Concept notulen Algemene Ledenvergadering Schagen United.
Datum 30 november 2020

Aanwezig : Bestuur en ongeveer 50 leden, afbericht van Leo de Kort
1. Opening
Frits opent om 20 uur de bijzondere algemene ledenvergadering en heet iedereen
welkom. De vergadering is digitaal ivm de corona. Mart de Lange bijvoorbaat
bedankt voor de organisatie. De agenda en de stukken zijn gepubliceerd op een
speciale website.
2. Mededeling
Afbericht van Leo de Kort, verder geen mededelingen.
3. Notulen ALV 28 oktober 2019
De notulen van de algemene leden vergadering van 28 oktober 2019 zijn
goedgekeurd.
4. Jaarverslag
Algemeen, Frits gaf aan dat het een bijzonder jaar is geweest.
Het eerste jaar als Schagen United. Met een competitie die is stilgelegd in mei. Een
nieuw seizoen wat begon in september maar ook alweer is stilgelegd
Behoorlijk sombere tijden. En in die sombere tijden hebben we dan ook nog afscheid
moeten nemen van een aantal personen die belangrijk zijn geweest voor de club. Ik
noem Ome Cor Bontje, Karel Dekker, Sjaak de Git, Hans Duin en Albert Geurts…
En langs deze weg wil ik ook iedereen sterkte wensen die op dit moment met zijn of
haar gezondheid kampt.
Gelukkig hebben wij als totale club positief en optimistisch gereageerd op alle
corona-perikelen. Zo is het natuurlijk fantastisch om te zien hoe onze HJO’s, het
jeugdbestuur en alle andere betrokken mensen en vrijwilligers, zijn omgegaan met
alle beperkende maatregelen. Er is zó inventief gehandeld! Zóveel leuke
evenementen en acties georganiseerd. Maar ook zo adequaat gereageerd met het
maken van bijvoorbeeld corona protocollen die telkens weer moesten worden
aangepast naar de landelijke maatregelen van dat moment….
Ook bij de senioren is er inventief gehandeld…. Ze mochten nog maar met 4 man
trainen zonder fysiek contact? Dan maar voetvolleynetjes gekocht zodat er toch nog
een leuke trainingsvorm voorhanden was. En dat met dank aan de financiële bijdrage
van de Vrienden van Schagen United.
Niet alleen op het veld ging men voortvarend door, ook achter de schermen gebeurt
er, ook op dit moment nog, van alles. Zoals de sponsorcommissie die enthousiaste
sponsoren weet te werven die open staan voor allerlei initiatieven. En de
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sponsorcommissie heeft er eigenhandig ook nog voor gezorgd dat de complexen er
netjes bijstaan qua sponsorborden. Ook leuk om te zien hoe sponsoren op andere
manieren inventief zijn, zoals de schilder die nu de bestuurskamer op Groenoord een
facelift geeft, de schoonmaker die de buitenkant op Groenoord gereinigd heeft of de
kerstbomenverkoper die van iedere verkochte boom 2 euro aan Schagen United
schenkt. Prachtig!
Frank Broersen had een verslag van het voetbalgebeuren.
Een voetbaljaar verder ten opzichte van de vorige ALV van 28 oktober. Toen het
enthousiaste begin van de fusieclub. Nu, een jaar later is er veel veranderd, maar
relatief weinig gevoetbald. De 2e helft van vorig seizoen werd gedomineerd door de
Corona uitbraak en alle maatregelen die daar aan vast zaten.
De competities stilgelegd, alleen trainen… En geen kampioenen of degradanten.
Toch is er in de tussentijd veel veranderd binnen de voetbaltak.
Niet lang na de ALV vertrok HJO Tom Boukes om als hoofdtrainer bij Reiger Boys
zaterdag aan de slag te gaan. We hebben Duncan Bons doorgeschoven en later ook
Mike Langedijk als HJO toegevoegd. Bij de damestak is Diego Vanelli als coördinator
geïnstalleerd.
Sem Wokke gaf aan na het seizoen te stoppen waarop de Technische Commissie
met de eerste opdracht begon. Martijn Gootjes werd overtuigd om bij zondagselectie
aan het roer te komen staan. De rest van de technische staf van de zondagselectie is
ook dit jaar actief.
Pieter Reijne kwam bij zaterdag 1 op de plek van de vertrekkende Arjan Vijzelaar.
Eindelijk weer een Dames 1 met Victor van der Maat als hoofdtrainer.
Voor de G-voetbal zijn we dolblij dat er in de persoon van Klaas Borst een nieuwe,
jonge, enthousiaste G-coördinator gevonden is.
Ofwel: Afgelopen jaar veel veranderingen: 3 nieuwe hoofdtrainers, 2 nieuwe HJO’s,
een dames coördinator en een nieuwe G-coördinator.
Dan nu een wandeling langs de afdelingen met de input van de leden van de
Commissie Voetbal Zaken:
De Heren senioren:
Binnen de Commissie Voetbal Zaken vertegenwoordigd Luc van Gerven de senioren,
waarbij hij bij de selecties ondersteuning krijgt van de technische commissie
bestaande uit Jaap Vink en Bas Wardenaar.
Zoals gezegd zijn we dit seizoen gestart met allemaal nieuwe hoofdtrainers.
Zondag selectie: Vorig seizoen in het afgekapte seizoen niet hoog genoeg
geëindigd voor promotie. Ook een brief aan de KNVB mocht niet baten. Zondag 1 en
2 spelen dit jaar dus op hetzelfde niveau. We willen omhoog, de eerste wedstrijden
van dit seizoen waren voor zowel 1 als 2 hoopvol, maar ook dit seizoen is het
afwachten wat er overblijft aan competitie als de 2e corona golf over is. De zondag
staf (Martijn, Michel en Hans Kok) doet haar best om de sfeer en betrokkenheid erin
te houden.
Zaterdag selectie: Vorig seizoen was lastig. De eindklassering in de afgebroken
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competitie was niet rooskleurig. Met de nieuwe trainer Pieter Reijne en een selectie
die redelijk intact is gebleven begin ook hier het seizoen hoopvol. Hopelijk mogen we
in 2021 weer voetballen en wordt deze lijn doorgetrokken.
Overige senioren: We spelen ook dit jaar met 4 recreatieve teams op zondag en 2
op zaterdag. Deze teams redden zichzelf over het algemeen goed. In deze periode
zonder voetbal wordt vooral de gezelligheid gemist.
Binnen deze tak hebben we een vacature: We zijn op zoek naar grensrechters die in
een poulesysteem af en toe een wedstrijd willen vlaggen! Interesse: Melden bij Luc
van Gerven.
Dames, zaal- en G-voetbal
Daniëlle Bril heeft, samen met Diego en Victor, de volgende input geleverd
betreffende de dames, de G-voetbal en de zaal:
G-voetbal: Draait goed door onder de nieuwe coördinator.
Zaalvoetbal: Ook hier draait het, al kan er momenteel natuurlijk niet gespeeld
worden. De coördinator heeft aangegeven te stoppen. Hier zijn we op zoek naar een
vervanger. Bij interesse graag melden bij Daniëlle Bril!
Dames/meiden: Dit is de tak waar groei in zit! 12 teams en nog steeds meer
aanwas. In principe apart vanaf de O11, maar dit seizoen zelfs al 2 teams met
meiden in de MO9. Als er in een jonge lichting voldoende meiden zijn die een
meidenteam willen vormen staan we daar voor open!
Binnen de meiden tak staat het plezier voorop, maar daar waar voldoende meiden in
een lichting spelen worden stappen gezet in meer selectiebeleid voor hen die dat
willen.
Eindelijk weer een dames 1! En er wordt gewerkt aan een dames 2 voor komend
seizoen.
Jeugd - jongens
Deze grote tak van de vereniging wordt in de Commissie Voetbal Zaken
vertegenwoordigd door Arjan Bakker, Kasper van Otterlo en Dennis de Jong. Hun
input:

●

Over de gehele breedte gaat de jeugd ontzettend goed. We zien het
spelplezier toenemen zowel in de breedtesport (dat zijn de lagere teams) als de
selectieteams. Spelplezier bij de jeugd is één van de belangrijkste pijlers van
Schagen United wat onder andere een gevolg is van het spelen op je eigen niveau.
Dit gaat echter niet vanzelf.
●
We hebben de functie Hoofd Jeugd Opleiding (HJO) opgesplitst in tweeën om
zo meer focus aan te brengen in de bovenbouw en onderbouw teams. Twee super
enthousiaste heren, Mike voor de bovenbouw en Duncan voor de onderbouw
brengen veel structuur aan in de jeugdafdelingen. Het duidelijke jeugdplan is een
goede basis.
●
Ook de aanpassingen door corona zijn goed verlopen en het onvermoeibare
team coördinatoren zorgt samen met de HJO's ervoor dat onze jeugd steeds aan het
voetballen blijft binnen de geldende regels. Daarnaast maken we gebruik van heel
veel vrijwillige ouders als trainer, coach en begeleider.
●
Ander mooi punt is dat we steeds meer oudere Schagen United jeugdspelers
als jeugdtrainer bij de jongere jeugdteams zien. Daardoor worden we minder
afhankelijk van trainers van buiten en versterken we het Schagen United gevoel
binnen de vereniging.
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Wij zijn natuurlijk trots om te melden hoe goed de jeugdafdeling gaat. Hierbij een
overzicht:
●
In 2020 hebben we 58 jongens of gemengde teams en 11 meidenteams
●
Vorig jaar waren dat er 64 en 9 meidenteams.
●
De kleine teruggang komt vooral door lagere aantallen bij de SKRS
Champions League en O8 (-/- 6 teams). In de loop van het seizoen komen er
overigens weer teams bij.
●
De groei zit bij de meiden + 2 en dames +1.
●
Met JO15-1 hebben we 1 team dat dit jaar op Divisie niveau speelt

●
●

Terwijl alle andere 1e teams in de Hoofdklasse spelen
De recreatieve teams zijn zoveel mogelijk op hun eigen niveau ingedeeld en
de knvb is, door de nieuwe 4 perioden, flexibeler qua herindeling

5. Accommodatie
Gert Tuinsma heeft een toelichting gegeven op het accommodatie vraagstuk. Vorige
week is een raadsvergadering geweest waarbij voorstellen voor de verhuizing van de
hockey en de softbal zijn gepresenteerd. In het voorstel van de gemeente krijgt SU 2
extra kunstgrasvelden (ingevuld met kurk) inclusief verlichting op Groenoord op het
huidige b-veld en c-veld op Groenoord. Met de rugby zijn afspraken gemaakt over
het spelen van wedstrijden op zaterdag zodat het qua planning moet lukken. Voor de
zondag moet 4 velden voldoende zijn.
Er is nog geen duidelijkheid of de hockey ook naar Nes Noord gaat verhuizen, dan
kan de indeling van de velden iets anders worden.
Op 15 december moet er een definitief besluit vallen. Het bestuur staat in de
startblokken om dan onmiddellijk te beginnen. Tot die tijd kunnen we nog niet zoveel,
anders dan voorbereiden.
Voor wat betreft een nieuw clubgebouw moeten we het besluit afwachten. De
voorbereiding en realisatie zal wel enige tijd vergen dus er zal enige tijd overlast zijn.
Een speciale stichting zal opgericht worden om dit op te pakken.
Vanuit de vergadering werd gewezen op de mogelijkheid om de kleedkamers van de
sporthal te gebruiken, dat zal zeker worden meegenomen.
Ook werd gewezen op de enorme klus die het achterlaten van Nes Noord met zich
mee zal brengen, ook daaraan is gedacht en zal opgepakt worden.
6. Huishoudelijk reglement
Een concept van het huishoudelijk reglement is gepubliceerd op de website. Zaken
van SRC en vv Schagen zijn in elkaar geschoven en het is de bedoeling dat het
dynamisch document is welk elk jaar op de algemene ledenvergadering aangepast
kan worden.
Het huishoudelijk reglement is goedgekeurd.
7. Verkiezing bestuursleden
Vorig jaar is afgesproken dat wij een rooster van aftreden hanteren. De positie van
secretaris en lid voetbalzaken is vakant. Er hebben zich geen kandidaten gemeld. De
huidige bestuursleden willen doorgaan en dat is goedgekeurd.
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8. Financieel jaarverslag SRC
Anne heeft aan de hand van een exploitatieoverzicht en een balans een toelichting
gegeven op de jaarcijfers over 2019 2020. Mede door de corona is afgesloten met
een negatief resultaat en door de flinke investering in tenues hebben wij flink aan
liquide middelen ingeboet. Toch zijn wij nog een redelijk gezonde vereniging. We
kunnen daardoor overigens vaak geen aanspraak doen op financiële regelingen
vanuit het rijk en de gemeente.
Vanuit de vergadering werd daarop overigens nog gewezen.
Ook werd erop gewezen dat de tegoeden van bijvoorbeeld de Vrienden van SU
rekening courantverhoudingen betreffen en de leden van de Vrienden van SU
beslissen over de uitgaven.
9. Verslag kascommissie
Gert Tuinsma, Nico Komen en Jan Laan hebben de kascontrole uitgevoerd.
Complimenten voor het vele en goede werk van Anne en door de vergadering werd
decharge verleend.
10. Kascontrole 2021
Voor de kascontrole in 2021 heeft Peter Reenalda zich gemeld.
11. Begroting
Anne heeft een sluitende begroting voorgelegd en toegelicht. Het is door de corona
allemaal zeer onzeker maar als het meezit kan de kantine in het voorjaar weer open
en kunnen de evenementen een mooie bijdrage leveren aan een goed resultaat.
Vooralsnog hebben wij alle inkomsten hard nodig en zal ook de contributie gewoon
door ieder lid betaald moeten worden.
12. Contributie
Het contributievoorstel is voorgelegd en akkoord bevonden.
13. Verslag vertrouwenspersoon
Arjenne heeft aangegeven dat er afgelopen seizoen 2 maal een casus werd
opgepakt door de vertrouwenspersonen Paulien Knol en Pim Kanbier. Het
betreffende individuele zaken die mede door de privacy verder niet toegelicht kunnen
worden. De vertrouwenspersonen hebben het overigens goed opgepakt en er hoeft
verder geen opvolging aan gegeven te worden. Paulien en Pim werden bedankt voor
hun inzet.
14. Rondvraag
Jan Laan wees op het belang van het clubgevoel en is voorstander van behoud van
de huidige kantine qua gezelligheid.
Mart wees nogmaals op het belang van de inventarisatie van spullen op Nes Noord.
Jurjen had een vraag over de contributie ingezonden, we doen als club er alles aan
om de kosten zo laag mogelijk te houden. Gelukkig mag de jeugd volop trainen en
worden er volop activiteiten georganiseerd. Voor de senioren ligt dat jammer genoeg
anders maar kan er nog wel getraind worden in 4-tallen. We hopen zo snel mogelijk
te beginnen in januari. Het zal een drukke periode worden met elke week voetbal en
5

mogelijk tot eind juni. Zo hopen we toch een aantrekkelijk aanbod te kunnen bieden.
Er zal overigens weinig ruimte zijn voor toernooien als wij elk weekend moeten
spelen maar we kijken de situatie aan.
Jos Bak vroeg of wij qua accommodatie uitgaan van een multifunctioneel gebouw,
dat is zeker het streven.
Arnold Spruit vroeg of er nog ruimte was voor pupillen veldjes, dat is afhankelijk van
de uiteindelijke keuze van de gemeente.

15. Sluiting
Frits sloot rond 21.30 de vergadering en dankte de aanwezigen en vooral Mart de
Lange voor zijn inspanningen.
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