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Voorwoord, 

 

Dit jaarverslag is een terugblik op de gebeurtenissen binnen onze vereniging in het 

voetbalseizoen 2008 – 2009. Verder bevat dit jaarverslag ook de financiële 

verantwoording van het afgelopen seizoen en de begroting voor het huidige seizoen.  

Als vereniging kijken we waar we nu staan en waar we naartoe willen. We 

inventariseren wat we hebben en nog moeten hebben. Wij zijn geen organisatie die 

voortdurend achteromkijkt. Toch is het goed om (intern) terug te blikken op alles 

wat er in een jaar (en de jaren daarvoor) is ondernomen.  

Op alle fronten zijn we als vereniging bezig geweest met het realiseren van 

doelstellingen. Het sportieve aspect wat in een ieder van ons zit is, scoren! 

Wanneer jullie dit verslag lezen, en zien welke prestaties jullie als team hebben 

behaald, vergeet dan niet ook de prestaties op clubniveau te bekijken. Een 

gigantische prestatie waarvoor ik persoonlijk ook mijn medebestuurders heel 

hartelijk wil bedanken. Dankzij hen vrijwillige inzet en energie hebben wij weer een 

goede stap gezet richting een gezonde competitieve club die op alle fronten bovenin 

meedraait. Dat dit niet in één jaar lukt moge duidelijk zijn. 

We hebben een financieel gunstige begroting gerealiseerd mede dankzij de inzet van 

de verenigingsmensen. Voor het seizoen 2009 – 2010 zelfs dankzij onze 

hoofdsponsor die weer het vertrouwen in ons allen heeft uitgesproken door de 

contractperiode te verlengen. Iets wat normaliter niet in een jaarverslag thuis hoort 

maar wel noemenswaardig genoeg is om te vermelden. Onze dank hiervoor Björn! 

 

Namens het bestuur van ZVVK / ff Anders, 

 

Remco Könings, 

Voorzitter  
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Jaarverslag: voorzitter  

Seizoen 2008- 2009 is een bevlogen seizoen geweest. Een seizoen met veel pieken 

en dalen zowel tijdens de diverse competities als ook op bestuurlijk niveau. Op 

bestuurlijk niveau is er ook dit jaar veel veranderd. Een goede zaak, wil je als 

vereniging een inhaalslag maken en mee blijven doen in de futsal wereld. Beleid is 

de basis van een gezonde huishouding 

 

Het hoofdbestuur bestond het afgelopen seizoen uit: 

Voorzitter: Remco Könings 

Secretaris: Pascal Maassen 

Penningmeester: Bas Spoelstra 

De overige bestuursleden zijn: 

Remy Beckers 

Vincent Janssen 

Guido Smaniotto 

Bjorn Clement 

 

Taken van het DB: 

Voorzitter: 

 Leidt het bestuur. 
 Leidt de bestuursvergaderingen. 

 Vertegenwoordigt de vereniging naar buiten toe. 

 Draagt zorg voor een goede taakverdeling. 
 Stimuleert en houdt toezicht op de uitvoering van taken. 

 Controlerende functie. 

 Beleid 

 
Onderliggende commissies: 

 Geschillen commissie 

 Sponsorcommissie 
 

Vice - voorzitter: 

 

 Leidt het bestuur bij afwezigheid van de voorzitter. 

 Leidt de bestuursvergaderingen bij afwezigheid van de voorzitter. 

 Vertegenwoordigt de vereniging naar buiten toe. 

 Draagt zorg voor een goede taakverdeling. 
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 Stimuleert en houdt toezicht op de uitvoering van taken. 

 Controlerende functie. 

 Aanspreekpunt spelerszaken en contactpersoon bij de KNVB 

 Voorzitter werkgroep selectie.  

 

Secretaris: 

 Notuleren 

 Aanmelden, overschrijven en uitschrijven van leden van de vereniging bij de 

KNVB.  
 Al dan niet vergezeld van de voorzitter, aanwezig zijn bij de 

districtsvergaderingen georganiseerd door de KNVB.  

 Uit naam van het bestuur de briefwisseling en ondertekent namens het 
bestuur alle voor de vereniging uitgaande correspondentie en houdt hiervan 

afschrift.  

 Binnenkomende en uitgaande post op de bestuursvergadering ter tafel leggen.  

 Een verslag uitbrengen over het laatst verlopen verenigingsjaar.  
 Het ledenregister bij houden en is verplicht de bescheiden, het secretariaat 

betreffende, voor de vereniging te bewaren.  

 Het archief beheren voor de vereniging.  
 

Penningmeester: 

 Voeren van een transparante administratie. 

 Maandelijkse inning van de contributies en boetes. 
 Bijhouden van het bankboek. Bankafschriften vastleggen in de administratie. 

 Bijhouden van het kasboek. Alle contante betalingen administreren aan de 

hand van ondertekende kasbonnetjes.  
 Zorgdragend voor een tijdige betaling van facturen.  

 Iedere maand de boekhouding bijwerken. Alle uitgaven en inkomsten 

vastleggen.  
 Cashpositie van de vereniging in de gaten houden en eventueel tijdig bijsturen 

en/of aan de bel trekken bij het dagelijks bestuur. 

 Begroting opstellen ten behoeve van de gemeente Brunssum (januari van enig 

jaar), KNVB (sept./okt van enig jaar) en ten behoeve van de vereniging. 
 Jaarrekening opstellen ten behoeve van de vereniging, KNVB en de gemeente 

Brunssum. 

 Na het seizoen de administratie laten controleren door minimaal 2 leden. 
 Jaarrekening afgelopen seizoen en begroting aankomende seizoen presenteren 

op algemene ledenvergadering (sept./okt.) 

 Archiveren. 

 Lid van dagelijks bestuur. 
 Vergaderingen bijwonen. 
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Organigram van de vereniging: 

 

 

 

Veranderingen voor de vereniging: 

Het bestuur heeft hard gewerkt om haar huishouden op orde te krijgen. Zo heeft zij 

haar statuten, volgens de KNVB richtlijnen, vernieuwd en is er een nieuw 

huishoudelijk reglement ontstaan. Beiden met als doel om het voor de vrijwilligers 

makkelijker te maken en vooral effectiever en efficiënter en vastgesteld in een ALV 

op 24 november 2008. Tevens is ons beleid ten aanzien van sponsoring danig onder 

de loep genomen. Een concept is gepresenteerd aan de leden van het bestuur tijdens 

een bestuursvergadering en de leden van de sponsorcommissie hebben hard gewerkt 

om het ook nog allemaal in een jasje anno 2008 te steken. Ook zijn er met ingang 

van september afspraken gemaakt om met de teams (of vertegenwoordigers van de 

teams) regelmatig samen te komen als bestuur om samen dingen te bespreken die 

zowel de individuele teams aangaan en ook de vereniging. De eerste bijeenkomst 

was op 10 september en de tweede op 20 oktober. Tijdens die laatste bijeenkomst 

werd aangegeven vanuit de aanwezige teams dat het een frequentie van 4 keer per 

jaar moest zijn. En dat deze samenstelling als erg prettig en ongedwongen was 

ervaren. 

 

 

ALV

BeleidPromotieSponsoring

Bestuur:

DB

AB
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Doelen voor het komende seizoen(en): 

1. Interne en externe communicatie  

2. presentatie als vereniging aan derden 

3. Invloed en interesse van de leden vergroten 

4. Uitbreiden huishoudelijk reglement 

5. Financiële huishouding verstevigen 

6. Expertise van niet spelende leden verhogen 

7. Expertise van bestuursleden verhogen 

8. Opzetten van een spelersraad binnen de selectie 

9. Stafondersteuning selectie 

10.Trainer voor het tweede team 

 

 

Resultaten bestuur zvv Koutenveld/ ff Anders seizoen 2008 – 2009 

Aan de hand van de doelen die het bestuur zich gesteld heeft in seizoen 2007 – 2008 

zal hier op hoofdlijnen een verantwoording volgen. 

 

Doelen: 

Punt 1: interne en externe communicatie 

Op dit punt, een van de belangrijkste communicatie realiseren wij ons, als bestuur, 

dat dit een subjectief onderdeel is. Wat de een als goede communicatie beschouwd, 

hoeft een ander niet als functioneel te ervaren. Gedurende het hele seizoen hebben 

wij als vereniging geprobeerd om een laagdrempelige vereniging te zijn. Dit houdt in 

dat iedereen relatief makkelijk en snel te benaderen is. Dat dit niet op alle fronten 

gelukt is, is ons als betuur helder. Daarom streven wij ook naar perfectionering. De 

teams benaderen is een groot struikelblok. Wie is het aanspreekpunt en hoe 

benaderen wij elkaar? Streven is om in seizoen 2009 – 2010 een algemeen e-

mailadres te creëren in beheer van de vereniging  waar ieder team een inlogcode 

voor krijgt. Voorbeeld: team7@zvvkoutenveld.nl 

Gedurende het afgelopen seizoen hebben wij ook een steeds grotere opkomst 

ervaren bij de ‘teamcaptain overlegmomenten’. Een bijeenkomst waar het bestuur 

en de teams elkaar eenvoudig op de hoogte kunne stellen van de lopende 

ontwikkelingen en afspraken. 

Punt 3: invloed en interesse van de leden vergroten 

Zie punt 1 

mailto:team7@zvvkoutenveld.nl
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Punt 4: uitbreiden huishoudelijk reglement 

De genotuleerde wijziging ten opzichte van het huishoudelijk reglement, vastgesteld 

dd 24 -11-2008: 

“Spelersaanvragen worden pas in behandeling genomen als alle benodigde 

formulieren (te weten het aanmeldingsformulier, incassoformulier en indien van 

toepassing het overschrijvingsformulier) volledig zijn ingevuld en ingeleverd bij het 

bestuur”. 

Punt 5: financiële huishouding verstevigen 

Zie jaarverslag penningmeester 

Punt 7: expertise van bestuursleden vergroten 

Gedurende het seizoen is het bestuur zich gaan verdiepen in een aanvulling op het 

bestuur. En nadrukkelijk op de voetbaltechnische kant. Deze aanvulling is gekomen 

in de vorm van Dhr. A. Biloro die zich bereid heeft gevonden om als bestuurslid op 

de achtergrond bezig te gaan houden, samen met de hoofdtrainer, met het 

ontwikkelen van een visie en beleid op voetbaltechnisch niveau. 
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Punt 8: opzetten van een spelersraad binnen de selectie 

Na herhaaldelijke oproepen binnen de selectie te weten team 1 en 2 bleek er binnen 

de selectie niet voldoende tot geen respons te zijn gekomen tot zitting van een 

spelersraad. Het bestuur heeft hier op geconcludeerd dat deze vraag niet verder 

relevant is gebleken. 

Punt 9 en 10: stafondersteuning selectie/ trainer voor het 2e. 

Trainer voor het tweede team was het uitgangspunt. Gedurende het seizoen heeft 

Dhr. R. Paes zich verdienstelijk opgesteld als trainer/ coach. Het bestuur bedankt 

hem hiervoor. 

 

Het bestuur dankt een ieder die zich gedurende het seizoen vrijwillig heeft ingezet 

ter promotie, versterking en/of profilering van de vereniging. Namens het bestuur 

onze dank! 
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Jaarverslag: Secretaris 

 

De sportieve doelstellingen zijn op veel fronten uitgekomen en alle teams hebben er 

weer hard voor gevochten.  

De resultaten per team: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Team: Eindstand: Niveau: 

1 6e  1e divisie D 

2 11e   1e klasse B 

3 11e  3e klasse C 

4 1e   4e klasse E 

5 8e  4e klasse H 

6 6e 4e klasse G 

7 10e  4e klasse H 

B1 3e  B junioren 1A 
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Jaarverslag: Penningmeester 

 

Financieel Jaaroverzicht seizoen 2008-2009   

            

DEBET     CREDIT     

            

Saldo in Kas op   01-07-08  €            724          

Saldo in Bank op 01-07-08  €          1.753          

            

Begunstigers  €            150    KNVB  €          8.698    

Vrienden van 25  €            725    Zaalhuur  €          1.640    

Contributies  €        10.543    Reiskosten  €            553    

Grote Clubactie  €            310    Bestuurskosten  €            555    

Subsidie gemeente Brunssum  €            688    Representatiekosten  €            179    

Activiteiten  €          1.336    Materiaalkosten  €            709    

Wedstrijdkosten  €            140    Bankkosten  €            155    

      Telecommunicatie  €            328    

      KvK  €              48    

            

            

            

            

            

      Saldo in Kas op   30-06-09  €            615    

      Saldo in Bank op 30-06-09  €          2.889    

            

Eindtotaal  €       16.369     Eindtotaal   €       16.369    

            

Toelichting:     

Opbrengst afgelopen seizoen bedroeg € 1026     

      

Opbrengsten:     

Post activiteiten: bestaat uit opbrengst bemanning mobiele toiletten Brunssumse Parade 

Post wedstrijdkosten: geïnde boetes van teams en spelers huidig en vorig seizoen 

      

Uitgaven:     

Post zaalhuur: Huur zaal tbv trainingsavonden (facturatie door Gemeente Brunssum) 

Post KNVB: inclusief eindafrekening seizoen '07-'08 ad. € 498.   

Post reiskosten: bestaat grotendeels uit vergoeding trainer. (jan. t/m juni) 
Post representatiekosten: inclusief bloemen nav kampioenschap 1e elftal vorig seizoen (vertraagde 
factuur) 

Post materiaalkosten: inclusief aanschaf ballen en overige materialen 
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Begroting 2009 – 2010: 

 

Begroting Zvv Koutenveld/FF Anders Seizoen 2009-2010 

  DEBET     CREDIT 

Datum             

1-07-09 Saldo Kas  €           615      

1-07-09 Saldo Bank  €        2.889          

              

              

  Contributies  €      14.000      KNVB  €         9.700  

  Activiteiten  €           150      Zaalhuur  €         2.400  

  Begunstigers  €        1.600      Materiaalkosten  €            750  

  Subsidie gemeente Brunssum  €           600      Reiskosten  €         1.250  

  Vrienden van 25  €           700      Representatiekosten  €            400  

  Grote Clubactie  €           300      Bestuurskosten  €            400  

          Telecommunicatie  €            300  

          Wedstrijdkosten  €            500  

          Bankkosten  €            100  

          KvK  €              50  

              

              

              

              

              

              

  Subtotaal  €      20.854      Subtotaal  €        15.850  

              

        30-06-10 Saldo Kas   

        30-06-10 Saldo Bank  €         5.004  

              

  Eindtotaal  €    20.854      Eindtotaal  €      20.854  

Toelichting: 

 Begroting voor seizoen 2009/2010 
is positief:             

- € 17.350 ontvangsten'09-'10           

- € 15.850 uitgaven'09-'10     

Betekent een opbrengst van € 1.500           

              

Uitgaven:             

Post KNVB:voorschotbedragen per team plm. € 890         

Post Zaalhuur: grotendeels nav trainingsuur dinsdagavond (incl. extra trainingsavonden Ben Mesters & toernooi) 

Post reiskosten: grotendeels vergoeding trainer         

Post materiaalkosten: incl. aanschaf nieuwe wedstrijdballen en overig materiaal     

Post representatiekosten: feestavond & overig  (restpost)       

Post wedstrijdkosten: vergoedingen "eigen" scheidsrechters       

 


