd aan de 

continuïteit van de club. De voorzitter bedankt onder andere de familie 

Posthumus nogmaals voor de inzet voor de kantine. Ook bedankt hij Jan 

Oolders voor zijn inzet voor de sponsorcommissie.  Het valt natuurlijk op dat 
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de meeste vrijwilligers die zich inzetten voor de club ook nu weer aanwezig 

zijn. Dit geeft wel ongeveer het beeld weer. Natuurlijk lopen de zaken wel 

door maar met name op de zaterdagen is het moeilijk om de zaken rond te 

krijgen. Vanuit de leden wordt aangegeven dat het bestuur, indien het 

actiever is, dit toch moet kunnen regelen. Verder wordt nog opgemerkt dat 

de kleinste jeugd naar het sportpark Centrum is vertrokken, waardoor er ook 

minder vrijwilligers zijn gekomen. Harrie Koolhof geeft aan graag wat te 

willen doen maar stelt zich steeds de vraag voor wie ze het doen. Kortom hoe 

gaan we verder met de club. De trein ten aanzien van de jeugd loopt, echter 

we hebben ook senioren. Harrie Houwerzijl geeft hierop aan dat we veel 

energie in de senioren willen steken en natuurlijk de ambitie hebben om 

hoger te komen met ons eerste elftal. Hiervoor willen we  

ook de nodige randvoorwaarden scheppen 

 

10.  Huldiging jubilarissen. 

Tijdens de jaarvergadering worden de volgende mensen gehuldigd. 

Ron Nijp 40 jaar lid van de club 

Rob Hartman 40 jaar van de club. 

 

Door een fout in het systeem heeft het bestuur, mede gelet op het feit dat we 

er op geattendeerd zijn tijdens de vergadering, de volgende dag 

geconstateerd dat er nog 3 jubilarissen waren.  

Namelijk: 

Fred Kappelhof 40 jaar lid 

Bert Toxepeus 40 jaar lid 

Sikke Heerlijn 50 jaar lid. 

 

Het bestuur feliciteert deze mensen natuurlijk ook en zal ervoor zorgen dat 

de behorende presentjes worden aangeboden. 

Natuurlijk betreuren wij het ten zeerste dat het zo gelopen is en we kunnen 

dan ook niet meer dan onze excuses hiervoor aanbieden. 

  

 

12 Samenwerking VV Neptunia – VV Eems Boys. 

 

Harrie Houwerzijl geeft aan dat de samenwerking tussen de beide 

jeugdafdeling goed verloopt. Natuurlijk waren er aanloop problemen. Hij 

spreekt echter zijn complimenten uit aan alle betrokken die met een enorme 

inzet hebben bijgedragen aan de realisatie van SJO NEC. Binnen onze club 

waren met name Erik Roels en Erwin Heerlijn veel betrokken bij de 

overleggen die veelal gevoerd werden in bijzijn van Evert Mulder. Ook Evert 

wordt bedankt voor zijn inzet hiervoor. Natuurlijk waren er nog veel meer 

mensen betrokken bij de samenwerking. Ook zij verdienen een pluim voor 

hun inzet. 
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13. Accommodatie beleid. 

 

Tijdens dit agendapunt geeft Evert Mulder als projectleider van de 

samenwerking een opsomming over hoe de zaken gaan en hoe de vlag er nu 

bij hangt. Vanuit de gemeente is een voorstel gedaan om naar het Sportpark 

Centrum te gaan. Er wordt in dit stuk echter gesproken over 3 grasvelden en 

niet over expliciete kunstgrasvelden. Terwijl het uitgangspunt van beide 

verenigingen 2 kunstgrasvelden en 2 grasvelden was. Het bestuur vond en 

vindt dit onaanvaardbaar en heeft dan ook besloten hierover iets te zeggen 

tegen de pers. De pers heeft Neptunia gezocht en de club niet de pers!! 

Het bestuur begrijp dat er allerlei berichten de wereld in komen en dat er 

waarschijnlijk naar elkaar  gewezen wordt . Vanuit de vergadering blijkt ook 

dat er diverse beweringen worden gedaan die niet op waarheid zijn te 

toetsen. Kortom wie heeft gelijk en wie zegt wat. Evert geeft aan dat zijn 

verhaal helder is en besproken is bij de beide besturen. Ook geeft hij aan vele 

zaken te hebben vastgelegd, zodat hij eventuele onjuistheden kan 

weerleggen. De vergadering is van mening dat de continuïteit moet worden 

geborgd en dat de besturen zo snel mogelijk weer om tafel moeten. Er wordt 

geopperd om ook de jeugdcommissies hierbij te betrekken, omdat zij 

misschien als Haarlemmer olie kunnen fungeren.  Uit de discussie blijkt dat 

heel veel leden teleurgesteld zijn, zich gepasseerd voelen, de verkeerde 

keuzes zijn gemaakt, en niet altijd goed gecommuniceerd is richting de leden. 

 

 

Harrie Houwerzijl geeft nogmaals aan dat ook het bestuur van de VV 

Neptunia zeer tevreden is met de samenwerking. Ook het bestuur wil 

natuurlijk weer in gesprek met Eems Boys. We doen het tenslotte voor de 

kwaliteit van het voetbal in Delfzijl. Echter als bestuur hebben we ook 

verantwoordelijkheid naar de leden. We kunnen niet akkoord gaan met 3 

grasvelden, terwijl we nu op een accommodatie voetballen met de uitstraling 

van misschien wel een hoofdklasser. We mogen toch verwachten dat we 

volgende velden, kleedkamers etc. krijgen. En niet moeten uitwijken naar 

eventueel Tuikwerd. 

 

Het bestuur zal zelf energie steken om weer in gesprek te komen met Eems 

Boys. 

 

De leden vragen het bestuur dwingend om weer in gesprek te gaan met Eems 

Boys en voor de RTG gesprekken weer bij elkaar te komen. Ook moet de rol 

van Evert Mulder goed bekeken worden. Het bestuur van de VV Neptunia is 

namelijk van mening dat het belangrijk is dat hij betrokken blijft bij het 

project. 
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14. Bestuursverkiezing 

 

De heren M. van Dijken en S. van Dijken worden door de ALV worden 

voorgesteld als nieuwe bestuursleden. In de komende vergadering zal een 

eventuele herverdeling van taken worden doorgenomen. 

 

Het bestuur is als volgt samengesteld: 

 

De heer Houwerzijl, waarnemend voorzitter 

De heer J.A. Schuijl, waarnemend secretaris/ algemene zaken 

De heer C. Roels, penningmeester 

De heer A.Velis, wedstrijdsecretaris 

De heer R.Nijp, activiteiten 

De heer E van der Beek, bestuurslid jeugdzaken 

De heer M. van Dijken, bestuurslid algemene zaken 

De heer S. van Dijken, bestuurslid algemene zaken. 

 

15. Voorstel tot vaststelling van de begroting 2012-2013 

 

Zoals de begroting er nu uitziet zullen we op begrotingstekort krijgen. We 

zullen dan ook goed op de centen moeten passen en kijken hoe we dit tekort 

kunnen wegwerken. Met name het verlies aan sponsorgelden zorgen ervoor 

dat we een klein tekort hebben.  Ook is de herverdeling met Eems Boys met 

betrekking tot de samenwerking nog niet geheel inzichtelijk. 

 

De begroting wordt na deze opmerking vastgesteld. 

 

16. Rondvraag. 

 

 De heer Noorman geeft aan dat de toernooicommissie is opgeheven.  

 

      Erwin Heerlijn geeft aan dat Sikke 50 jaar lid is. Na verificatie blijkt dat 

 het bestuur niet over de juiste informatie beschikte omtrent de 

 jubilarissen. Het bestuur betreurt dit en zal dit natuurlijk oplossen. 

 

17. Sluiting. 

 

De voorzitter sluit om 22.30 de vergadering . 

 

 

 

 

 

 

 

 


