
Notulen ALV  
 
Algemene Leden Vergadering Alumni Sportclub Exstudiantes Zaalvoetbal Groningen  
 
Donderdag 23 september 2021, 20:00 uur  
 
Locatie: Stichting Clubhuis voor Doven, Munnekeholm 4, Groningen  
 
Aanwezig: 
Bestuur 2020-201: Hessel Nijenhuis,  Jos van der Waaij, Daan Smit, Ronald Talstra, Marrit Porte. Bestuur 
2021-2022: Patrick Kerstholt, Mitch Lases 
Sybrand Jissink, Bert Tinge, Bram Scholtens, Steven Roovers. 
 
Afwezig: Edo Huisman (niet afgemeld), Patrick Bruinsma (afgemeld via de site). 
 
1. Opening 
 
De vergadering wordt geopend door aftredend voorzitter Hessel Nijenhuis.  
 
2. Vaststellen agenda 
 
Agenda wordt vastgesteld, geen extra onderwerpen. 
 
3. Notulen ALV september 2020 
 
Geen opmerkingen over notulen ALV september 2020. 
 
4. Mededelingen en ingekomen stukken (informatie) 
 
Geen mededelingen en ingekomen stukken 
 
5. Secretarieel Jaarverslag 2020-2021 (informatie en voorstel) 
 
Sop: Had extra kopje in het verslag met extra informatie over het coronajaar toegevoegd kunnen worden. 
 
Ronald: Contract van Muta loop nu nog 1 jaar i.p.v. 2 jaar.  
 
6. Evaluatie bestuursjaar 2020-2021 (informatie) 
 
Sop: niet alle berichten worden doorgestuurd via de aanvoerdersapp door aanvoerder. Rechtstreeks 
communiceren via alle leden advies. (via bijv app met alle actieve leden, telegram)  
 
Steven: Eventueel een 2de persoon in de aanvoerdersapp toevoegen.  
Sop: Graag app groep maken voor alle actieve leden. Als leden geen deel willen uitmaken van de groep, 
dan is dat hun eigen keuze.  
 
Hessel: Informatie wordt over het algemeen ook gedeeld via de mail en voetbal.nl app verstuurd.  
 



Bert: hoe kun je dit jaar evalueren zonder echt voetbaljaar?  
 
Punten lijken veel op het voorgaande jaar.  
 
Hessel: Toch andere speerpunten dan voorgaand jaar. – sponseringplan, benefietevenment.  
 
Steven: bedrag expliciet van sponsering  benefievenement vermelden in de evaluatie.   
 
Sop: In vergelijking met andere clubs heeft Exstudiantes wat minder actievere houding aangenomen 
tijdens de corona crisis.   
 
Mitch: Inventariseren wat de leden willen. Wat is nu de behoefte?  
 
Sop: eventueel nieuwe activiteiten organiseren naast de reguliere activiteit. Bijvoorbeeld activiteit met 
kinderen erbij. Past goed bij Exstudiantes.  
 
Sop: complimenten voor betrekken media bij benefietevenement  
 
Sop: had liever gewild dat leden zelf de keuze hadden gehad om geld terug te vragen voor de contributie.   
 
Hessel: al voldoende geld aan activiteiten beschikbaar.  Vorig jaar vonden leden het prettig om geld terug 
te krijgen. En de vereniging staat er financieel goed voor.   
 
 
7. Afrekening 2020-2021 en balans 30/6/2021 (voorstel) 
 
Sop: Suggestie om te investeren in Cryptomunten bijv. BTC. Exstudiantes heeft toch voldoende op de 
bankrekening. 
 
8. Voorstel alternatief plan sponsoring A.S. Exstudiantes Zaalvoetbal Groningen 
 
Steven: goed plan. Vanuit kascommissie advies om het zo simpel mogelijk te houden. Advies om 
contributie voor iedereen tegelijk te verhogen. Administratief wat lastiger bij te houden voor de 
penningmeester.   
 
Hessel: Zijn teams die net sponsoring hebben geregeld. Keuze gemaakt als bestuur om toch contributie 
apart te verhogen. Kunnen niet maken als team net sponsor heeft geregeld.   
 
Bert: Is het voor x-leden niet  relatief hogere verhoging.    
 
 
Hessel: X-leden zouden oorspronkelijk 1/3 van volledige leden betalen, dit is in de jaren scheef gegroeid. 
Met deze verhoging wordt dit weer iets recht getrokken.   
 
Sop: Zou erg jammer dat leden niet meer met hun eigen bedrijf kunnen sponsoren.   
 
Voorstel vanuit Sop:  mogelijkheid openhouden om zelf te kunnen sponsoren en dan toch de volledige 
verhoging van de contributie.   



 
Bram: hebben jullie signalen gehad of mensen het erg vonden verhoging  15 euro van de contributie.    
 
Hessel: nee geen signalen.  
 
Sop: sokken gaan niet lang mee. Houd dit goed in de gaten.  
 
Sop: Eventueel andere sponsering:  bijv hyptotheekverstekker.  Zijn eventueel  ook andere mogelijkheden.  
 
Stemming:  
 
Er wordt een stemming gehouden over het nieuwe sponsporplan. N.a.v. de reactie van Sybrank Jissink op 
het voorstel, volgt een kleine aanpassing op dit voorstel. 
 
Toevoeging op het voorstel is dat de mogelijkheid blijft bestaan om zelf als lid van Exstudiantes een team 
te kunnen sponseren. In het geval van sponsering m.b.t. de tenues door eigen leden van een team, blijft 
de verhoogde contributie gelden voor dat team.  
 
Als gevolg van dit plan, zal de contributie voor het seizoen 2021-2022 verhoogd worden voor leden van 
€175 naar €190 en voor x-leden van €50 naar €60.  
 
Er zijn geen machtiging afgegeven voor andere personen.   
 
Er wordt unaniem voor invoering van het sponsorplan (met aanpassing) gestemd.   
 
9. Decharge oude bestuur en installeren nieuwe bestuur (informatie en voorstel) 
 
Geweldige speech van Hessel over zijn aftreden. Blij om een mooie bijdrage te hebben kunnen leveren 
aan deze mooie vereniging.  (Traantje loopt langs zijn wang).  
 
Bedankje vanuit Sop/Bert/Steven.  
 
Complimenten dat er toch goed is doorgepakt (o.a. sponsorplan en vastleggen in statuten m.b.t. 
“uitzetten” teams en het organiseren van het benefietevenement). 
 
Mitch en Patrick stellen zich voor aan de ALV.  
 
10. Bedanken en instellen commissies (informatie en voorstel) 
 
Daan Smit (nieuwe voorzitter) neemt het woord over van Hessel. 
 
Sop: eventueel sponsor commissie andere naam geven-  Makkelijker om nieuwe commissieleden te 
vinden.  (actiepunt) Bijvoorbeeld fondswerving.  
 
Steven: Wat doet de technische commissie?   
 
Sop: hoe kunnen de leden weten bij ze terecht kunnen welke commissie er zijn?  
 



Hoe kunnen ze commissie benadernen.  
 
Actiepunt: nadenken hoe we dit vormgeven. Bijvoorbeeld op de website.  
 
11. Speerpunten 2021-2022 (voorstel)  
 
Iemand tips voor bestuursopvolging.  
 
Sop: bijvoorbeeld borrelactiviteit organiseren met bepaald onderwerp om leden te betrekken  
 
Sop: Waarom zijn jullie bestuurslid geworden? Drempel is vaak de tijdsbesteding.   
 
Bert: misschien financiele prikkel.  
 
Sop: bestuursvergoeding moet mogelijk blijven.  
 
Tips voor extra damesteam  
 
Sop: bijv bij burgervereniging informeren , het organiseren van toernooien inclusief Dames.  
 
 
12. Begroting 2021-2022 (voorstel)  
 
Sop: Ik wil toch graag discussie over de verlaging van de post Materialen.  
 
Vind absoluut niet kunnen  dat materialenbegroting naar beneden gaat. Materialen moeten gewoon voor 
elkaar komen. Wil graag budget houden op 1000 euro.  
 
Bert: moeten zuiniger op onze materialen zijn als vereniging  
 
Steven: Budget zou voldoende moeten zijn en als blijkt dat de kosten toch hoger zijn dan het budget, dan 
zal de ALV dit ook wel accepteren.  
 
Daan:  De begroting zal niet aangepast worden. Het beleid m.b.t. materialen zal dit jaar besproken worden 
in het bestuur en worden verbeterd.  
  
Actiepunt:   Bespreken in het bestuur hoe we dit gaan aanpakken.  Inventariseren bij team en aanspreken 
teams.  
 
De algemene ledenvergadering gaat akkoord met het voorstel van de begroting. (Steven onthoudt zich 
van stemmen). 
 
13. Rondvraag  
 
Bert: hoe zit met lustrumfeest?    
 
Biertjes zijn daar ipv gekomen. Er komt geen apart eindfeest meer.    
 



Bram: Ik ben van mening dat de ALV te lang duurt, hierdoor kan het zijn dat mensen minder snel geneigd 
zijn om deel te nemen aan de ALV. 
 
Sop: 
 
Alv duurder vroeger 1 uur  
De stukken van de ALV liever als 1 document toevoegen   
Star commissie toevoegen aan commissie 
Samenwerkingsovereenkomst getekend met vijfje + activiteit  
Er is een vacature beschikbaar bij de stichting.  
 
14. Sluiting 
 
De algemene leden vergadering wordt door de nieuwe voorzitter Daan Smit afgesloten.  
 
 
Bespreekpunten/actiepunten: 
 
- Graag app groep maken voor alle (actieve) leden. Als leden geen deel willen uitmaken van de  

groep, dan is dat hun eigen keuze. 
- Inventariseren wat de leden willen. Wat is nu de behoefte?  
-   hoe kunnen de leden weten welke commissies er zijn, hoe ze te benaderen zijn en wie er  

inzitten? Nadenken hoe we dit vormgeven. Bijvoorbeeld op de website.  
-  invoeren sponsorplan 
- hoe bestuursleden werven volgend seizoen 
-  hoe damesteam opzetten 
- Hoe gaan we om met de materialen? Inventarisatie bij teams en aanspreken teams over eigen  

verantwoordelijkheid.  
-  De stukken van de ALV volgende keer als 1 document toevoegen   
- Star commissie toevoegen aan commissies  
 
 
 
 
 
 
 


