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GEA 
 

 

 
 
 
 
Algemene ledenvergadering 
 
Datum;   10-03-2021 
Start Tijd;  19.30uur 
Locatie;   Microsoft Teams 
Op uitnodiging van; Bestuur SV Helios 
 
 
 
Aanwezigen bestuur:  

• Bert Vennink 

• Richard Achtereekte 

• Giel Spierts 

• Gerard Kok 

• Patrick Geijsen 
 
Aanwezigen leden:  

• Mike Gerritsen  

• Ron Muiderman (Afwezig) 

• Eelke Brouwer  

• Noel Elsinhorst (Afwezig)  

• Hans Van Gelder en Bernadette  

• Harm-Jan Bouwmeester  

• Rene Achtereekte (Afgemeld) 

• Mats Meijerhof  

• Berry Essenstam  

• Edwin Thomassen (Afwezig) 

• Monique Vrielink (Afgemeld)  

• Erik Bakker  

• Ronald Blokvoort  

• Glenn Alberts (Afwezig) 

• Evert Altena  

• Jose Boxebeld (Afgemeld) 

• Ben Woertman  

• Dick Schotgerrits  

• Ans Lipholt  

• Anton Kok  

• Linda Wijnnobel (Notulist) 
 
 
  



 
Samenvatting gesprek: 

 
1. Opening 

Gerard opent de AVL 2021 
Protocol voor deze online ALV word kort doorgenomen Gerard 
 

2. Notulen vorig seizoen 

• Algemene rondvraag over de notule van 25-11-2019 
o Geen reactie, is akkoord Gerard 

 
3. Verslag Technisch Hart, Meiden & Senioren Patrick 

• Samenstelling word doorgenomen 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

• Doelen 2020-2021 zijn het zelfde gebleven zoals vorig jaar 

 

• Resultaten worden doorgenomen, echter vele zijn belemmerd door COVID-

19.Zullen de leden afnemen? Het antwoord hierop is dat de aanwas van 
jonge leden minder is geworden. Als we hier geen actie op ondernemen 
zal er over een aantal jaren geen tot heel weinig jeugd meer zijn. 
Hiervoor is inmiddels een ledenwerfactie gestart. (zie verderop) 
 

 

• Evert Altena is momenteel erg druk met het aanpassen van de training 
schema’s, dit met het oog op de avond klok en scheiding tussen jeugd en 
senioren trainingen vanwege COVID-19.  
Bedankt Evert voor jou inzet.  
 

 
 

  



 

• COVID-19 programma Jeugd; 
Naar aanleiding van de herfst- en wintercup is het idee ontstaan om de 
voetbalclinic door het 1e (selectie) te laten geven, deze is erg goed en leuk 
ontvangen. 
 
Momenteel word er gekeken naar de mogelijkheden voor de lentecup en de 
voorbereiding daarvan. Dit geeft weer een mooi vooruitzicht.   

 

• Ledenwerving Jeugd; 
Mooie flyer is gecreëerd door de moeder van Erik Bakker en verspreid.  
Het streven is alle jeugd aan ‘deze kant van de Holterweg’ bij Helios te laten 
voetballen.  
Laatste informatie is 8 potentiële nieuwe leden.  
 

• Selectietrainers Jeugdteams; 
Trainers voor de selectie elftallen (eerste elftallen) hebben voor komend 
seizoen al toegezegd te blijven, en door te gaan.  
 

• Vragen; 

•  

• Eelke; voor de commissie leden werven was er laatst een oproep of er mensen 
zijn die dat willen oppakken. Heeft dit afdoende animo opgeleverd?  
Bert; Erik Bakker is bezig met een training voor het werven van vrijwilligers.  
Erik gaat informatie verzamelen met een team vrijwilligers om zich heen, om het 
Taakie systeem te vullen en hun kwaliteit te gebruiken bij activiteiten waar hulp 
bij nodig is. Dat maakt het vragen om hulp makkelijker.   
 
Evert; Patrick, de lente-cup, ben je er van op de hoogte dat er door de KNVB 
een regio-cup georganiseerd gaat worden? Patrick is op de hoogte en houd hier 
rekening mee.  
Patrick; ik zie de lente-cup als opvulling voor als de KNVB nergens mee komt. 
Evert zal aanvullende informatie doorsturen aan Patrick. 
Ans; vult aan dat de KNVB heeft geschreven (NOS) dat voetbal clubs alleen 
voor eigen leden wat mag organiseren. Dit is tot 23-03-2021 van toepassing, de 
versoepeling van de COVID-19 regels is eerst nodig.  

 

• Meiden Voetbal; Gerard 
 

 
Extra note; er voetballen 10 meiden in jongens teams.  

• Bert; het doel is om de meiden ook weer richting Technisch hart te krijgen 
zoals voorheen.  
 

• Senioren; Richard 
 

• Bespreekt de overgang naar de zaterdag voetbal.  



Het is een mooie overgang geweest met veel positieve geluiden,  
ondanks de stap terug.  
 
Dit seizoen zal er geen promotie/degradatie zijn vanwege de minimaal  
aantal aan competitie wedstrijden die er gespeeld zijn. 
 
Het contract met Harry Decheiver is ook succesvol verlengt.  

 
In het overzicht is er 1 elftal van de senioren minder, deze is komen te vervallen omdat 
dit team een minimaal aantal spelers had, en er veel spelers ‘geleend’ moesten worden.  
 
Voor dit seizoen is er besloten niet mee te doen aan de KNVB regio-cup. Harry wil wel 
meedoen aan de eigen regio-cup.  
 
Het eerste en tweede zijn zo goed mogelijk blijven door trainen, echter was dat helaas 
niet bij alle teams mogelijk. 
 
Er is gekozen voor de eigen regiocup om zodoende zoveel mogelijk  toeschouwers te trekken en 
daarmee een impuls te geven aan de kantine omzet. Hopelijk mag dan de kantine weer open. 

  



 
4. Financieel jaarverslag seizoen 2019-2020 Giel 

2019-2020 leek erg goed te gaan tot aan de COVID-19, zoals te zien is aan het 
eerst kwartaal. 
 
Door de stilstand vanwege COVID-19 zijn diverse tegemoetkomingen geweest 
zoals bijv; contributie aan de KNVB hoefde niet betaald te worden, er is een 
kwijtschelding van 3 maanden huur geweest vanuit de gemeente.  
 

• Ook is er een overstap geweest van energie leverancier en is Helios nu collectief 
aangesloten bij Sportvereniging Deventer. 

 

• Personeelskosten zijn door de NOW-regeling (noodmaatregel overbrugging voor 
Werkgelegenheid) relatief laag gebleven. 

 

• Diverse kosten doorgenomen en uitgelegd.   
 
 
 

• Debiteuren omvat terug ontvangst vanuit de gemeente. 
 
 
 

  



5. Begroting 2020-2021 Giel 
 

• Begroting 1 is optimistisch met het oog om het 2e kwartaal weer de kantine open 
te kunnen doen. Alle kosten zijn meegenomen, de KNVB en gemeente hebben 
geen toezeggingen gedaan dus alles kosten zijn meegenomen. 

 

• Begroting 2 Pessimistisch; 
We zullen evt moeten snijden, echter wanneer dit niet gebeurd heeft de begroting 
echt wel een ander plaatje. Ondertussen lijken er toezeggingen los te komen van 
de Gemeente en kunnen we ook weer gebruikmaken van de nieuwe NOW. 
Aanvulling Richard: De NOW betreft een voorschot en wordt achteraf verrekend. 
Alleen NOW I is afgehandeld  

 

• Harm-Jan; Waarom geen contributie verlaging? En Afkoop niet in aparte kolom 
voor wanneer iedereen vrijwilligers werk doet.  
Giel; Deze kosten worden wel apart geregistreerd maar is nu samengevoegd 
voor een overzichtelijke presentative. 
 

• Eelke; Overstappen naar andere energie leverancier is benoemd in vorige 
notulen, toen was het antwoord nee, echter is er toch overgestapt, blijkt dit toch 
goedkoper?  

• Giel; Ja het klopt dat we zijn overgestapt. Jaarlijks hebben we een rekening van 
ongeveer EUR 30.000,-, nu zijn we aangesloten via collectief van Sportbedrijf 
Deventer voor gas en licht maar helaas scheelt dat niet veel en voor de 
beeldvorming is dit ongeveer 0,1 cent per m3 en kWh, in verhouding erg weinig. 
 

• Eelke; Vorige notulen staat wat over sponsoring, gaat dat dan ook onder Erik 
bakker vallen en gaat hij daar aandacht aan besteden? 
Bert; Ja alles valt daar onder, alle commissies, dus ook de sponsoring. 

 
 
 
 
  



6. Samenwerking vereniging/stichting Richard 
 

• Er is in COVID-19 tijd mooi werk geleverd door de stichting zoals het leveren van 
maaltijd. 
Er is nu niet alle ruimte om dit uitgebreid door te lopen maar er gebeurd heel veel.  
 
Inrichting van de kantine en bootcamp strook is ingericht.  

• Harm-jan; Bootcamp strook heeft 2 dug-outs gekost worden deze nog een keer 
vervangen?  
Gerard; geeft aan dat de oude dug-outs weg moesten van de gemeente. Hier is 
Harm-jan het niet mee eens. Gehoord word dat daar niet in geïnvesteerd word. 
Schaamte tegenover de tegenstander dat er geen dug-outs staan.  
Giel; Er zijn acties geweest voor geld inzameling; clubactie, oliebollen, sponsoring. 
Er is geld gereserveerd, echter is Helios vanwege de huidige omstandigheden 
voorzichtig met de investering.  
Er moeten keuzes worden gemaakt bij subsidie stromen. Vraag word begrepen, 
maar er moet kritisch worden gekeken naar investeringen.  

 

• Ben; Dug-outs zijn weg gehaald zonder overleg, inclusief de fundering, welke 
herbruikt had kunnen worden, dit is teleurstelling. De bootcamp is aangelegd zonder 
overleg. Graag meer overleg in dit soort situaties, dit om slimme dingen te doen voor 
een makkelijke, misschien goedkopere vervanging.  
 

• Nieuwbouw opties worden nog besproken. Echter ligt dit nu wel stil. Wanneer er een 
update beschikbaar is zal dit worden gedeeld. 
 

• Met de stichting willen we graag een meer structurele financiering realiseren om 
beter onze doelen op langere termijn te kunnen realiseren. 

 
 
 
 
 
  



7. Mededelingen Bert 

• WBTR – Wet bestuur en Toezicht Rechtspersoon 
Elk bestuur in Nederland moet zaken anders te regelen volgens nieuwe 
wetgeving, waaronder statuten naar de notaris toe.  
Hier word aan gewerkt echter ook gewacht op KNVB, sportbedrijf Deventer en 
NOC-NSF om de correcte stappen te kunnen doorlopen. 
En daarna kan worden voorgesteld in de ALV.  
Richard; Deze wet is in het leven geroepen om misstanden te voorkomen zoals; 
vriendjespolitiek en het verdwijnen van geld.  
Dus meer vast leggen en meer controle.  

 
Bert; Ieder bestuurslid word hoofdelijk aansprakelijk. Er word vast gelegd dat er 
minimaal 2 andere bestuursleden moeten meekijken. Alle stichtingen in 
Nederland zullen dit moeten doorlopen.  

 

• Windmolen; 
Vorige week gesprek gehad met ‘ DeventerWint’ welke zich hard maakt voor de 
zorgen van de formaat windmolens en plaatsing/locatie. We willen gezamenlijk 
gaan kijken naar communicatie richting de gemeente Deventer.  
Rondvraag of iedereen het hiermee eens is.  
Er zijn GEEN stemmen tegen, akkoord bevonden.  
 

8. Acties / Vrijwilligers 
 

• Benoemen van een aantal vrijwilligers diensten! Top werk. Gerard 
 

• Oliebollen actie, opknappen van de bar, plaatsen van bankjes en onderhoud, 
goed gedaan! 

 
9. Jubilarissen 

 

• We willen de jubilarissen niet digitaal bedanken.  Gerard 
Dit word doorgeschoven naar de volgende ALV, dit wanneer de kantine weer open 
is, zodat iedereen passend in het zonnetje kan worden gezet.  

 
10. Rondvraag 

Hans; Met bestuur gezeten als technisch hart. Wanneer worden deze punten 
doorgenomen?  
Bert; Daar was afgelopen zaterdag (06-03-2021) toch tijd voor?  
Hans; hij heeft het niet helder en zal, indien er nog open vragen zijn dit doorsturen 
zodat dit alsnog beantwoord kan worden. 
 
Ben; Ook als technisch hart, dat de grote doelen op het kunstgras staan. Het gesleep 
over de hekken heen, deze doelen gaan kapot (zowel net als frame) en tevens geeft 
dit gesleep een hoop vervuiling op het veld.  
Richard; Het blijft soms lastig afdoende goals te hebben ivm keepers training, 
misschien moeten we gaan kijken naar een investering voor een extra doel. De 
andere goaltjes zijn te klein voor deze training. 
Ben; idee 2 extra vaste doelen op het veld, maar niet heen en weer slepen, er moet 
nog een doel gelast worden en anders blijft alles kapot gaan.  
 
Berry; Is het mogelijk een ballenvanger op veld 3 te krijgen (aan de kant van de 
schipbeek)? Er word vaak overheen geschoten, en zijn lastig op te halen. Per 
wedstrijd 3 / 4 ballen terug te halen.  
Richard; Helpt het als we de struiken gaan snoeien? 
Ben; Ballenvanger is daar niet haalbaar. 
Bert; Ben wil jij dit oppakken met de gemeente? Veel ballen gaan ook lek door de 
stuiken (aanvulling van Berry). 

 
 



11. Afsluiting 
 

• Afsluiting door Gerard. 
Iedereen bedankt voor het teamwork, ook alle vrijwilligers 
Afsluiting 20:51u 

 
 


