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Verslag digitale Algemene Ledenvergadering | 22 maart 2021 
 
Buiten het bestuur om zijn er 15 personen online aanwezig. 
 
1. Opening. 

Robert Bakker zit de vergadering voor en heet eenieder van harte welkom. Hij geeft 
aan dat het fijn is dat een aantal leden online aanwezig is en dat de opening iets langer 
in beslag neemt vanwege de bijzondere situatie waarin we als vereniging verkeren. 
Vanaf 15 maart 2020 staat het leven immers volledig in het teken van COVID-19. Na 
een volledige lockdown in het voorjaar van 2020 mochten we in de zomer weer 
opstarten. Uiteindelijk moesten we half oktober weer stoppen met alle activiteiten. 
Jeugdleden mochten nog wel trainen. Dat de coronacrisis een enorme impact heeft op 
het verenigingsleven en onze financiële situatie mag duidelijk zijn. 
Zorgelijk is de terugloop van het aantal leden. Dit is een aantal jaar geleden al ingezet, 
maar zet zich, mede door de coronacrisis, nog verder door. Reden genoeg om als 
vereniging goed na te denken over de toekomst en onder andere een plan van aanpak 
voor de werving van jeugdleden te maken. In dat kader is ook de samenwerking met 
andere voetbalverenigingen en sportverenigingen in de gemeente Lopik niet 
ondenkbaar. Een concreet voorbeeld hiervan is dat we zijn benaderd door 
gymnastiekvereniging SSS en badmintonvereniging De Zender, die op dit moment niet 
de mogelijkheid hebben in de hal te sporten en daardoor graag gebruik zouden willen 
maken van ons sportcomplex.  
Als het gaat om de toekomst, dan is de realisatie van een kunstgrasveld nog steeds 
relevant. Het bestuur heeft dit plan dan ook weer opgepakt, waarbij met name de 
financiële aspecten tegen het licht worden gehouden.  

 
 
2. Ingekomen stukken en mededelingen. 

Per mail zijn twee items ingekomen van Jacco Borst, onder andere over de contributie 
en het jeugdbeleid. Deze items zullen in het verdere verloop van deze vergadering 
worden behandeld. 
 

3. Notulen van de algemene ledenvergadering van 20 november 2019. 
 Deze notulen worden akkoord bevonden. 
 
4. Verkiezingen bestuursfuncties. 

Bestuurslid en voorzitter Robert Bakker is in juni 2021 aftredend en herkiesbaar. 
Bestuurslid en secretaris Franka Keja is in juni 2021 aftredend en herkiesbaar. 
Op de algemene ledenvergadering van november 2019 is reeds aangegeven dat 
Danny Optekamp aftredend en niet herkiesbaar is voor de functie van penningmeester. 
Voor de functie van penningmeester is Ernst-Peter Scheffer als kandidaat voorgesteld. 
Alfred den Hoed zal hem op de achtergrond ondersteunen bij alle werkzaamheden. 
Danny zal Ernst-Peter en Alfred den Hoed de komende periode nog ondersteunen. 
Voor de functie van penningmeester zijn geen andere kandidaten aangedragen. In het 
verlengde hiervan wordt tijdens de vergadering bepaald dat Ernst-Peter de nieuwe 
penningmeester is. Er zijn tevens geen bezwaren op de herverkiezing van Robert en 
Franka. Robert wil nog benoemen dat Danny maar liefst 13 jaar de financiële belangen 
van de vereniging heeft behartigd en dat we op een later moment zeker nog daarop 
zullen terugkomen om hem hiervoor te bedanken. 
Naar een kandidaat-bestuurslid ‘Activiteiten’ wordt ook nog steeds gezocht. Robert 
benoemt nogmaals dat het zeer lastig is om mensen bereid te vinden vrijwilligerswerk 
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te doen voor onze vereniging. Dit probleem speelt blijkbaar niet alleen bij S.V. Lopik, 
maar ook bij andere verenigingen. Niettemin zal de zoektocht naar bestuursleden en 
vrijwilligers onverminderd doorgaan. 

 
5.  Mondelinge update Voetbaltechnische zaken door Dave van den Bosch  

 Normaliter worden de kampioenen genoemd, maar helaas is daar door de 
coronacrisis geen sprake van. Ook hebben er hierdoor weinig activiteiten voor 
de jeugd en senioren kunnen plaatsvinden, wat eveneens spijtig is. 

 De samenwerking met All Sports Academy (ASA) is ook in seizoen 2020/2021 
voortgezet. De nadruk ligt echter meer op training op het veld in plaats van 
theorie-bijeenkomsten. We zien daarin nog steeds progressie en zullen dit 
daarom blijven doen. In het verlengde hiervan komen we terug op de vraag van 
Jacco Borst over het beleid. Samen met Johan Lamens (technisch manager) 
hebben we in de jeugd wat aanpassingen doorgevoerd ten aanzien van het 
selectiebeleid. Gezien het feit dat we steeds minder jeugdteams hebben, is 
besloten niet meer te selecteren in de onderbouw. We zullen zoveel mogelijk 
proberen deze teams bij elkaar te houden. Wanneer een jeugdspeler er met 
kop en schouders bovenuit steekt, is er uiteraard wel de mogelijkheid om in een 
hoger team te spelen, maar dit is niet meer het uitgangspunt. Dezelfde 
discussie is gevoerd over de bovenbouw (JO15 t/m JO19), maar daarin is nog 
wel de mogelijkheid tot selecteren. We hebben besloten om dit jaarlijks te 
bekijken zolang de aantallen dit toelaten. 

 Dave benoemt de vraag hoe de vereniging uit de coronatijd zal komen. 
Wanneer je kijkt naar het huidige seizoen, waarin de senioren niet hebben 
kunnen trainen en de jeugd geen wedstrijden heeft kunnen spelen, merk je dat 
de animo is afgenomen. Dat is een zorgelijke waarneming. 

 Update van de voetbaltechnische zaken: we zijn nog steeds op zoek naar een 
nieuwe wedstrijdsecretaris. Er is met een aantal mensen gesproken, maar dit 
heeft nog geen kandidaat opgeleverd. Dit gaat een probleem opleveren, omdat 
er concreet gezegd niet gevoetbald kan worden zonder wedstrijdsecretaris. 
Meest ideaal zou zijn om hier een team van meerdere mensen voor in te zetten, 
waardoor deze functie niet op de schouders van één persoon neerkomt. 

 Update senioren: De staf van Lopik 1 zal volgend seizoen doorgaan in dezelfde 
samenstelling, met uitzondering van de assistent-trainer. Ook de staf van Lopik 
2 is ongewijzigd. Er is ook gesproken over het deelnemen aan een O23- 
competitie om zodoende het gat tussen de jeugd en de senioren kleiner te 
maken. Na een aantal discussies hierover is echter gebleken dat er 
onvoldoende spelers hiervoor zijn, zonder dat dit ten koste zou gaan van de 
bestaande elftallen. Mocht er op korte termijn weer mogen worden gevoetbald, 
dan zal Lopik 1 deelnemen aan de alternatieve competitie van de 
Krimpenerwaard/Lopikerwaard. 

 Vraag van Jacco Borst: “wat zijn eigenlijk de redenen dat de jeugd stopt of naar 
andere verenigingen gaan (los van corona)?” Robert antwoordt dat alle 
sportbonden vijf jaar geleden al hebben voorspeld dat verenigingen rekening 
moeten houden met aanzienlijke afname van leden. Belangrijkste oorzaken zijn: 
laag geboortecijfer in vergelijking met tien jaar geleden (is minder aanwas), veel 
meer keuze in het aantal sporten en individualisering van de maatschappij. In 
het verlengde hiervan zullen we beter moeten communiceren waarom men voor 
S.V. Lopik moet kiezen. Dit zullen we – in samenwerking met Business Club 
S.V. Lopik - gaan doen door middel van een wervingscampagne voor 
jeugdleden. We denken dan aan een voetbalschool, het schoolvoetbaltoernooi 
nieuw leven inblazen en clinics etc. Oud-bestuurslid Inge van Vliet zal 
meedenken in de totstandkoming van dit jeugdplan met als voornaamste doel 
het werven van nieuwe jeugdleden. Het plan wordt nu uitgewerkt met de 
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bedoeling dit deze zomer uit te rollen. 
Johan Lamens: “we voetballen nu al bijna een jaar niet en de activiteiten op 
zaterdag zijn door allerlei redenen zeer beperkt geweest. Ik denk dat het van 
belang is om meer activiteiten voor de jeugd te organiseren en actief te blijven 
als vereniging.” Robert geeft aan dat dit zeker een aandachtspunt is. 
Tegelijkertijd missen we een vrijwilliger om deze activiteiten op te pakken en 
met zijn of haar commissie aan de slag gaat.  
Els van Rooijen: “ik maak nog deel uit van de activiteitencommissie, maar 
begreep via de website van S.V. Lopik dat er door corona geen activiteiten 
meer georganiseerd mochten worden. Of heb ik dat verkeerd begrepen?” 
Robert antwoordt dat onderlinge wedstrijden wel mogen en dat de informatie 
hierover op de website na iedere persconferentie is aangepast. 
 
 

 Mondelinge update Sponsoring & PR door Ruben Dorresteijn en Geert Brokking 

 Geert geeft aan dat het ook voor sponsoring een bijzonder jaar is geweest, 
maar dat S.V. Lopik over een hele trouwe achterban van sponsoren beschikt. 
Zelfs bedrijven die het extra zwaar hebben gehad, zijn na overleg toch 
verbonden gebleven aan de vereniging, waarvoor Geert zijn nadrukkelijke dank 
uitspreekt. Ook verschijnt deze week een grote advertentie in het Kontakt om 
alle sponsoren, vrijwilligers en leden te bedanken voor hun loyaliteit. Afgelopen 
kerst zijn Ruben en Geert persoonlijk met een flesje wijn langs alle sponsoren 
gegaan en hebben ook even kunnen bijpraten. Voor komend seizoen 
verwachten we een hele kleine afname in de sponsorinkomsten, omdat het 
door de coronacrisis lastig is geweest om nieuwe sponsoren te werven. We 
zullen in het nieuwe seizoen weer actief aan de slag gaan met het zoeken naar 
nieuwe sponsoren; hiervoor hebben we ook een nieuwe sponsorbrochure laten 
maken. Ruben neemt vervolgens het woord en meldt dat S.V. Lopik naast alle 
vaste sponsoren ook sinds drie of vier jaar een sponsoractie heeft die het 
nodige aan sponsorinkomsten genereert: de VriendenLoterij. We hopen in april 
of mei opnieuw een belavond te kunnen organiseren. Ook willen we rond de 
zomer weer een sponsorvoetbaltoernooi organiseren en zodoende ook weer 
bijpraten met onze sponsoren. Tot slot willen we nog benoemen dat we heel blij 
zijn met de belangrijke sponsorbijdragen van de Business Club Lopik; zij zijn 
inmiddels gegroeid naar 45 leden. 
 

          Mondelinge update Algemene Zaken door Robert Bakker. 

 Gezien de huidige situatie zijn alleen noodzakelijke investeringen gedaan. Het 
plan was om in 2020 twee kleedkamers te renoveren, led-verlichting op veld 1 
te installeren en een beregeningssysteem voor veld 1 en 2 aan te leggen. 
Bovendien is er weer gekeken naar de realisatie van een kunstgrasveld. Helaas 
is dit door de coronacrisis allemaal niet gelukt en zouden dit onverantwoorde 
investeringen zijn geweest. Het aanleggen van een kunstgrasveld blijven we 
echter zien als prioriteit, omdat we ons realiseren dat dit – kijkend naar de 
toekomst - noodzakelijk is voor onze vereniging.  

 
6. Contributie seizoen 2021/2022 
 De coronamaatregelen hebben grote impact op de financiën van S.V. Lopik. Met name 

het sluiten van de kantine is voor ons de grootste inkomstenderving geweest. Zo zullen 
we naar verwachting het nieuwe boekjaar, dat vanaf 1 juni 2020 is ingegaan, met een  
tekort gaan afsluiten. Een groot aantal vaste kosten - zoals onderhoudskosten van de 
velden, verzekeringen, belastingen en gas/water/licht - loopt door, terwijl de 
(kantine)inkomsten vrijwel nihil zijn. De inkomsten vanuit contributie zijn dan ook juist 
nu erg belangrijk. Wij zijn dan ook erg blij dat vrijwel alle leden zich loyaal hebben 
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opgesteld en hun contributie in september 2020 hebben betaald. 
De senioren zijn dit seizoen wel bijzonder hard getroffen. Zij hebben een groot deel van 
het seizoen niet op het veld kunnen staan, ook niet om te trainen. In het verlengde 
hiervan heeft het bestuur besloten de contributie voor de senioren - die in het huidige 
seizoen 2020/2021 lid zijn geweest - in het aankomende seizoen 2021/2022 eenmalig 
met € 40,- te verlagen tot € 150,-. Voor de senioren 40+ wordt de contributie eenmalig 
met € 20,- verlaagd. Verder zal er voor de andere leden geen contributieverhoging 
worden doorgevoerd en blijft het sportcomplex gedurende de zomermaanden open 
voor trainingen en oefenwedstrijden en zullen er activiteiten worden georganiseerd. 
Jacco Borst: “lopen er nog gesprekken met de KNVB of de overheid over 
compensatie? Veel geld van de contributie gaat immers naar de KNVB.” Robert geeft 
aan dat we een klein deel afdragen aan de KNVB, maar dat er geen compensatie is 
vanuit de KNVB. Zij verwijzen ons slechts naar de rijksoverheid om subsidies te 
verkrijgen. Ernst-Peter zal dit dadelijk verder toelichten aan de hand van het financiële 
verslag. 

 
7.  Prijsverhoging consumpties kantine 

Als de kantine weer opengaat, zullen we prijsverhogingen moeten doorvoeren. 
Heineken en Vrumona hebben namelijk aangekondigd hun prijzen te verhogen en wij 
zullen daarin moeten volgen. 

 
8. Verslag kascontrole 
 Vanwege de coronamaatregelen heeft er geen kascontrole plaatsgevonden. Op de 

volgende ALV zullen we daarom twee seizoenen kascontrole laten uitvoeren. 
 

9.  Financieel verslag seizoen 2019/2020 en de begroting seizoen 2020/2021 
Ernst-Peter geeft een toelichting op het financiële verslag. Hij concludeert dat het 
boekjaar 2019/2020 is afgesloten met een positief saldo. Inkomsten kwamen 
voornamelijk binnen door contributie, sponsoring, subsidies en kantineomzet. 
Uit de begroting van seizoen 2020/2021 blijkt dat we door de coronacrisis met een 
tekort zullen afsluiten. We zullen daarom op korte termijn geen grote investeringen 
doen. 
Robert bedankt Ernst-Peter, Alfred en Danny voor hun werkzaamheden m.b.t. het 
opstellen van de jaarrekening en de begroting.  
 

10.  Rondvraag. 
Johan Lamens vraagt hoe het met de zonnepanelen staat. Ernst-Peter antwoordt dat 
we in gesprek zijn met de leverancier van de zonnepanelen en met de nutsbedrijven. 
Concreet is daar nog geen oplossing uit voortgekomen die aansluit bij de vereniging. 
Het streven is echter om dit voor de zomer te hebben afgerond, zodat de 
exploitatiekosten naar beneden kunnen. Robert vult aan dat we door de sponsoractie 
van Welektro zo’n dertig zonnepanelen hebben gekregen. 
Els van Rooijen vraagt waar de zonnepanelen worden geplaatst en of het dak sterk 
genoeg is. Robert antwoordt dat de constructie is bekeken en goedgekeurd; de 
zonnepanelen worden geplaatst aan de zuidkant. 
Johan Lamens vraagt wat de status is van het kunstgrasveld. Gaan de velden in groot 
onderhoud of is de aanleg van een kunstgrasveld reëel? Robert meldt dat groot 
onderhoud aan een aantal velden nog kan worden uitgesteld en dat we zeker nog 
serieus aan het kijken zijn naar de opties voor een kunstgrasveld. 
Jacco Borst vraagt of er naar de golfplaten van het dak wordt gekeken. Mogelijk zijn ze 
niet alleen vies, maar is de toplaag eraf gesleten. Gerrit van Bruchem antwoordt dat er 
advies is ingewonnen over de staat van de golfplaten. Kunnen ze bijvoorbeeld worden 
schoongemaakt of is er meer nodig? Meer info volgt binnenkort. 
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11. Sluiting. 
  Robert dankt iedereen voor zijn digitale aanwezigheid en wenst eenieder nog een fijne 

avond toe. 


