
Notulen algemene ledenvergadering SV Ens Veldvoetbal 
 
Datum:  Vrijdag 2 november 2018 
Voorzitter:  Klaas Jan Loosman 
Notulist:  Petra van Veen 
Aanwezig:  Zie presentielijst (38 leden) 
Afwezig m.k.: Arno Meijer, Jarno en Rian Baas, Dieter Baas en Rozemarijn Menkveld, 

Sanne de Bree Wondergem, Henry Cornelis en Edwin en Selina 
Spekschate. 

 
 
1.  Opening 
Klaas Jan opent de vergadering om 20.00 uur en heet iedereen van harte welkom. 
Rik van Hees van VHM Machinery wordt bedankt voor het beschikbaar stellen van de locatie. 
Na de ALV geeft Rik een presentatie over het bedrijf. 
Peter Bruijnes wordt bedankt voor het beschikbaar stellen van de beamer. 
 
 
2. Vaststellen agenda 
Goedgekeurd en vastgesteld. 
 
 
3. Mededelingen en ingekomen stukken 
Geen. 
 
 
4. Notulen ledenvergadering 17 november 2017 
Goedgekeurd en vastgesteld. 
 
 
5. Terugblik seizoen 2017 / 2018 en vooruitkijken 2019/2020 
 
Van de voorzitter: 
 

JAAROVERZICHT 2017-2018 en vooruitblik 2018-2019 

Afscheid trainers 
Na afgelopen seizoen hebben we afscheid genomen van Jan Jonkers en Henk Veld. Jan is 
hier niet aanwezig, maar nogmaals dank aan Jan hoe hij de afgelopen 2 ½ jaar vol 
enthousiasme bij onze vereniging heeftt gewerkt. Ook Henk Veld, leider 1e elftal, is na 6 jaar 
gestopt. We hadden de opvolger voor Jan al in huis in de persoon van Richard Nijboer. 
Richard is vanaf zijn jeugd betrokken bij Ens als speler en al jaren als leider/trainer van 
diverse elftallen. Richard heel veel succes dit jaar met je technische staf en selectie.   
Helaas heeft Erik besloten te stoppen met trainen van het 2e elftal, respect voor deze 
beslissing, wij hadden Erik liever behouden. Ook Henk Visser na al die jaren gestopt als 
leider. Zag je Erik staan kwam Henk eraan. Beiden nogmaals dank voor jullie bijdrage aan SV 
Ens.  
 
 
 
 
 



Kampioenen 
SV Ens heeft afgelopen seizoen vele kampioen teams voortgebracht bij de jeugd. Veel dank 
richting de trainers en leiders voor alle vrije tijd die hiervoor in de vereniging gestoken 
wordt. Ik wil zonder enig team te kort te doen toch even stil staan bij de JO19-1 en JO13-1. 
Deze laatste hebben het tot de halve finale geschopt met een reserve keeper op het doel, 
wat een top prestatie van deze mannen onder de begeleiding van Tiemen en Hans. Ook de 
JO19, die hebben een fantastisch jaar gehad, wisten bijna niet wat verliezen was. 10 dorpen 
kampioen, kampioen in hun eigen klasse en doorgedrongen tot de KNVB finale. Vele 
supporters waren afgereisd naar Joure om de wedstrijd mee te maken. Echter de schrik 
sloeg bij mij en de vele Ensenaren snel toe. Binnen 20 minuten met 3-0 achter tegen de 
reuzen van SC Elim. Echter op vechtlust, karakter en doorzetting vermogen werd de 
wedstrijd afgefloten bij de stand 4-4. Strafschoppen werden net iets minder genomen, maar 
desondanks kunnen wij trots zijn op deze fantastische presentatie!! 
 
Dit jaar geen dames SV Ens/Kraggenburg maar SV Ens/Flevoboys. Na een aantal blessures 
en stoppen van een aantal dames konden we geen volledig elftal zelf meer formeren. Door 
inspanningen vanuit de TC en Sjaak hebben we een samenwerking met de dames van 
Flevoboys. Dames veel succes komend jaar.  
 
Voorraadhok 
Het zal u niet ontgaan zijn maar ons complex ligt er altijd tip top bij. Dank nog aan alle 
vrijwilliger die hier week in en week uit garant voor staan, applaus daar voor. Het is altijd 
lastig om mensen bij naam te noemen maar ik doe het bij deze toch een keer. Henk en Piet 
en vele anderen hebben gezorgd dat we een prachtig voorraadhok hebben waarin al onze 
materialen voor onderhoud gestald kunnen worden. 
Ook bouwbedrijf van Ginkel bedankt voor de levering van de materialen.  
 
10 dorpen overleg sport en gemeente 
Afgelopen jaar zijn we aanwezig geweest bij het 10 dorpen overleg waarbij altijd aansluit de 
KNVB en gemeente. Tijdens dit overleg is aangekondigd dat de KNVB een onderzoek doet 
naar het voetballen en met name de vele afgelastingen bij de B categorie (2e en 3e elftallen). 
Dit heeft verschillende oorzaken, te weinig spelers en/of blessures. Voorgesteld is een 
competitie op de vrijdagavond, echter was daar te weinig animo voor. 
 
1x per jaar is er overleg met de gemeente als het gaat om onderhoud van onze velden. De 
onderhoudsmensen krijgen de complimenten van de gemeente hoe ons complex en met 
name de grasmat op het 2e veld erbij ligt. De kwaliteit van het gras op het 2e veld is gewoon 
goed, complimenten voor onze mannen. Ook dank aan Frans Hollewand en Flevoplant voor 
het beschikbaar stellen van de materialen om te kunnen beregenen. 
 
Rimmie Hijlkema 
Vanuit bestuur en namens alle leden willen wij Rimmie heel veel sterkte, kracht en 
doorzettingsvermogen toewensen tegen de ziekte waar hij voor wordt behandeld.  Heel 
dapper hoe hij zich er door heen slaat en zich weer laat zien bij ons op de vereniging, 
respect daarvoor. Wij wensen Rimmie een volledige genezing toe.  
De taken van Rimmie worden even overgenomen door Mitchel als het gaat om beheer van 
de website, dank daarvoor Mitchell.  
 
 
 
 
 



JC – TC – Sponsorcommissie - Onderhoudscommissie en Toernooicommissie 
Mede door de inzet van deze commissies kan de voetbalvereniging SV Ens draaien.  
Top en ontzettend bedankt iedereen! 
 
6. Financieel jaarverslag penningmeester 
Keimpe ligt de resultatenrekening toe. 
Gert van Oosten wordt bedankt voor zijn ondersteuning vanuit de OMNI. 
 
7. Verslag kascommissie 
Jan van Ginkel en Wim Sikma hebben de kascontrole gedaan. Alles is goedgekeurd. 
Jan treedt af, Stef Slootman is bereid gevonden om aankomend seizoen de kascommissie te 
versterken. 
 
8. Samenwerking SV Ens en FC Kraggenburg in een SJO 
Dit seizoen is er achter de schermen veel werk verzet door de Jeugdcommissie en 
Technische commissie om de samenwerking met FC Kraggenburg in een SJO op te starten.  
Veel dank aan alle mensen die hier hun bijdrage aan hebben geleverd! Het was een hele klus 
om dit voor elkaar te krijgen. De SJO gaan we voor 3 jaar aan. De intentie is er om met 
elkaar verder te gaan en de samenwerking verder  te intensiveren. Ook een dankwoord 
richting Linda Demmink van de KNVB voor haar ondersteuning in dit proces. We klagen wel 
eens over de KNVB maar Linda heeft gevraagd en ongevraagd haar expertise ingebracht in 
dit proces. We hebben diverse malen bij elkaar gezeten en ook een informatie avond werd 
georganiseerd voor leden beide verenigingen. Er zijn uitgangspunten voor de samenwerking 
op papier gezet. De laatste weken hebben we met elkaar nog wat open eindjes besproken. 
We hebben vanuit beide verenigingen vertrouwen in de toekomst en de samenwerking.  
 
9. AVG Privacy Wetgeving 
De Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) is van kracht. Sinds 25 mei 2018 
hebben ook voetbalverenigingen te maken met de strengere regels rond het verwerken van 
persoonsgegevens. Daardoor is het voor onze vereniging zaak om rond deze nieuwe 
privacywet alles op orde te hebben. Organisaties die persoonsgegevens verwerken, 
waaronder dus voetbalclubs, hebben meer verplichtingen om op een juiste manier om te 
gaan met deze gegevens. Concreet houdt dit in dat verenigingen moeten opschrijven hoe zij 
omgaan met persoonsgegevens van hun leden en vrijwilligers. Met deze documentatieplicht 
kunnen clubs aantonen dat zij voldoen aan de AVG. Een commissie vanuit de OMNI heeft 
hier veel tijd ingestoken, namens SV Ens wordt Esther van der Linde bedankt voor haar 
inzet. Alle leden zullen binnenkort informatie van ons ontvangen waarin toestemming wordt 
gevraagd om informatie te delen.  
 
10. Rookverbod 
Een voetbalvereniging is een belangrijke plek waar kinderen en volwassenen elkaar 
ontmoeten, elkaar aanmoedigen en van elkaar leren. En goed voorbeeld, doet goed volgen. 
De KNVB is sinds 2017 partner van de beweging ‘Rookvrije Generatie’. Het goede voorbeeld, 
binnen en buiten de lijnen, is daarbij van groot belang. Want zien roken, doet roken.  
In een rookvrije omgeving komen kinderen niet in de verleiding om te gaan roken en wordt 
meeroken voorkomen. Zo beschermen we kinderen en zorgen we dat zij rookvrij opgroeien. 
Een rookvrije sportclub draagt bij aan een Rookvrije Generatie. Maatregelen die stapsgewijs 
worden ingevoerd, zoals niet roken bij de jeugdwedstrijden, kunnen al een groot verschil 
maken. Binnen nu en 3 jaar komt er een algeheel rookverbod voor sportverenigen. Als 
bestuur hebben wij besloten hier niet op te wachten maar alvast bij alle jeugdwedstrijden en 
trainingen dat er op en langs de velden niet meer gerookt wordt. Wij hopen dan ook op uw 
aller medewerking zodat we elkaar ook aanspreken als dit wel gebeurd.  



Bestuursverkiezing 
We nemen afscheid van Harm Ziel, Bestuurslid Algemeen. Harm heeft zich 4 jaar ingezet als 
bestuurslid voor de vereniging. Hij stuurde de vrijwilligers aan bij het onderhoud op en rond 
de velden. Dit deed hij vol overgave of het nu met de klusgroep tijdens een NL doet dag was 
of buizen uitleggen voor de beregening van het 2e veld, hij was er altijd. Het complex ligt er 
tip top bij! Harm wordt bedankt voor zijn inzet en hij heeft aangegeven beschikbaar te 
blijven voor het onderhoud daar waar nodig. Als dank ontvangt Harm een bos bloemen. 
 
11. Vacatures 
Het is altijd een hele klus voor alle commissies binnen SV Ens om functies vervuld te krijgen. 
Als bestuur willen we dan ook meer toe naar een verplichte deelname voor zowel ouders als 
leden binnen onze verening. We gaan hier verder over nadenken als bestuur hoe we dit 
gaan invullen. We vragen niet het onmogelijke maar een klein beetje tijd voor welke functie 
dan ook zodat de last niet altijd op dezelfde mensen terecht komt. We zijn met elkaar SV Ens 
en laten we zien dat we trots zijn op deze mooie club. 
 
12. Rondvraag 
Johan Fuite: De wens is een jaarkalender met de vergaderingen van alle commissies. 
Dit wordt geregeld. 
 
Chantal Hijlkema: Hoe lang blijft Klaas Jan voorzitter? Aankomend jaar is het laatste jaar 
voor Klaas Jan, hij blijft voorzitter tot november 2019. 
 
Lia Broeders: Is het bekend binnen de vereniging waar je terecht kunt als er ongewenste 
intimiteiten plaatsvinden? Lia is vertrouwenspersoon binnen de vereniging. 
 
13. Sluiting 
VHM Machinery wordt hartelijk bedankt voor de gastvrijheid. Tevens worden alle aanwezigen 
bedankt voor hun komst. Klaas Jan sluit het officiële gedeelte van de vergadering om  
21.30 uur. Daarna volgt er een korte presentatie en rondleiding over VHM Machinery door 
Rik van Hees. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


