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Verslag Algemene Ledenvergadering | 20 november 2019 
 
Buiten het bestuur om zijn er 15 personen aanwezig. 
 
1. Opening. 

Robert Bakker zit de vergadering voor en heet eenieder van harte welkom. Het bestuur 
geeft aan teleurgesteld te zijn over het lage aantal aanwezige leden. 

 
2. Ingekomen stukken en mededelingen. 

Bertus van Schaik heeft aangegeven dat dit zijn laatste seizoen zal zijn als hoofdtrainer 
van het eerste elftal. Na acht seizoenen is hij toe aan een nieuwe uitdaging. Het bestuur 
heeft begrip voor zijn besluit, maar betreurt eveneens zijn vertrek. Technisch Manager 
Johan Lamens en Addy Versluis (Commissie Voetbaltechnische zaken Senioren) zullen 
op zoek gaan naar een nieuwe hoofdtrainer. Binnenkort vinden al de eerste gesprekken 
met potentiële trainers plaats. Het bestuur hoopt op korte termijn te kunnen meedelen 
dat er een geschikte hoofdtrainer is gevonden. 
 

3. Notulen van de algemene ledenvergadering van 20 november 2018. 
 Deze notulen worden akkoord bevonden. 
 
4. Verkiezingen bestuursfuncties. 

Bestuurslid Dave van den Bosch (Voetbaltechnische zaken Jeugd) is in juni 2020 
aftredend en herkiesbaar. Doordat er geen andere kandidaten naar voren zijn 
geschoven, wordt Dave door de vergadering herkozen. 

 Bestuurslid Danny Optekamp (penningmeester) is eveneens in juni 2020 aftredend en 
 niet herkiesbaar. Er zijn diverse oriënterende gesprekken gevoerd met eventuele 
 kandidaten voor de functie van penningmeester, maar daar is vooralsnog geen concrete 
 kandidaat uit voortgekomen.  

Naar een kandidaat-bestuurslid ‘Activiteiten’ wordt ook nog steeds gezocht. Robert 
benoemt nogmaals dat het zeer lastig is om mensen bereid te vinden vrijwilligerswerk 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. 

 Tijdens de eerstvolgende ALV in november 2020 zullen de nieuwe bestuursleden 
 worden benoemd. 
 

5.  Mondelinge update Voetbaltechnische zaken door Dave van den Bosch  

 Vanwege het nieuwe speelschema zal de najaarscompetitie tot februari 2020 
doorlopen. Hierdoor zal de huldiging van eventuele najaarskampioenen bij de 
jeugd later plaatsvinden. Ook in de onderbouw is er een wijziging in de 
speelwijze; teams spelen drie of vier korte reeksen van wedstrijden, waarna zij 
na iedere reeks opnieuw worden ingedeeld in een klasse. 

 In het seizoen 2018/2019 zijn de volgende teams kampioen geworden: 
Najaar 2018: JO11-1 
Voorjaar 2019: JO11-2, JO13-1, JO15-1, JO19-1. 
En niet te vergeten heeft de JO17-2 de KNVB-beker gewonnen! 

 De samenwerking met All Sports Academy (ASA) wordt ook in seizoen 
2019/2020 voortgezet. Zowel de selectie- als niet-selectietrainers worden 
begeleid door ASA. 

 Een mooie bijdrage van de Business Club S.V. Lopik (BCL) heeft ervoor gezorgd 
dat er extra trainingsmateriaal voor de jeugd kon worden besteld. 
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 Het technische beleid zal worden geactualiseerd met o.a. de nieuwe spelvormen 
voor de onderbouw. Ook moet er binnen het beleid rekening worden gehouden 
met de afname van jeugdleden. Dit zou kunnen betekenen dat er niet meer 
geselecteerd hoeft te worden in de leeftijdscategorieën waarin zich nog maar één 
team bevindt. 

 Met ingang van het seizoen 2019/2020 is Jelle Lamens coördinator van de JO15. 
Johan van Straten is een categorie omhoog gegaan als coördinator en heeft nu 
de JO10 t/m de JO13 onder zijn hoede. De VTZ-commissie is nog op zoek naar 
coördinatoren voor de JO6 t/m JO9, JO19 en voor de keepers. 

 In het kader van Sportiviteit en Respect worden nog steeds de 
beoordelingskaartjes ingevuld door de scheidsrechters. Aan de hand van deze 
beoordelingen hebben het afgelopen seizoen de JO19-2 en de JO11-1 de 
sportiviteitsprijs gewonnen. Hier is een kleine geldprijs aan verbonden, waarmee 
het team een leuke activiteit kan doen. 

 T.o.v. vorig seizoen heeft de commissie Voetbaltechnische zaken een aantal 
zaken verder verbeterd. Zo zijn alle teamindelingen voor het nieuwe seizoen tijdig 
kenbaar gemaakt en zijn de technische coördinatoren vaker bij trainingen en 
wedstrijden aanwezig. 

 Aandachtspunten blijven het gebrek aan vrijwilligers en de stijgende trend van 
het aantal opzeggingen. Deze opzeggingen zijn om uiteenlopende redenen, van 
studie, werken tot het niet eens zijn met de teamindeling. In het laatste geval zien 
we een aantal leden overstappen naar VV Cabauw. Robert geeft aan dat S.V. 
Lopik niet zomaar leden laat vertrekken. Het blijkt echter dat met name ouders – 
als ze het ergens niet mee eens zijn - niet meer bereid zijn tot een gesprek. Dave 
geeft aan dat S.V. Lopik het technische beleid zal blijven uitvoeren en 
tegelijkertijd kijkt naar de mogelijkheid om tot aan de junioren niet meer te 
selecteren. Gezien de bezetting van het aantal teams in de onderbouw is dat 
sowieso niet meer mogelijk. 
 

 Mondelinge update Sponsoring & PR door Ruben Dorresteijn en Geert Brokking 

 Ruben en Geert stellen zich kort voor aan de leden. Zij hebben de sponsoring 
overgenomen van Wim Jager en kregen als eerste opdracht mee het vinden van 
een nieuwe hoofdsponsor voor Lopik 1. Mede dankzij Gerrit van Bruchem 
hebben RIT Ravesteijn en Klever zich voor drie jaar verbonden als hoofdsponsor 
aan S.V. Lopik. De vlaggen, borden en tenues zijn voorafgaand aan het nieuwe 
seizoen voorzien van de namen van de hoofdsponsors.  

 Vermeldingswaardig is dat de oud-hoofdsponsoren Plus Van Velzen en LopikFit 
nu kledingsponsor zijn van Lopik 2. 

 Business Club Lopik kent inmiddels 36 leden en is nog groeiende.  

 De belactie van de Vrienden Loterij was een zeer groot succes en heeft in totaal 
€ 12.000 opgebracht. Door het grote aantal verkochte loten streek S.V. Lopik ook 
nog eens een bonus op. Gezien het succes zal er in februari 2020 wederom een 
belavond van de Vrienden Loterij worden georganiseerd. 

 Het eerste door S.V. Lopik georganiseerde sponsortoernooi in september was 
een succes. In het verlengde hiervan zal ook volgend seizoen dit toernooi worden 
georganiseerd, maar wellicht wat later in het seizoen i.v.m. de voorbereiding op 
de competitie. 

 Belangrijkste doelstellingen voor aankomend seizoen zijn het vergroten van de 
sponsorinkomsten door het vinden van nieuwe sponsoren en het organiseren van 
acties, zoals bijvoorbeeld een voetbalplaatjesactie. 

 Alle sponsoren ontvangen een attentie voor de kerstperiode en zullen tevens 
worden uitgenodigd voor de nieuwjaarsreceptie. 

 Ruben en Geert geven aan graag nog iemand te willen toevoegen aan de 
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sponsorcommissie, die kan helpen met het zoeken naar potentiële sponsors. 
Daarnaast zoeken zij mensen voor de kledingcommissie. 
Gijs Borst merkt op dat de sponsorborden goed moeten worden nagelopen, 
omdat er volgens hem borden hangen die er niet horen. Ton Bockmeulen deelt 
deze mening en vraagt aan Ruben en Geert dit te controleren en door te geven 
aan het klusteam, zodat zij de betreffende borden kunnen weghalen. Maarten 
Broekhuizen vraagt hoe het zit met het pannaveldje. Dit ligt er namelijk niet zo 
fraai meer bij. Hij zou graag zien dat dit onder handen wordt genomen, 
bijvoorbeeld door er kunstgras overheen te leggen en mogelijke bordsponsoren 
te zoeken. Ruben en Geert zullen naar de mogelijkheden kijken. Ten slotte geeft 
Gijs Borst een groot compliment aan Ruben en Geert voor hun bijdrage aan alle 
sponsoringsactiviteiten. 

 
Mondelinge update Algemene Zaken door Robert Bakker 

 Het bestuur geeft een groot compliment aan het klusteam dat ervoor zorgt dat 
het complex er nog steeds pico bello bij ligt.  Eveneens een compliment aan het 
kantineteam dat met veel inzet de kantine draait. 

 Het afgelopen seizoen is de ledverlichting op het trainingsveld gerealiseerd. 
Bovendien verloopt het rookvrij maken van het complex naar wens en zal verder 
worden gehandhaafd. Verder is het parkeerterrein heringericht en uitgebreid, 
waardoor met name de verkeersveiligheid voor fietsers is verbeterd. Tevens 
doneerde Business Club S.V. Lopik een nieuwe, moderne behandeltafel. Na ruim 
30 trouwe dienstjaren was de oude behandeltafel aan vervanging toe. Bovendien 
voldeed deze behandeltafel niet meer aan de huidige ergonomische eisen. Ten 
slotte heeft het klusteam van S.V. Lopik een solide hekwerk rondom het 
trainingsveld geplaatst, waardoor de kans kleiner wordt dat ballen in de 
aangrenzende sloten terechtkomen. Het hekwerk is aangeboden door S.B.B.-
Lopik. Maarten Broekhuizen doet nogmaals een oproep om de ballen die toch 
langs de ballenvangers glippen op te halen. Robert antwoord dat dit herhaaldelijk 
bij de trainers wordt neergelegd. 

 Voor het komende seizoen zal S.V. Lopik nog meer aandacht besteden aan het 
thema duurzaamheid. Zo zal er een energiescan worden gemaakt om te kijken 
welke maatregelen er moeten worden genomen om energie te kunnen besparen. 
In het verlengde hiervan heeft een lid van Business Club S.V Lopik een aanbod 
gedaan voor het sponsoren van zonnepanelen. Daarnaast zal er contact zijn met 
de gemeente Lopik over het subsidiëren van zonnepanelen.  
Jacco Borst vraagt of er ook gekeken kan worden naar het stroompaneel in de 
keuken. De bedrading hiervan zou aan vervanging toe zijn. Robert zal dit 
oppakken. 

 In de zomer van 2020 zullen de kleedkamers 2 en 5 worden gerenoveerd. Dit zal 
worden gerealiseerd door een bijdrage van BCL, sponsoring van materialen, 
vrijwilligers en deels betaalde krachten. 

 Er wordt op dit moment gekeken naar de mogelijkheden voor een 
beregeningssysteem voor in eerste instantie de velden 1 en 2. Mogelijk zou een 
aantal sponsors van S.V. Lopik hierbij een rol van betekenis kunnen spelen. De 
Stichting Beheer en Exploitatie Sportcomplex Voetbalvereniging S.V. Lopik 
brengt in het voorjaar de kosten voor een beregeningsinstallatie in kaart.  

 De verlichting van veld 1 is verouderd en zal vervangen moet worden door 
ledverlichting. De Stichting zal ook hiervoor de kosten in kaart brengen. 

 
6. Voorstel contributieverhoging per 1 juni 2020 
 Het bestuur is van mening dat het - gezien de huidige financiële situatie - niet 

noodzakelijk is per 1 juni 2020 een contributieverhoging door te voeren. Door dit besluit 
blijven de contributietarieven lager dan de tarieven die bij VV Cabauw en VV Benschop 
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worden gehanteerd. Geurt de Groot denkt dat het goed is dit op de website te vermelden. 
 
7.  Voortgang Stichting Beheer en Exploitatie Sportcomplex S.V. Lopik 

Per 1 januari 2019 is de vrijstelling van btw voor de Stichting afgeschaft. Voorheen kon 
er via de Stichting 15% van de btw worden teruggevraagd, wat voor de vereniging een 
aanzienlijk bedrag op jaarbasis opleverde. Ter compensatie van dit btw-voordeel heeft 
de overheid een nieuwe subsidieregeling in het leven geroepen. Om voor deze regeling 
in aanmerking te komen moet er minimaal 25.000 euro in de accommodatie worden 
geïnvesteerd. Door de geplande investeringen in 2020 (o.a. renovatie kleedkamers, 
nieuwe ledverlichting hoofdveld, zonnepanelen) bij elkaar op te tellen zou S.V. Lopik in 
aanmerking kunnen komen voor een subsidiepercentage van 20%.  
Omdat het aanhouden van de Stichting geen voordelen meer oplevert, zal de Stichting 
vanaf 1 januari 2020 in slapende vorm verder gaan. De gelden van de Stichting zullen 
worden geschonken aan S.V. Lopik en uitsluitend worden gebruikt voor het (groot) 
onderhoud aan de velden. Ernst Peter Scheffer en Alfred den Hoed blijven deel uitmaken 
van de onderhoudscommissie. 

 
8. Verslag kascontrole 
 De kascontrole is uitgevoerd door J.A. van Beek en R. Kreuk en in orde bevonden. 

Beiden worden hartelijk bedankt voor de controle. 
 

9.  Financieel verslag seizoen 2017/2018 en de begroting seizoen 2018/2019. 
Danny Optekamp geeft een uitgebreide toelichting op het financiële verslag. Hij 
concludeert dat de kosten wederom zijn verminderd en dat het boekjaar is afgesloten 
met een positief winstsaldo. Inkomsten kwamen voornamelijk binnen door contributie, 
sponsoring, activiteiten en kantineomzet. Het blijft echter wel van belang dat we de 
kosten onder controle houden en kijken we waar we nog stappen kunnen maken, 
bijvoorbeeld door het verlagen van de energiekosten.  
Uit de begroting van seizoen 2019-2020 blijkt dat er sprake is van een solide 
begrotingsoverschot. 
Robert bedankt Danny voor zijn werkzaamheden m.b.t. het opstellen van de jaarrekening 
en de begroting. Voor Danny is dit het laatste seizoen als penningmeester; maar liefst 
13 jaar heeft Danny deze functie bekleed. 
 

10.  Rondvraag. 
Ton Bockmeulen vraagt hoe het staat met de beachvolleybalvereniging achter het 
trainingsveld. Alfred den Hoed van de Stichting antwoordt dat de volleybalvereniging een 
keer per jaar wordt uitgenodigd voor een overleg, maar daar dit jaar geen gebruik van 
heeft gemaakt. De beachvolleybalvereniging, die huur betaalt voor het gebruik van het 
veld en voor van gas, water en licht, zal binnenkort worden benaderd om te horen welke 
toekomstperspectieven zij zien. Ook meldt Ton dat de beachvolleybalvereniging het 
terrein verwaarloost en niet netjes onderhoudt. Het klusteam heeft nu zelf het initiatief 
genomen om het terrein er omheen netjes te maken en te houden. 
Gijs Borst vraagt wie ‘voetbalassist’ op de tv in de kantine kan aanpassen, want deze is 
verre van up-to-date. Dave van den Bosch zal hiernaar kijken en e.e.a. actualiseren. 
Cees Boele vraagt naar de status van een nieuwe wedstrijdsecretaris. Het bestuur geeft 
aan dat onze huidige wedstrijdsecretaris, Richard Counotte, inderdaad te kennen heeft  
gegeven aan het einde van dit seizoen zijn taken neer te leggen. Op korte termijn vindt 
een aantal gesprekken met mogelijke opvolgers plaats. 
Bart Groenendijk vraagt zich af waarom er zo weinig leden aanwezig zijn op de algemene 
ledenvergadering. De betrokkenheid van leden is blijkbaar zeer klein. Ook nu de 
ledenvergadering is verplaatst van dinsdag naar woensdag is de opkomst zeer laag. 
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11. Sluiting. 
  Robert dankt iedereen voor zijn aanwezigheid en wenst eenieder nog een fijne avond 

toe. 


