
1 
 

 
 
Notulen van de jaarlijkse Algemene Vergadering van de v.v. Sparta Nijkerk op 

dinsdag 9 november 2021 
 
Aanwezig: 
Johan Evers     voorzitter 
Evert Buitenhuis    secretaris 
Erik Plug      penningmeester 
Ted van Haren    bestuurslid Algemene Zaken &PR 
Dennis van der Stege    bestuurslid Prestatiesport 
Alwin van de Water    bestuurslid Breedtesport 
Henk Wallet     bestuurslid algemeen 
 
Naast het bestuur zijn 30 leden aanwezig. 
Afwezig met kennisgeving: Henk Nijman en Hans Lubbertsen 
 
 
1. Opening en mededelingen. 

a. De voorzitter heet om 19.00 uur alle leden van harte welkom  
b. In het bijzonder de aanwezige ereleden en leden van verdienste: 

i. Ereleden: Aart van de Bor 
ii. Leden van verdienste: Ton van den Brink, Evert Buitenhuis, Nico 

Fiegen, Jan van den Hoff, Hugo van der Horn, Nico Mostert, Teun 
Motshagen (kwam later binnen), Henk Nijman (afgemeld), Geurt 
Renes, Wim Wennink, Bert van Wincoop  

c. We hebben een bijzonder jaar achter de rug. Niet normaal jaar voor een 
voetbalvereniging. Een voetbalvereniging bestaat bij de gratie van 
wedstrijden, trainingen en gezellige activiteiten. En vooral de eerste en de 
laatste hebben we moeten ontberen. 

d. Gelukkig zien we dat de vereniging veerkrachtig is: leden, supporters en 
sponsoren zijn gebleven en blijven enthousiast hun rol vervullen. Het is mooi 
om dit te zien. Sparta Nijkerk leeft en dat zien we in alle facetten van de club 

e. Daarnaast bestaan we dit jaar 90 jaar. Onze club werd op 15 mei 1931 
opgericht. Op de verjaardag op 15 mei 2021 konden we maar beperkt 
aandacht hieraan geven: alleen spelers en functionarissen mochten toen nog 
op de club aanwezig zijn; de rest kon dit eventueel via de website lezen en 
volgen; we hebben ons zelf een mooi cadeau gegeven Perron’31 geopend 
door het oudste spelende lid Theo Schreur. Perron’31 blijkt inmiddels in een 
grote behoefte te voorzien en blijkt een schot in de roos. 
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2. Ingekomen stukken. 
Er zijn geen ingekomen stukken 

 
3. Notulen van de Buitengewone Algemene Vergadering van dinsdag 11 mei 2021 (bijlage 

1) 
De notulen worden ongewijzigd vastgesteld. 

 
4. Gevoerd beleid, activiteiten en (Financieel) verslag 2020 – 2021: 

a. Gevoerd beleid, activiteiten (zie bijlage 2) 
i. De voorzitter gelast een leespauze in om het document te kunnen 

doornemen.   
ii. De voorzitter geeft op hoofdlijnen een toelichting. 
iii. De voorzitter vraagt of er nog vragen zijn: 

1. Er zijn geen vragen over het gevoerde beleid 
2. Bijlage met gevoerd beleid wordt vastgesteld 

 
b. Toelichting financieel verslag door de penningmeester. 

De voorzitter geeft het woord aan de penningmeester voor het toelichten van 
het financieel verslag. 
Ook de penningmeester geeft aan dat er sprake was van een bijzonder 
seizoen vanwege corona, met kantine-opbrengsten van slechts 3 maanden en 
forse rijksoverheidssteun. 
De balans per 30 juni 2021 ziet er goed uit: het eigen vermogen bedraagt ruim 
€ 120.000 (waarvan circa € 80.000 reserve onderhoud accommodatie) op een 
balanstotaal van € 305.000. De activa bestaan voor € 128.000 uit materiële 
vaste activa (de kleedkamers) en € 141.000 uit liquide middelen (deel betreft 
een vooruitontvangen BOSA-subsidie voor de zonnepanelen). De passiva 
bestaan uit langlopende leningen € 67.000 vanwege de financiering van de 
kleedkamers en kortlopende schulden van € 117.000. 
De penningmeester geeft aan dat mogelijk een deel van de ‘reserve 
onderhoud accommodatie’ wordt gebruikt voor de investering in september 
2021 in zonnepanelen. 
De winst-en-verliesrekening seizoen 2020/2021 geeft de effecten van corona 
weer. Sterk verlaagde kantineverkopen deels gecompenseerd door 
rijksoverheidssubsidie. De wedstrijdkosten zijn sterk verlaagd (KNVB heeft 5 
maanden niet in rekening gebracht). Het bedrijfsresultaat bedraagt bijna € 
46.000 positief maar is inclusief circa € 55.000 aan rijksoverheidssubsidie.  
Dit jaar heeft de accountant aangegeven voorafgaande aan de 
Ledenvergadering de samenstellingsverklaring te willen afgeven en niet eerst 
in januari volgend op het seizoen ten behoeve van de KNVB. Voor het seizoen 
2019/2020 betekende dat namelijk dat de jaarrekening was goedgekeurd 
door de ledenvergadering terwijl in januari 2021 de accountant nog correcties 
op deze cijfers heeft doorgevoerd. 
Deze actie leverde enige uitdagingen op in het traject van 
administratiekantoor – accountant – kascommissie – ledenvergadering. De 
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penningmeester is blij met de getoonde flexibiteit door de 
kascontrolecommissie. 
 
Wim van Bokhorst vraagt naar de totale investering in Perron’31 (zijn nu ten 
laste van huisvestingkosten verwerkt). De penningmeester geeft aan dat onze 
kosten per saldo circa € 13.000 bedragen. Daarnaast is door sponsoring circa 
€ 15.000 gedekt (met dank aan Club van 50, HABO en Supportersvereniging). 
Wim van Bokhorst geeft aan dat de toelichting op ‘kolommenbalans’ beperkt 
is. De penningmeester nodigt hem uit om daar samen naar te kijken, maar 
zo’n toelichting is niet passend binnen het financieel verslag. De 
penningmeester geeft aan over een andere vorm van informatieverstrekking 
na te denken. 
 

c. Verklaring kascontrolecommissie. 
De voorzitter geeft het woord aan de kascontrolecommissie (Stephan van 
Twuijver en Carlo Schreurs): 

i. Carlo geeft toelichting. De kascontrole was enigszins rommelig door 
eerder genoemde accountantscontrole. Ook vraagt de commissie zich 
af wat het nut is van kascontrole na de werkzaamheden door de 
accountant? 

ii. Commissie geeft als advies om de bescheiden eerder te laten 
verschijnen. 

iii. De commissie geeft aan dat alle vragen keurig onderbouwd zijn 
beantwoord en dat de verklaring van de kascommissie is verstrekt, 
waarbij de vergadering wordt verzocht om de bestuurder décharge te 
verlenen. 

 
d. Décharge van het bestuur. 

De voorzitter vraagt décharge te verlenen voor het gevoerde financiële beleid 
over de periode juli 2020 tot en met juni 2021. Onder applaus wordt hiermee 
ingestemd.  

 
 
5. Samenstelling kascontrolecommissie over het verenigingsjaar 2021 – 2022 

Stephan van Twuijver, Carlo Schreurs en Arnoud Wallet (reserve) vormen ook komend 
jaar de kascontrolecommissie (deze leden waren vorig jaar al voor 2 jaar benoemd). 

 
6. Plannen met betrekking de accommodatie: 

a. Aangaan overeenkomst mbt recht van opstal met de gemeente Nijkerk 
i. Hiermee ontstaat eigendom van de bouwwerken voor v.v. Sparta 

Nijkerk 
ii. Duidelijkheid omtrent eigendomsrechten is belangrijk teneinde 

zelfstandig te kunnen bepalen wat je doet 
iii. Extra lasten: canon betalen en opstalverzekering aanhouden; kosten 

vallen ook weg. Gemeente ziet dat overdracht onderhoud wat kost. 
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iv. Bestuur is van plan met gemeente een concept overeenkomst uit te 
onderhandelen. 

v. Kees van Zessen vroeg of er al informatie over de locatie ‘zwembad 
Bloemendal’ is. De voorzitter geeft aan dat politieke partijen daar wel 
in de pers uitingen over doen, maar dat er nog geen officieel beleid 
door de gemeente Nijkerk is vastgesteld. 

vi. Er zijn geen verdere vragen over dit punt en op voorhand geen 
bezwaren om te komen tot een concept overeenkomst  
 

b. Renovatie A- en T-veld inclusief investering in A-veld door v.v. Sparta Nijkerk 
i. Er is sprake van wateroverlast bij forse regen op het hoofdveld (A-

veld). 
ii. Voorstel om versneld te renoveren; positieve respons van gemeente 

mbv Green Engineers. 
iii. Planning: A-veld zomer 2022; T-veld volgende zomer (2023) 
iv. Allereerst bestek opstellen door gemeente. 
v. Extra wensen komen voor rekening van de club: 

1. Beregeningsinstallatie en daarmee beter bespeelbaar 
2. Verlichtingssterkte moet naar 300lux (bij TOTO 

bekerwedstrijden verplicht) 
3. Extra zitmeubilair in dugout 
4. Mantelbuis (digitale reclameborden) 
5. 2, 3 en 4 in bestek gemeente 
6. Meerinvestering in beregening: € 29.000 excl btw; incl btw 36k. 

Subsidie 20%. Resteert € 28,8k. Niet zo warm; minder blessure. 
Ton vd Brink vraagt naar noodzaak. Voordeel: niet zo warm 
boven het veld, minder blessures. Kees Buitenhuis vult aan dat 
dit binnen 3e divisie heel gebruikelijk is. 

7. Beregening niet met grondwater (want bevat teveel ijzer wat 
leidt tot roodbruine aanslag); gaat nu via ‘kelder’ met 
leidingwater. 

8. De BTW is niet verrekenbaar want er wordt BOSA-subsidie 
verkregen. 

9. De vergaderingbesluit om het voorstel mbt de extra wensen en 
de daarbij behorende investering aan te nemen. 
 

c. Uitbreiding en renovatie hoofdgebouw v.v. Sparta Nijkerk 
De voorzitter licht de plannen kort toe. Er is behoefte aan kleedkamers, 
overlegruimtes en opslagruimte. Ook de BC heeft ruimtebehoefte. Er is via 
een werkgroep een plan met programma van eisen (globaal nog) opgesteld en 
naar gemeente gestuurd. De gemeente is genegen om een bijdrage te doen 
voor renovatie en extra aanleg kleedkamers en splitsing toiletten 
mannen/vrouwen. Het bestuur wil doorgaan met dit traject om de (financiële) 
verdeling tussen gemeente en vereniging helder te krijgen. 



5 
 

Vanuit de vergadering wordt aandacht gevraagd voor extra ventilatie voor de 
kleedkamers tegen het hoofdveld aan. De voorzitter geeft aan dat dit zeker 
aandachtspunt is. 
De vergadering heeft geen bezwaren dat het bestuur dit traject ingaat en 
stemt derhalve in met het voorstel. 
 
 

7. Bestuursaangelegenheden: 
a. Alwin van de Water is aftredend en voor 1 jaar herkiesbaar.Het bestuur stelt 

voor Alwin van de Water te herbenoemen voor een periode van 1 jaar. Onder 
applaus wordt Alwin van de Water herbenoemd. 

b. Evert Buitenhuis is aftredend. Henk Wallet die vorig jaar voor 3 jaar als 
bestuurslid is benoemd, neemt de functie van secretaris over. 

i. Voorzitter constateert dat Evert Buitenhuis na vele jaren trouwe 
dienst het bestuur verlaat. 

ii. Voordat we van Evert als bestuurslid afscheid nemen worden eerst 
nog enkele personen aan het woord laten met wie Evert altijd veel 
contact heeft gehad. Er worden daarom eerst drie filmpjes getoond 

iii. Ted van Haren laat 3 filmpjes zien van scheidsrechters: 
1. Jan Tempelaar  
2. Wesley O’Neill  
3. Frank de Winter 

iv. De voorzitter staat vervolgens stil bij de staat van dienst van Evert: 
1. Medeoprichter en bestuurslid van onze supportersvereniging 
2. Hoffotograaf 
3. Archivaris van de club 
4. Organisaticomité Supercuptoernooi 
5. Sinds 2005 lid van het bestuur: ruim 16 jaar bestuurslid 

geweest 
6. Regelen en ontvangst van scheidsrechters 
7. Evert blijft Bestuursvertegenwoordiger en continueert het 

regelen van scheidsrechters 
v. De voorzitter stelt namens het bestuur voor aan de algemene 

vergadering om Evert Buitenhuis conform artikel 4, lid 5 van de 
statuten tot erelid te benoemen  

vi. De vergadering geeft bij acclamatie aan in te stemmen met dit 
voorstel 

vii. De voorzitter feliciteert Evert en geeft aan dat we een bijzonder 
persoon bereid hebben gevonden om de hierbij behorende oorkonde 
uit te reiken. 

viii. De oud-eredivisiescheidsrechter de heer Roelof Luinge spreekt Evert in 
mooie bewoordingen toe. 

ix. Evert besluit met dankwoordje: niet verwacht, sprakeloos. Evert blijft 
de club ondersteunen. Onder luid applaus gaat Evert weer zitten. 
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8. Rondvraag en sluiting. 

a. Ton van de Brink vraagt naar de status van Sparta Nijkerk 2; is dit een 
selectieteam of breedtesport? Waar valt het nu onder? Ton beklaagt zich over 
het aantal personen in het 2e elftal. De voorzitter geeft aan dat in het 
beleidsplan het 2e elftal als prestatiesport wordt beschouwd. Gezien de 
resultaten, vragen we ons wel af wat we hier mee moeten. Dennis van der 
Stege geeft aan dat hier binnenkort over wordt besloten.   

b. Er zijn geen verdere vragen meer voor de rondvraag en niets meer aan de 
orde sluit de voorzitter onder dankzeggen voor de aanwezigheid de 
vergadering om 20.45 uur. 

 
Vastgesteld in de bijzondere algemene vergadering 
Van de v.v. Sparta Nijkerk op [datum] 2022 
de secretaris   de voorzitter 
 
 


