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Aanwezig: 29 mensen. 

 

1. OPENING 

Voorzitter Damion Dekkers opent om 20.00 uur de vergadering, heet de aanwezigen van harte 

welkom op de eerste ALV na de coronaperiode waar we zonder beperkingen weer fysiek bij elkaar 

mogen komen. Ook gaan de felicitaties uit naar Cobu Boys 6 voor het behaalde het kampioenschap, 

het eerste van het seizoen bij Cobu Boys. 

De notulen worden deze keer gemaakt door Hans Wijkhuizen, de secretaris is verhinderd. 

 

2. INGEKOMEN STUKKEN 

Er zijn 5 ingekomen stukken, namelijk afmeldingen van: 

Mw. Lenny van Valkenhoef en de heren Erik van de Tweel, Rudolf Meijer, Seth van Leersum en Piet 

Ouwerkerk. 

 

3. NOTULEN ALV 15-11-2021 

De notulen van de Algemene Ledenvergadering van 15 november 2021 worden zonder op- of 

aanmerkingen vastgesteld. 

 

4. VASTSTELLEN CONTRIBUTIE EN SVP BIJDRAGE SEIZOEN 2022-2023 

De penningmeester deelt de vergadering mee dat er geen verhoging van de SVP bijdrage en 

contributies is. Dat is op zich bijzonder te noemen, want na de corona afgelopen seizoen is er dit jaar 

sprake van behoorlijke inflatie. Omdat Cobu Boys over genoeg reserves beschikt en het leven door de 

inflatie al duur genoeg is, is besloten de contributies niet te verhogen.  

Henk Vliek vraagt naar de hoogte van de conributie ten opzichte van de andere Amersfoortse 

voetbalverenigingen.  

De penningmeester antwoordt dat Cobu Boys in dat opzicht laag in de middenmoot zit.  

Jan Willem de Jong vraagt naar inschrijfgeld voor nieuwe leden, hij kent dat niet. 

De penningmeester antwoordt dat dit altijd al zo was en dat deze bijdrage voor de KNVB is. 

 

5. VASTSTELLEN CONCEPTBEGROTING SEIZOEN 2022-2023 

De penningmeester geeft een uitgebreide toelichting op de begroting seizoen 2022-2023. Hij merkt op 

dat het verschil van het totaal van de begroting komt doordat we vorig seizoen te maken hebben 

gehad met de Corona-maatregelen.  

In de begroting zijn de inkomsten uit de verhuur van de kantine door de BSO meegenomen. 

Over de totaal-begroting zijn zowel over de inkomsten- als uitgavenkant verder geen vragen of 

opmerkingen. 

De heer Jan-Willem de Jong vraagt of de opleidingskosten een nieuwe post zijn, hij heeft dit niet 

eerder gezien. 

De penningmeester antwoordt dat dit al langer wordt gedaan, maar dat het tot nu toe vooral bij de 

jeugdteams ingezet werd. Met ingang van seizoen 2022-2023 wordt breder ingezet. 

Hierna wijst de penningmeester op de hogere energieprijzen, maar deelt de vergadering mee dat door 

de energiebesparende maatregelen, zoals de zonnepanelen en de LED-verlichting, Cobu Boys op dat 

gebied nagenoeg budget neutraal is. 



 

 

Verder zijn hier geen op- of aanmerkingen over. 

De penningmeester geeft een toelichting over het begrotingsresultaat. 

Tevens is er een post Investeringen opgenomen in de begroting. 

Dit kan worden gebruikt voor de kantine c.q clubhuis onder het motto “niet oppotten maar investeren”. 

Jan Maarten van Riemsdijk vraagt of er ook geinvesteerd wordt in de faciliteiten buiten. 

De penningmeester antwoordt dat de velden van de gemeente/SRO zijn en dat dat dus lastig is, 

hoewel de ambitie er wel is.  

Ralph Sargent vraagt naar de mogelijkheden van een 2e  kustgrasveld. 

De voorzitter antwoordt dat hier wel over gesproken wordt, maar dat deze gesprekken niet soepel 

verlopen. 

De heer Sargent vraag zich af of het aantal seniorenteams niet als extrra drukmiddel gebruikt kan 

worden. 

De voorzitter geeft hierop aan dat dit ook gedaan wordt, maar dat dit niet tot andere inzichten heeft 

geleid. 

Arie van Bemmel merkt op dat veld 1 erg droog en eigenlijk dramatisch is.  

De voorzitter antwoordt dat de gemeente/SRO al veel onderhoud doet. Maar het ligt bij de wethouder 

Sport, waarvan de interim al weer weg is en de nieuwe pas na de vorming van het nieuwe college 

bekend is.  

De heer Ralph Sargent merkt op dat Cobu Boys op basis van het aantal seniorenleden tot de 3 

grootste van Amersfoort behoort. 

De voorziteer beaamt dat, maar zegt ook dat de SRO ook naar de bezetting van de velden bij HVC 

wijst. Dat Cobu Boys daar niet blij mee is, mag duidelijk zijn. 

De heer Sargent vraagt nog wie de komst van een kunstgrasveld bepaalt. De voorzitter antwoordt dat 

dit de gemeente Amersfoort is. 

 

6. TECHNISCH BELEIDSPLAN (concept) 

De voorzitter neemt het woord en refereert aan het in 2018 vertrokken bestuurslid Technische Zaken. 

Hij geeft aan dat door het vertrek van dit bestuurslid het beleid op dit gebied stil is komen te liggen. 

Het afgelopen jaar is het Technisch Beleid opgesteld door Patrick Donath en Edgar Lebbink, waarbij 

meerdere betrokkenen input hebben geleverd. Bestuurslid Aaldert Hofman licht het Technisch Beleid 

toe. 

 

De doelstelling is als volgt geformuleerd: het scheppen van randvoorwaarden die bijdragen tot het 

optimaliseren van het spelplezier en waar mogelijk het beter maken van spelers. Input is geleverd 

door bestuursleden, seniorencommissie, jeugdcommissie, en trainers. Tevens wordt de beoogde 

organisatiestructuur getoond, waaronder nu ook de onder-23 is opgenomen. 

 

Voor de uitvoering van deze visie was in voorgaande jaren geen budget beschikbaar, maar dat is er 

dit seizoen wel. Voor uitvoering zijn uiteraard ook mensen (spelers, trainers, begeleiding) nodig. 

Tijdens de daarop volgende discussie stelt Jan Maarten van Riemsdijk de vraag hoe dit te 

ondervangen zou zijn. Misschien door bijvoorbeeld betaling? Ook heeft Cobu Boys in de 

vriendenteams genoeg waardevolle spelers lopen die met het 1ste mee zouden kunnen. Jan-Willem de 

Jong merkt op een onder 23-team een goed initiatief te vinden omdat dit een prima tussenstap kan 

zijn. Maar dan blijf je wel afhankelijk van de opleiding en dat legt veel druk op de commissie. 

 

 

7. MEDEDELINGEN BESTUUR 

De voorzitter geeft de vergadering een overzicht van de openstaande vacatures:  

Bestuursfuncties: 

• Bestuurslid Algemene Zaken 

• Bestuurslid Beleidszaken 

Technisch Beleidsplan: 

• Commissie Technische Zaken 

• Seniorencommissie 

• Jeugdcommissie 

• Scheidsrechtercommissie  



 

 

Jan Willem de Jong vraagt of er een uitleg op de site kan komen. 

De voorzitter antwoordt dat hier aan gewerkt wordt, maar dat de site niet zaligmakend is, ook omdat er 

niet zoveel op gekeken wordt. 

Johan Flipse merkt op dat het misschien ook een idee is de social media hier voor in te zetten. 

Jan Maarten van Riemsdijk vraagt of het verenigingsmodel hier wel toereikend voor is en of er niet 

zakelijker naar gekeken moet worden.  

De penningmeester antwoordt dat er wel kwaliteit tegenover moet staan en er in dat geval geen 

stabiliteit wordt gekocht.  

Henk Vliek stelt dat het voordeel van beloning is dat mensen er wel makkelijker op aangesproken 

kunnen worden. 

Afsluiting jublieumseizoen. 

De voorzitter meldt dat de afsluiting van het jubileumseizoen gepland staat voor oktober.  

Nadere mededelingen hierover volgen nog. 

Verder roept de voorzitter de aanwezigen op te komen kijken bij het AVK voor meisjes en vrouwen dat 

van 6 t/m 10 juni bij Cobu Boys plaatsvindt. 

Aanleg terras. 

Ralph Sargent geeft een update over de voortgang van de aanleg van het terras. 

 

8. RONDVRAAG 

De heer Arie van Bemmel vraagt waarom er geen invalidenlift meer is. Dit is met name voor ouderen 

van belang. Dit is een terechte opmerking die zeker de aandacht van het bestuur krijgt. 

 

9. SLUITING 

De voorzitter sluit de vergadering om 21.08 uur 

 

 

  


