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Notulen Algemene ledenvergadering 
 
Datum: 29-9-2022  
Locatie: De Leeuwerik te Galder 
 

1. Opening 

De voorzitter (Han van den Wijngaart) opent de vergadering.  

2. Jaarverslag 

De secretaris (Simone Vriens) leest het jaarverslag voor over het seizoen 2021-2022. De belangrijkste 

punten die zijn benoemd zijn:  

- Marco Klijs en Eric Martens zijn voor het seizoen 2022-2023 trainers bij Gesta; 

- Bestuurswisseling; Niels Vergouwen legt zijn functie als bestuurslid materialen neer 

- Oprichting 18+ team vrijdagavond voetbal dames  

 

3. Jaarverslag penningmeester 

De penningmeester (Inge Adams) leest het financiële jaarverslag voor. De leden worden uitgenodigd 

om de jaarrekening in te zien.  

Belangrijkste mededelingen:  

- Seizoen 2021-2022 is afgesloten met een tekort van €1700,- Mede door de corona seizoenen 

is er minder contributie en wasgeld geïnd.  

- Voor aankomend seizoen zijn inflatie en de toenemende energiekosten pijnpunten. Daarom 

wordt de contributie verhoogd. Hier wordt later op ingegaan.  

 

4. Verslag kascontrolecommissie 2021-2022 

De kascontrolecommissie bestaande uit Daniek van den Wijngaart, Marijn van Haperen en Jules van 
Rijsbergen, bevestigd dat de kascontrole is uitgevoerd. Zij geven aan dat er geen bijzonderheden zijn 
aangetroffen.  
 
Er wordt één nieuw lid benoemd voor de kascontrolecommissie  voor het seizoen van 2022-2023. 
Dat is Corné van Beek. Hij zal samen met Daniek van den Wijngaart en Marijn van Haperen de 
kascontrole uitvoeren.  
 

5. Jaarverslag van het jeugdbestuur 

Het jaarverslag van het jeugdbestuur wordt voorgelezen door het bestuurslid Jeugd (Pim Jochems). 

De belangrijkste punten uit het jaarverslag jeugd zijn: 

- Bij aanvang van het seizoen 2021-2022 had Gesta 7 jeugdteams. Dit aantal is gelijk gebleven:  

- De samenstelling van het jeugdbestuur is gewijzigd. Daniëlle Bastiaansen, Pascal 

Diepenhorst, Floris van Rijsbergen en Dennis Pas maken nu deel uit van het jeugdbestuur.  

- Clubkadercoach gaat starten om de huidige trainers van de jeugd te begeleiden. Dit gaat 

volgens het principe van train de trainer.  
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- Bjarne van den Wijngaat en Boaz den Ouden zijn begonnen met het trainen van een nieuwe 

groep jeugdspelers met een leeftijd tussen de 5 en 7 jaar.  

  

6. Bestuursverkiezing 

Aftredend en niet herkiesbaar:  Niels Vergouwen 

Onder dankzegging voor zijn inzet overhandigt de voorzitter een fles Gesta wijn en een tegoedbon. 

Han benadrukt dat Niels de afgelopen 14 jaar heel veel voor de vereniging heeft betekend.  

Aftredend en herkiesbaar: Wouter van Rijbroek  

De voorzitter vraagt goedkeuring aan de Algemene Leden Vergadering voor de bestuurswisseling. Er 

is geen bezwaar tegen het aanblijven van Wouter. De leden zijn akkoord.  

7. Algemene mededelingen en voorstellen 

- Contributieverhoging 

Het bestuur vraagt de Algemene Leden Vergadering om akkoord te gaan met de volgende 

contributieverhoging:  

- Senioren: €15,- 

- Jeugd: €10,-  

- Overige categoriën €5,- (walking football, 18+ voetbal dames, mini pupillen) 

De Leden zijn akkoord met de contributieverhoging 

- Betalen gele en rode kaarten 

Er is vorig jaar voor €700 euro aan kaarten betaald door Gesta. Het bestuur benadrukt dat de 

senioren die een onnodige gele en/of rode kaart krijgen, hiervoor zelf moeten betalen. Het gaat dan 

om kaarten voor praten tegen de scheidsrechter. Dit wordt gecontroleerd aan de hand van de codes 

die door de scheidsrechter worden gegeven aan de overtreding.  

  - Scheidsrechterscursus 

V.V. Chaam organiseert binnenkort een scheidsrechterscursus. De voorzitter (Han van den Wijngaart) 

vraagt of er leden zijn die willen deelnemen. Geert Vermeeren, Joey van Alphen en Timo Voeten 

geven aan interesse te hebben in de scheidsrechterscursus. Han van den Wijngaart zal zelf ook 

deelnemen.  

 

8. Rondvraag 

Contributieverhoging 

Ries van den Biggelaar: Waar is de contributieverhoging op gebaseerd? Kunnen jullie uitsplitsen waar 

het geld precies naartoe gaat? Is er een aparte begroting voor de jeugd?.  
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Antwoord bestuur: Nee er is geen aparte begroting voor de jeugd. De contributieverhoging is 

gebaseerd op de uitgaven van afgelopen jaren. De inflatie en de toenemende energiekosten zijn 

meegenomen in de begroting voor volgend jaar. Daarvoor zal je moeten vertrouwen op het bestuur.  

Jules van Rijsbergen: je zou kunnen deelnemen aan de kascontrolecommissie. Dan heb je inzicht in 

alle uitgaven van Gesta.  

Ries maakt zich zorgen over de continuïteit van de vereniging. Hij wil graag meer structuur in het 

opleiden van kinderen. Daar is iets anders voor nodig dan dat er nu is en dat gaat met geld gepaard. 

Als dat tot een hogere contributieverhoging leidt heeft hij er dat voor over. Je zou de vrijwilligers 

kunnen ondersteunen. 

Antwoord bestuur:  De eerste stappen voor het begeleiden van de trainers van de jeugd worden 

gezet met de clubkadercoach. We gaan ontdekken hoe dat gaat en proberen hierin stappen te 

maken. Daarna kunnen we bepalen of er meer nodig is.  

Joost Van der Velden: Creëer je ook ruimte met deze contributieverhoging voor volgend seizoen?  

Antwoord bestuur: Ja daar zit een marge in. Het is moeilijk inschatten hoe groot de marge is omdat 

de kosten voor energie schommelen.  

Betalen gele en rode kaarten 

Maurice van den Wijngaart: In het verleden is er een boetepot geweest. De selectie heeft hier extra 

voor moeten inleggen. Dit bedrag zouden de spelers terug krijgen.  

Antwoord bestuur: Er is niets terug te vinden over een boetepot. De spelers krijgen dan ook niets 

terug. Ze dienen de rode en gele kaarten te betalen als ze een kaart krijgen voor praten. Dit is 

onnodig en dom .  

VOG 

Corné van Beek: Op de website zag ik staan dat Gesta VOG vraagt aan vrijwilligers bij de jeugd. Hoe 

zit dit?  

Antwoord bestuur: Sinds vorige maand hebben we de mogelijkheid om de VOG vrijblijvend aan te 

vragen. De trainers en leiders zullen benaderd worden met de vraag of ze een VOG willen 

overleggen. Je kan incidenten niet 100% uitsluiten maar je beperkt het risico.  

Wasgeld 

Maarten Haazen: We hebben de discussie gehad met het derde over het wasgeld. Het lijkt er op dat 

niet het gehele bedrag van het wasgeld naar de wasser gaat. Hoe zit dit? Hij heeft liever dat de 

contributie omhoog gaat en dat er transparantie is over waar het geld naartoe gaat en dat het 

wasgeld daadwerkelijk naar de wasvrouw gaat. Het gaat om significante bedragen.  

Antwoord bestuur: In de berekening van het wasgeld zit een marge omdat van te voren niet bekend 

is hoeveel wedstrijden een team gaat voetballen. Er is dus ook niet bekend hoe vaak een wasvrouw 

moet wassen. Daarnaast kan van het overgebleven geld spullen gekocht worden die tijdens het 

seizoen nodig zijn zoals het aanvullen van sokken en tape.  
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Maurice van den Wijngaart: De selectie is maar met 14 man. Dat betekent dat het totale bedrag aan 

wasgeld niet toereikend is voor dat team. Het kan ook zo zijn dat het derde dat compenseert.  

Arjan van Dongen: Als er een potje wordt gemaakt van het overgebleven wasgeld moet er openheid 

over zijn waar dit geld naartoe gaat.  

Robin Trumpi: Misschien moet je het geen wasgeld noemen maar iets anders en dan heb je het 

probleem niet.  

Antwoord bestuur: Het bestuur gaat inzichtelijk maken waar het wasgeld uit bestaat. Wouter gaat er 

samen met het derde naar kijken en koppelt een antwoord terug.  

 

9. Sluiting Algemene Ledenvergadering 2022 

De voorzitter sluit de vergadering en nodigt alle aanwezigen uit voor een drankje bij de Leeuwerik.  


