
Algemene ledenvergadering
Vrijdag 17 december 2021



1. Opening en welkom 
2. Notulen ledenvergadering 14 december 2020 
3. Jaarverslag en verslag commissies 2020-2021 
4. Ingezonden stukken 
5. Financiële zaken 

A. Financieel jaarverslag FC Zutphen boekjaar 2020-2021 
B. Verslag kascommissie 
C. Goedkeuring balans van de staat van baten en lasten 
D. Financieel jaarverslag Stichting ’t Meijerink boekjaar 2020-2021 
E. Stand van zaken financieel overzicht juli t/m november 2021 

6. Terugkoppeling vanuit het bestuur 
• Organisatie en beleid 
• Voetbalzaken 
• Secretariële zaken 
• Commerciële zaken 

7. Verkiezing en benoeming bestuursleden; er zijn geen mutaties 
8. Vrijwilligersbeleid 
9. Aanpassing huishoudelijk reglement, artikel 1 
10. Verslag Stichting ‘t Meijerink 
11. Rondvraag 
12. Sluiting

Agenda



Herman

Opening en welkom



Jeroen

Notulen ALV 14.12.2020



Jaarverslag en verslag 
commissies
Herman



Ingezonden stukken
Jeroen



Financiële zaken
Ruud 

Vertrouwelijke informatie die niet online wordt gedeeld



Terugkoppeling bestuur



Organisatie en beleid
Bertjan



Bedankt



Organogram FC Zutphen  
 

Algemeen bestuur

Stichting ’t Meijerink PSC

Primair proces voetbal Ondersteunend proces

IT

Activiteiten

Financien

Commercie

Communicatie & PR

Facilitair

HR

Accommodatie

Website & (social) media

Internet TV

Kleding

Materialen

Leden administratie

Vertrouwenscommissie

Oliebollen

Oud papier

Kantine

Sponsorcommissie

De Achterban

Wedstrijdzaken

Mini’s

Junioren

Senioren

Voetbalschool

Scheidsrechters

Wedstrijdsecretariaat

Toernooien

Statutair bestuur

Bestuursgroepen

Commissies



Korte termijn 2021 
 

3 speerpunten gericht op inkomsten 
• Ledenadministratie 
• Kantine: prijzen, analyse, inkoop 
• Sponsoring 

Kledingcommissie 
• Commissie geactiveerd vanwege het naderende stoppen  

van Alda en Dik volgend jaar 

Bestuur 
• Vacature penningmeester



Middellange termijn 2022 
 

Vacatures 
• Meer kleine deeltaken van 2 uur per week per persoon 
• Verplicht helpen voor ouders? Betalen? 
• Speciale commissie 

Accommodatie beheer & Verduurzaming 

Vestigingsmanager aangenomen



Lange termijn 2022 - 2024 
 

Onderzoek leden met hulp van KNVB coach 
• Voetbal 
• Verduurzaming van ons sportpark 
• Sociale positie, buurtfunctie, 24/7 open 
• Leren en ontwikkelen van leden 



Voetbalzaken
Pepijn



Terugblik op 2021 
 

• Minder gevoetbald dan we wilden vanwege Corona 
• Maar steeds samen gekeken: wat kan er wel? 
• Voetbal(activiteiten) zoveel mogelijk door laten gaan binnen de 

mogelijkheden



Wat kon er allemaal wel? 
 

• Start in lockdown 
• Voor jeugd 3x per week voetbal 
• Volwassen op zoek naar alternatieven 
• Voetbal ‘instuif’ binnen de mogelijkheden 
• Voetbalclinic voor de meiden ism Vitesse



Wat kon er allemaal wel? 
 

• Nieuwe hoofdtrainers FC Zutphen 1 en FC Zutphen Dames 1 
• Kader jeugdtrainers al vroeg bekend (dank aan TC) 
• In juni voetballen om de Regio Cup



Wat kon er allemaal wel? 
 

• FC Zutphen Voetbalschool met nieuwe gezichten 
• Trainingskampen FC Zutphen 1 en 2 en Dames 1 
• Voetbal3Daagse (6 - 12 jaar) 
• Voetbal2Daagse (meiden) 
• SallandElectronics U13 Tournament



Seizoen 2021-2022 
 

• Teams goed begonnen aan het seizoen 
• Diverse teams met beker successen 
• Damesafdeling: groei in de jeugd  
• Volop landelijke media aandacht voor  

historische penaltyreeks JO17-1



Scheidsrechters + wedstrijdsecretariaat 
 

• Vanwege wisselende maatregelen werd veel flexibiliteit gevraagd van 
het wedstrijdsecretariaat 

• Trouwe scheidsrechters die graag extra willen helpen 

Een mooie ontwikkeling: Trots!



Toernooien 
 

• Helaas kon het Stedendriehoek Toernooi niet doorgaan 
• SallandElectronics U13 Tournament; 1 speeldag ipv 3 

• Goed georganiseerd 
• Sterk deelnemersveld 
• Leuke wedstrijden 
• Veel publiek en mooi weer



Seizoen 2022-2023 
 

• Vrijwilligers: nooit teveel! 
• Opleidingsmogelijkheden 

• Trainers 
• Scheidsrechters 

• Logistieke ondersteuning op wedstrijddagen (zaterdag)



Secretariële zaken
Jeroen



Gastvrij welkom bij FC Zutphen?! 
 



Commerciële zaken
Aloys



Een paar hoogtepunten 
 

• Veel nieuwe sponsors en veel verlengde sponsorovereenkomsten 
• Gezellige avond bij FC Zutphen voor sponsors en De Achterban 
• Green boarding bij het hoofdveld 
• Veld 2 voorzien van boarding



Verkiezing en benoeming 
bestuursleden
Herman



Vrijwilligersbeleid
Hessel



Introductie 
 

Vereniging betekent verenigen.  
En samen de handen uit de mouwen steken 

• Wie is Hessel Luesink? 
• Waarom draag ik mijn steentje bij? 



Leden 
 

• Hoeveel leden hebben wij eigenlijk?



Onderzoek 
 

• Welke taken zijn er allemaal? 
• Wat is er allemaal al geprobeerd bij FC Zutphen? 
• Waar lopen vrijwilligers tegenaan? 
• Welke voetbalclubs zijn succesvol en wat doen zij dan anders?



Wat werkt bij andere clubs? 
 

• Een duidelijke visie 
• Taken inzichtelijk 
• Verbinders 
• Enquête onder de leden 
• Aanmeldprocedure 
• Jonge leden en vrouwen (meer) betrekken 
• Plicht om bij te dragen 
• Coördinatoren vrijwilligers



Korte termijn 
 

Openstaande vacatures z.s.m. invullen: 
• Penningmeester  
• Accommodatie beheerder 
• Projectleider Internet TV (tijdelijke opdracht) 
• Projectleider aanleg Pannaveld (tijdelijke opdracht) 

Plan van aanpak maken en verbinders zoeken



Lange termijn 
 

• Duurzaam vrijwilligersbeleid 
• Taken zijn ingevuld 
• FC Zutphen gevoel



Aanpassing huishoudelijk 
reglement, artikel 1
Aloys



Verslag Stichting ’t Meijerink
Herman



Rondvraag



Sluiting


