
Algemene leden vergadering 28 september 20202 
 
Datum:  28 september 2020 
Tijd:  20:30 uur 
Bestuur: Jochem Fleuren, Jasper van Tienen, Hanno de Hoog, William Geurts, Nico van 

Holst en Laura Beekmans 
Notulist:  Laura Beekmans 
 
 

1. Opening en welkom 
Om 20:35 opent Jochem de vergadering en heet iedereen van harte welkom. Jochem 
geeft aan dat het op een andere locatie is dan normaal, maar dat we op deze manier 
de 1,5 meter afstand kunnen waarborgen.  

2. Mededelingen 
Het bestuur heeft geen mededelingen.  

3. Binnengekomen stukken 
Er zijn geen binnengekomen stukken. 

4. Vaststellen agenda 
Jochem vraagt of er iemand is uit het publiek die iets toe wil voegen aan de agenda. 
Niemand wil iets toevoegen en daarbij wordt de agenda vastgesteld.  

5. Notulen vorige vergadering 
Jochem vraagt of er op-of aanmerkingen zijn op de notulen van de vorige algemene 
leden vergadering. Deze zijn er niet. 

6. Ontwikkelingen bestuur 
Jochem geeft aan dat tot de teleurstelling van het bestuur er tijdens deze algemene 
ledenvergadering afscheid wordt genomen van de secretaris, Laura Beekmans. Laura 
heeft ruim 7 jaar onderdeel uitgemaakt van het bestuur. Jochem bedankt Laura 
namens de club met een mooie bos bloemen.  
Henk van Griensven vraagt wie de rol van secretaris gaat invullen nu Laura aftreedt. 
Jochem geeft aan dat er momenteel nog niemand is om deze rol in te vullen. Mocht 
er op korte termijn niemand zijn dan zullen de andere bestuursleden de taken van 
secretaris oppakken.  

7. Verslag kascontrolecommissie 2019/2020 
Afgelopen woensdag, 23 september 2020, hebben Erik van Hout en Tinus Dekkers de 
kascontrole uitgevoerd. Erik en Tinus hadden geen op- of aanmerkingen. Jochem 
bedankt Erik en Tinus voor het uitvoeren van de controle en Berlinda en Walter voor 
het bijhouden van de administratie en bijbehorende taken.  

8. Verkiezing kascontrolecommissie 2020/2021 
De kascontrole mag maximaal 2 jaar door dezelfde persoon worden uitgevoerd. Voor 
Erik was dit de eerste keer, hij zal dit volgend jaar dan ook nogmaals doen. Voor 
Tinus was het de tweede keer. Jochem vraagt of er in de zaal iemand is die volgend 
jaar de kascontrole wil uitvoeren. Rinke Reitsma biedt zich aan.  

9. Goedkeuring jaarrekening 
Laura deelt de resultatenrekening en de balans uit zodat iedereen op papier mee kan 
kijken. Jochem licht als eerste de balans toe gevolgd door de resultatenrekening. 
Hierbij specificeert Jochem wat het bestuur heeft begroot en wat er is gerealiseerd.  

10. Begroting seizoen 2020/2021 



Het maken van de begroting voor dit seizoen was erg moeilijk door de huidige 
omstandigheden van COVID-19. Het bestuur heeft hun best gedaan om een zo reëel 
mogelijke begroting op te stellen.  
 
In dit verslag zijn geen details opgenomen uit het financieel verslag. Eventuele vragen 
kunnen gesteld worden aan Jochem Fleuren (penningmeester). 
 
Besloten is dat de contributie eerder geind gaat worden aan het begin van het 
seizoen. Wat er wordt opgemerkt is dat jeugdleden vaak stoppen voordat de 
contributie is geind, hierdoor komt de teamindeling in de knoop. Volgens het 
reglement moeten leden zich voor 1 juni afmelden, doen zij dit niet dan zijn zij 
verplicht contributie te betalen voor dat seizoen. Festilent zal hier strenger op gaan 
handhaven.  
 
Festilent zal al hun leden op de hoogte houden van nieuwe ontwikkelingen omtrent 
corona, mede omdat deze invloed kunnen hebben op de financiële situatie van de 
voetbalclub.  

11. Corona 
Hanno neemt het woord over en geeft aan dat Corona de rode draad is door deze 
algemene leden vergadering. Dit komt ook door het nieuws wat vanavond bekend is 
gemaakt tijdens de persconferentie. Eerder dit jaar heeft het gezorgd voor een 
abrupt einde van de competitie en nu zorgt het voor voetbal zonder supporters aan 
de zijlijn. Het bestuur heeft de afgelopen maanden dan ook niet stil gezeten, zij 
hebben er alles aan gedaan om het voetballen in goede banen te leiden met alle 
maatregelen. Hanno geeft aan dat er ook veel hulp is geweest van vrijwilligers, denk 
aan de corona coördinatoren die de jeugd hebben ontvangen, de trainers hebben 
ontvangen en de materialen hebben uitgegeven. En ook de komende weken zal het 
bestuur niet stil zitten, want geen supporters langs de lijnen betekent ook nieuwe 
uitdagingen. Hoe gaan we om met rij-ouders bij de jongste pupillen als zij niet mee 
het sportpark van de tegenpartij op mogen. Dit zijn onderwerpen waar naar gekeken 
zal gaan worden de komende dagen waarbij de opgestelde protocollen (van 
gemeente, KNVB, NOC-NSF) in acht genomen zullen worden.  

12. Sponsoring 
Als we kijken naar sponsoring heeft Festilent afgelopen jaar een heel mooi seizoen 
gehad met onder andere een aantal nieuwe stersponsoren en gewone sponsoren. 
Ook is er een start gemaakt met de nieuwe sponsorborden langs het kunstgrasveld, 
dit loopt erg goed. Voor wat betreft sponsoring van de kleding zijn er momenteel 
helaas 3 teams zonder sponsor, de sponsorcommissie is dan ook druk bezig om deze 
laatste 3 teams toch te voorzien van een sponsor. De sponsorcommissie heeft een 
stijging van € 6.000 gerealiseerd ten opzichte van het jaar ervoor. Dit komt met name 
doordat de drie plekken op de tenues zijn “verkocht”. Dit levert een mooi bedrag op. 
Afgelopen jaar is er ook een sponsoravond georganiseerd met als gast Theo Janssen. 
Dit was een geslaagde avond die de sponsorcommissie ongeveer 1 x in de 3 of 4 jaar 
wil gaan organiseren.  

13. Voetbal technisch 
Binnen Festilent zijn er de technische commissie jeugd en de technische commissie 
senioren die alles omtrent voetbal regelen. Festilent is deze competitie gestart met 



20 jeugdteams, 9 heren teams en 3 dames teams. De technische commissie jeugd 
bestaat uit coördinatoren voor iedere leeftijdscategorie. En de technische commissie 
senioren bestaat uit Thijs (heren 1 en 2), Rinke en Thomas (heren 3 t/m 8), Charles 
(keepers) en Didi en Fleur (dames). Met zijn allen werken zij gedreven aan de taken 
binnen de technische commissie. Hanno is aanspreekpunt vanuit het bestuur. 
Halverwege het seizoen is Jasper aangesloten bij de TC om de overstap van de jeugd 
naar de senioren soepel te laten verlopen. Ook is er een goede samenwerking met 
Nico voor wat betreft de team indelingen. Afgelopen seizoen zijn er ondanks het 
abrupte einde een aantal resultaten gehaald met onder andere de promotie van 
dames 1. Daarnaast zijn de contracten met hoofdtrainer Edwin Peters (H1) en Erwin 
de Groot (VR1) met 1 jaar verlengd.  

14. Zaterdag voetbal/andere voetbalvormen 
Hanno geeft aan dat we een gezonde vereniging zijn met aardig wat teams. Echter is 
het misschien goed om als Festilent eens verder te kijken naar andere mogelijke 
invullingen, denk aan: Walking Footbal, G-voetbal, 35+ voetbal of Footcamp. Het 
bestuur heeft het momenteel te druk om hier aandacht aan te besteden. Maar 
mocht er iemand zijn die hier kartrekker in zou willen worden dan mag hij/zij zich 
melden. Het is niet de bedoeling om te gaan concurreren met andere omliggende 
clubs, samenwerkingen aan gaan zou een mogelijkheid zijn.  

15. Kantine 
Nico neemt het woord over en geeft allereerst aan dat afgelopen seizoen enorm 
goed van start ging als we kijken naar de kantine. Er waren goede super Sundays die 
de club veel geld hebben opgebracht. Helaas werd het seizoen abrupt beëindigd 
waardoor er € 60.000 omzet is gedraaid wat mogelijk € 100.000 had kunnen zijn. En 
ook gisteren was een super Sunday (ook al had het met de maatregelen die vandaag 
zijn aangekondigd niet meer gekund). De kantine commissie heeft in tijden van 
corona ook niet stilgezeten. Zij zijn druk geweest met het corona-proof maken van de 
kantine (denk aan het aanbrengen van bewegwijzering, inrichten van de kantine, 
communiceren, etc.). Voor wat betreft de bezetting van de kantine zit Festilent met 
een probleem op de zondagmiddag. Omdat dit probleem jaarlijks terugkomt bij de 
algemene ledenvergadering willen we het vanaf nu anders insteken. Het idee is om 
alle actieve senioren leden kantine dienst te laten draaien. Iedereen komt dan 3 uur 
per seizoen aan de beurt (uitgezonderd van leden die al kantine diensten draaien). 
Dit willen we vanaf 1 november in laten gaan. In de planning wordt rekening 
gehouden met het spelen van de eigen wedstrijd.   

16. Activiteiten 
In verband met corona zijn er geen activiteiten gepland voor komend seizoen. 

17. Facilitair 
William neemt het woord over en begint met Facilitair en Piet Manders. Want 
volgens hem zijn deze woorden zo goed als een. Drie maanden geleden, heeft tot 
onze spijt, Piet laten weten te stoppen met zijn taken bij Festilent. Helaas is er op dit 
moment geen mogelijkheid om passend afscheid van Piet te nemen, dit zal dan ook 
op een later moment gedaan worden wanneer corona het weer toelaat. Toen Piet 
aangaf te gaan stoppen vroeg William zich af hoe we dit op moesten gaan vangen. 
Inmiddels zijn een aantal van zijn taken alweer opgepakt, echter blijven er ook nog 
een aantal open. Mocht je iemand zijn of kennen die tijd heeft om facilitaire taken op 
te pakken, meld je dan bij William.  



Zoals de meesten van jullie hebben gezien is er afgelopen weekend een tent 
geplaatst voor de kantine van Festilent. Dit idee is vorige week tijdens de 
bestuursvergadering ontstaan. Door de sponsoring van een van onze stersponsoren 
is het binnen een week gerealiseerd de tent te kopen en op te zetten. Bedankt 
stersponsor en vrijwilligers voor het realiseren van dit op zo’n korte termijn.  

18. Velden 
Inmiddels beschikken we alweer 1,5 jaar over het kunstgrasveld. Aansluitend aan de 
aanleg van het kunstgrasveld heeft de gemeente veld 3 en het hoofdveld aangepakt. 
Momenteel liggen veld 5 en veld 2 (gedeeltelijk) eruit. Dit betekent dat we op dit 
moment slechts 1 veld met wedstrijdverlichting hebben. Dit zal mogelijk zorgen voor 
het aflastingen van trainingen wanneer er in de avonden wedstrijden ingehaald 
moeten gaan worden omdat deze dan op het kunstgrasveld gespeeld moeten 
worden. Zodra veld 5 in orde is moeten we veld 6 afgeven aan de gemeente. Op alle 
velden beschikken we over automatische sproei-installaties. De gemeente kan deze 
op afstand bedienen. Wel is het van belang dat voordat er gesproeid wordt de goals 
en reclameborden afgedekt worden. Er zit immers erg veel ijzer in het water.  
Velden 

19. Vrijwilligers 
Jochem neemt het woord over en geeft aan dat het kopje vrijwilligers ook een 
terugkerend agenda punt van de algemene leden vergadering is. Festilent is continue 
op zoek naar nieuwe vrijwilligers. Vacatures kun je altijd terugvinden op de website. 
Vacatures die we momenteel hebben zijn: kantinebeheerder, vrijwilligerscommissie, 
secretaris, penningmeester, bestuurslid met nog te bepalen taken en bestuurslid 
vrijwilligerszaken.  

20. Rondvraag 
Jochem geeft aan dat we bij de rondvraag zijn aangekomen en vraagt of er nog 
vragen zijn. Rinke wil het bestuur een compliment geven voor hoe het bij Festilent 
geregeld is rondom corona. Ook Henk geeft een compliment voor de manier waarop 
de vereniging in deze moeilijke tijd gerund wordt.  

21. Sluiting 
Om 22:05 sluit Jochem de vergadering.  


