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Datum       : 13 december 2022 
Bestuursleden : Bestuur afgetreden maar wel bevoegd: Adrie van Arendonk (tijdelijk  

  teruggetrokken) Jelte Burgler, Maarten Kuhlmann (niet herkozen), Kitty  
  Marijnissen, Peter Mous, Wilfred Smits, John Tielemans, Arno Snoeren,  
  Hans van Dorp,  

Raad van Toezicht : aangesteld om deze vergadering te leiden: Derk Mathon (Voorzitter),  
      Bas van Leeuwen, Marcel Willemsen. 
 

1. Opening vergadering door Derk Mathon (RvT). 
Derk Mathon heet iedereen welkom en opent de vergadering. Deze BLV is georganiseerd omdat 
tijdens de ALV van 10-11-2022, na het wegstemmen van de herkiesbare secretaris en 
vicevoorzitter Maarten Kuhlmann, en het daar uit voortvloeiende aftreden van alle aanwezige 
bestuursleden, de vergadering abrupt is afgebroken. Omdat het bestuur vanaf dat moment 
onder het minimum van drie personen was gezakt bleef het bestuur wel bevoegd maar moest 
wel zo snel mogelijk een nieuwe ALV worden georganiseerd om nieuwe bestuursleden te kiezen. 
Ook zijn er in de vorige vergadering een aantal agendapunten blijven liggen die nog behandeld 
moeten worden. Het bestuur mag in uitzonderlijke gevallen andere personen dan bestuursleden 
aanwijzen om een vergadering voor te zitten en heeft de RvT gevraagd om de vergadering te 
organiseren en te leiden. Wij hebben deze taak aanvaard met het voorbehoud dat wij er alles 
aan zullen doen om onze positie als RvT hier niet onder te laten lijden. We houden het vanavond 
dan ook graag zakelijk en zullen alleen antwoord proberen te geven op zaken die in de agenda 
zijn opgenomen. Andere zaken zijn uiteraard net zo belangrijk maar zijn voor het nieuw bestuur. 
De vergadering van 10 november jongstleden kent alleen maar verliezers. De RvT heeft de 
afgelopen weken veel gesprekken gevoerd met tientallen betrokkenen en leden in het 
algemeen. Dit om een goed beeld te krijgen van wat er leeft bij de verschillende bloedgroepen 
van de vereniging. Er is veel discussie geweest en we hebben gemerkt dat er veel belangen zijn 
die schijnbaar botsen. Er is echter een gezamenlijk belang voor ieder lid van TSC en dat is een 
gezonde club, zowel in sportief, sociaal als financieel opzicht. Zonder deze absolute 
voorwaarden kan een vereniging niet goed functioneren en kan ook het individuele belang van 
leden, spelers, bestuursleden, vrijwilligers ed. niet goed worden behartigd. Ik hoop dat iedereen 
er van doordrongen is dat we alleen door samen te werken en respect te hebben voor elkaars 
mening, deze club kunnen laten groeien! Vanuit de zaal wordt de RvT gevraagd om zich 
voortestellen. De 3 leden van de Raad van Toezicht stellen zichzelf voor:  

- Derk Mathon (voorzitter),  
- Marcel Willemsen (financiën) en  
- Bas van Leeuwen. 

1 afmelding: Lisanne de Wit i.v.m. ziekte 
 

2. Notulist BLV.  Christel Imbos, verzoek aan de leden om de notulist aanstelling akkoord te geven? 
Leden stemmen in. Aanstelling (Besluit). Notulen vorige vergadering het is gebruikelijk om deze 
bij een ledenvergadering voor te leggen. Nu voorstel om notulen samen te voegen en op de 
volgende ALV ter goedkeuring aan te bieden. 
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3. Organisatie en Spelregels ALV (op de site van TSC). (Besluit). Ter inzage op de website. Wat er 
ook gebeurt en welke discussies worden gevoerd deze moeten verlopen volgens de spelregels. 
Kort uitgelegd: laat mensen uitpraten, niet door elkaar heen praten, niet schelden. RVT zal dan 
ingrijpen indien nodig. 

4. Bekrachtiging van de Leden van de RvT. (Besluit). Het orgaan Raad van Toezicht is in 2021 al 
bekrachtigd, maar de RVT-leden zijn nog niet geïnstalleerd. Tijdens vorige vergadering wat 
discussie over bekrachtiging van de deelnemers vandaar is dit als agendapunt opgenomen. 
Maurice Ripzaad heeft besloten taken neer te leggen. De taken moeten nu over 3 leden 
verdeeld worden. Dat zal komende periode nog het geval zijn. Het zou zonde zijn om de 
opgedane kennis verloren te laten gaan. Er moet een minimum van 3 leden aanwezig zijn.  
RVT neemt zitting voor 3 jaar met een rooster van aftreden. Marcel zal als 1e aftreden.  
Leden van RvT zijn geworven door het bestuur. In een RvT wil je een objectief iemand, een RvT-
lid hoeft geen TSC-lid te zijn. 
Marcel bedankt Maurice voor de zaken die hij tot nu toe heeft uitgevoerd, Maurice was oren en 
ogen van de club.  
Er wordt overgegaan tot stemmen.     

Korte pauze. 
 

5. Uitslag verkiezing RvT. (Besluit). 
Stemmen voor: 271  
Stemmen tegen: 3.  
De leden worden bedankt voor het vertrouwen en het mandaat.  
Fijn dat de RvT er is en het is heel goed voor een vereniging. Aangezien de RVT al behoorlijk wat 
kennis heeft opgedaan is het fijn om het verder uit te voeren. Samendoen is het kernwoord voor 
de hele vereniging! 

6. Bekrachtiging van de nieuwe Statuten. (Besluit). 
De huidig geldende statuten dateren uit 1979. Er is een aantal jaren geleden besloten om de 
statuten te herzien. Deze zijn al goed gekeurd door de leden, maar er zijn sindsdien artikelen 
aangevuld en toegevoegd.  
Momenteel (oude statuten) moeten we ons nog steeds houden aan 2/3e van het aantal leden 
om de statuten te bekrachtigen, er is een Escape: een maand na de BLV zou een 2e BLV 
gehouden kunnen worden waar statuten worden voorgelegd en dan zou een meerderheid van 
aanwezige stemmen voor een akkoord kunnen zorgen.  
Voor de toekomst is in de nieuwe statuten opgenomen, dat deze procedure verkort kan worden. 
Maar nu moeten we ons aan de statuten van 1979 houden.  
Derk verzoekt om toestemming, om bij de volgende ALV (dus niet een BLV over 4 weken) met 
een meerderheid van aanwezige stemmen de statuten te bekrachtigen.  
Er wordt nog uitgezocht of online stemmen eventueel een optie is.  
Wat zijn de wijzigingen op de statuten in het kort:   

- Deze hebben betrekking op het verenigingsrecht.  
- Plafond voor uitgaven met bestuur zijn verhoogd, verbeteringen doorgevoerd. Nee we 
lopen niet tegen heel praktische problemen.  
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De nieuwe statuten worden er op een praktische plaats op de website neergezet onder de 
uitnodiging van de BLV, zodat deze voor iedereen inzichtelijk zijn.  
Op dit moment zou 1 lid uit de zaal niet akkoord gaan omdat er reuring is binnen de vereniging 
over zaken die in de statuten opgenomen kunnen worden:  

- Onenigheid over selectie en B-selectie: voorstel om een stichting en een vereniging te maken. 
- Problemen met vrijwilligers: voorstel iedereen die lid is een aantal hand en span diensten 

verplichten om te verrichten.  

De RVT vindt het goede gedachten, evt. zijn dit zaken die via een huishoudelijk reglement 
aangepast kunnen worden. Maar dat zijn besluiten die genomen moeten worden door een 
nieuw bestuur. 

7. Verkiezing bestuursleden. (Vervalt. Alleen verklaring van de voorzitter).  
Hoofdreden waarom we hier zijn. Omdat er binnen de gestelde termijn van 7 dagen geen 
kandidaten bereid gevonden zijn om het bestuur over te nemen. Wat inhoudt dat punt 8 ook 
komt te vervallen. Formeel gezien betekent dit dat dit proces voortgezet moet worden. Het 
oude bestuur, dat aanwezig is, is nog steeds bevoegd. Alle bestuursleden zijn nog steeds 
behulpzaam bij de werkzaamheden tot deze ALV. De motivatie is lastig te vinden om er nog vol 
voor te gaan. Verzoek aan alle leden om samen ervoor te zorgen dat het goed blijft draaien. 
Proces: vergelijk de situatie met een kabinet dat demissionair is. De zaken moeten doorgaan.  
Laat onverlet dat RVT drukdoende is met het feit dat er een nieuw bestuur moet komen. De RVT 
zal het huidige bestuur zo veel mogelijk blijven ondersteunen. Maar RVT heeft nu als hoofdtaak 
om een bestuur te werven. Hopelijk zitten we binnen een paar maanden weer bij elkaar om een 
nieuw bestuur te kiezen.  

- Vanuit de zaal wordt opgemerkt dat het logisch is dat niemand zijn nek uitsteekt als je niet 
weet wat er speelt binnen de vereniging. Het wordt op prijs gesteld openheid van zaken te 
geven.  
De RVT geeft openheid van zaken aan de mensen die met ze in gesprek gaan.  

- Welke bestuursleden worden gezocht? Minimaal 5 leden (3 leden dagelijks bestuur: 
voorzitter, secretaris, penningmeester) + 2 commissieleden vanuit huishoudelijk reglement. 
Waarschijnlijk een klein bestuur dit geeft voordelen t.o.v. een grote groep. Minimaal 5 leden. 
Stel je breidt uit met commissieleden. Is dat ook akkoord, ja is akkoord 

De RVT gaat wellicht uitbreiden omdat er meer taken toebedeeld gekregen dan men lief is. Ook 
in huishoudelijk reglement ook op voordracht van bestuur.  

8. Uitslagen verkiezingen. (Vervalt). 
9. Ingekomen stukken.  

RVT denkt dat stukken van belang zijn om club de weg naar voren willen inslaan. 

- Brief Hans van Gastel: Hans leest zijn brief voor. (Als bijlage toegevoegd) 
RVT niet inhoudelijk reageren. Maar wel ruimte bieden aan anderen om te reageren. 

- Brief spelers TSC zondagselectie: Marcel Willemsen leest de brief voor. (Als bijlage 
toegevoegd) 
Hans Kuppens kledingcommissie reageert: In het reglement staat in geval van zoekraken 
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kleding het team de rekening moet betalen. 2 keepers tenues zijn ondanks de regel toch 
vergoed na kwijtraken. Volledige selectie heeft nieuwe uittenues gekregen conform aantallen 
doorgekregen van het bestuur. Door 1 extra speler aan te stellen was dit niet op voorhand 
besteld. Er zijn allemaal nw. materialen gekocht i.s.m. speciale sponsor. Duurde langer door 
levertijd. Vorig jaar nieuwe ballen ontvangen waarvan een zak met 10 ballen is kwijtgeraakt. 
En wederom zijn er nieuwe ballen geleverd.  

- Ingekomen brief ALV 10-11 Gijs Peters: (brief toevoegen)  
Eigenlijk is TSC een zondagvereniging hoe is visie met betrekking tot zondagvoetbal. 
Landelijke trend dat zondagvoetbal aan het uitdrogen is.  Wat is de visie van bestuur nog 
steeds een zondagvereniging? Wat is de Tendens? 
We willen voor nu een zondagvereniging blijven. Toen besloten moest worden voor 
eventuele Lineair oversteken naar zaterdagvereniging was dit om veel redenen niet haalbaar 
denk aan faciliteiten, wedstrijdvelden, kleedlokalen en horeca. De intentie om zondag weer 
groter te worden. De intentie niet om zaterdagclub te worden en daarom is dit bij KNVB niet 
aangevraagd! 
Met een brede groep destijds besloten om een zondagvereniging te blijven. Er vond geen 
wijziging plaats dus hoefde niet met leden overlegd te worden. 

- Joey uit de zaal: Als je ziet dat je dat alles op zondag leegloopt moet je dan niet beslissen om 
toch voor zaterdag te gaan. Arno toen nog niet bespreekbaar. Door de jaren heen is de 
tendens wel waargenomen. Misschien nu bespreekbaar te maken bij de vereniging. Dit is aan 
een nieuw bestuur. 

- Conclusie: We zien dat er een maatschappelijke transitie plaatsvindt waar steeds meer 
mensen op zaterdag i.p.v. zondag willen spelen. Zondag is misschien niet meer haalbaar op 
korte of middellange termijn. Maar dit Is aan het nieuwe bestuur, voorstel om leden dit als 
agendapunt op te laten voeren.  

- Als mogelijke oplossingen wordt gedacht aan kunstgras op het hoofdveld, zodat logistiek het 
probleem dan op zaterdag oplost.  

- De teams die zijn vertrokken zijn wel op zondag blijven voetballen, dus dat was niet de reden 
van vertrek. Misschien dit ook ter discussie stellen bij het nieuwe bestuur. 

- Saskia uit de zaal: Horeca en terreinbeheer is niet mogelijk als het allemaal naar de zaterdag 
gaat. Voorkeur is om gezelligheid over het weekend te verdelen.  

10. Vaststelling jaarbegroting 2022-2023. (Besluit). 
Marcel neemt het woord: Begroting lag 10 november tijdens ALV al klaar. De begroting is al 
onder hande het speelt nu. Voor juli 2022 had deze al aangenomen moeten worden. Zodat 
demissionaire bestuur en nieuwe bestuur dit uit kunnen voeren. Arno Snoeren heeft de 
begroting gemaakt we waren in het proces naar nieuwe penningmeester.(Begroting wordt 
toegevoegd.)  

- Ledental toegelopen, daarom niet nodig om contributie te verhogen; 
- Omzet en inkoop kantine: stijging beide kanten n.a.v. omzetten die in sept en okt . zijn 

gemaakt. Kleine €15.000,- meer dan vorig seizoen maar toen speelde Corona nog. Significant 
hoger dan voorheen; 

- Sponsoring groei door nieuwe sponsors;  
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- Premies en onkosten selectie. Niet meer rechtstreeks door “vrienden van TSC” zodat bestuur 
inzicht in uitgaven zagen.  

- Subsidies gemeente niet meegenomen omdat we niet zeker weten of we deze ontvangen.  
- Opbrengst zonnepanelen, voorzichtige schatting verkoop van de stroom nu ca €10.000,-  
- Overige baten wat voorzichtigheid, contract dat afloopt met de brouwerij.  
- Vrijwilligers accommodatie, scheidsrechter nu hoger omdat we meer open zijn. Vrijwilligers 

verhoogd naar 5,- al lastig genoeg om vrijwilligers te krijgen.  
- Kleding €12.000,- contributierun uitgegeven aan kleding.  
- Rentelasten worden ieder jaar steeds minder.  
- Algemene kosten ook lockersysteem eigen spullen en benodigdheden.  
- Kosten KNVB blijft gelijk. Kosten voor verzekeringen. Kosten evenementen. 
- Onderhoudsplan: zaken die serieus moeten gebeuren, €25.000,- schilderen. Voorziening voor 

onderhoud. Als we ruimte hebben voorziening voor blijven houden. Cashflow ruim positief . 
Als deze begroting gerealiseerd wordt dan €150.000,- positief! 

Vragen uit de zaal:  

- Waar zien we kosten van het internationaal toernooi?  
Antwoord: Alle geldstromen lopen buiten TSC. De opbrengst besteden we aan TSC.  

- Spreektijd Dennie stond op agenda ALV van 10-11. Dit zien we ook niet terug op de 
begroting.  
Antwoord: De RvT kan hier niet op reageren, Dit zit onder de advocaten. Dan is dat zo dat heb 
je te respecteren.  
Antwoord Dennie: hij geeft aan dat in deze belang van TSC voorop staat. Dennie geeft aan dat 
zijn belang is in deze vergadering ondergeschikt te vinden. De vergadering wordt 5 minuten 
geschorst. Arno en Dennie overleggen of er een verklaring gegeven kan worden. Besloten om 
er op dit moment verder geen meldingen over te doen.   

- Als er geen openheid en duidelijkheid in is het lastig om op te staan als nieuw bestuur.  
Antwoord: De RvT is gevraagd om deze vergadering voor te zitten, positie van neutraliteit en 
objectiviteit. Al wel in gesprek met diverse mensen tijdens deze gesprekken wordt openheid 
van de discussie die speelt gegeven. Het betreft individuele belangen, niet veel toevoegen 
aan het proces waar we nu inzitten.  

- Thijs: begroting inschrijven op een loterij. Grote Club actie de steentjes kun je terugvinden in 
de overige baten. Er is onduidelijkheid welke loterij het betreft. Dit wordt in de 
wandelgangen verder opgelost. 

Verder geen vragen over de jaarbegroting, de begroting wordt goedgekeurd en vastgesteld. 

11. Rondvraag: vragen gelieve u bij voorkeur voor aanvang van de vergadering of tijdens de pauze 
schriftelijk in te leveren bij de voorzitter ALV. (Mondelinge vragen tijdens de algehele ALV 
toegestaan). 

• Gert-Jan van Wanrooij: Lineair oversteken wanneer wordt daar iets over besloten: 
Antwoord: Daar is nu geen uitspraak over te doen. Hopelijk deze winter nog een nieuw 
bestuur om dit aanhangig te maken.  
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En ook een begroting voor 1 juli 2023 ook de begroting laten goedkeuren.  Evt. een BLV 
voor beleggen voor je ergens aan begint.  

• Zonnepanelen hoe wordt de opbrengst besteed? 
Antwoord: we leveren wel maar gebruiken nog niet, als particulier mag je salderen, maar 
TSC is grootverbruiker. TSC verkoopt nu de opgewekte stroom. 

• Wat is het Plan de campagne voor een bestuurscrisis. Het is niet gelukt om binnen 4 weken 
tot bestuurders te komen.  
Antwoord: RvT schiet terug in rol, maar ook formerende rol aannemen. Gaan met mensen 
in gesprek. In de gesprekken kunnen we wat meer openheid van zaken geven. De huidige 
bestuursleden zijn deze nog bereid om het “demissionair” te doen?  
Arno geeft aan dat aangegeven is dat het bestuur het verkeerde beleid maakte, dus het is 
lastig. Er wordt op de winkel gepast! 
Belangrijke maanden komen er aan RvT zal ondersteuning bieden aan huidige bestuur. 
Kernprobleem: transparantie, hier moet je aan werken. Wat is nu het probleem met de 
selectie en het bestuur. Er moeten trainers gaan aantrekken etc. welke kant gaan we op. Dit 
is een vraagstuk, dat blijft onderbelicht de kern van een bestuurlijke impasse.  
RVT kan geen besluiten nemen er zal een nieuw actief bestuur komen bij voorkeur over 4 
tot 6 weken een nieuwe ALV. We zitten in een crisis en deze benutten om zo snel mogelijk 
tot een gepaste oplossing te komen.  
Arno: hoe het was was niet goed. Hoe is het plan nu, kom met een plan tegenstemmers. Er 
zit ook waarde in degene die tegengestemd hebben. Er komt geen oplossing als we naar 
elkaar gaan zitten wijzen. 
RvT samen oplossen samen ervan doordrongen zijn. Een proces in moeten waar goede 
kandidaten naar voren moeten stappen. RVT moet een bestuur gaan vormen waar 
tegenstemmers zich in moeten herkennen. Het moet weer 1 club worden.  
De gesprekken met het huidige bestuur lopen nog en afhankelijk wat er opstaat. Goed dat 
de hangende punten nu behandeld zijn.  

• Hoe is de RvT benaderbaar? De RvT gaat een e-mailadres aanmaken en publiceren op de 
TSC site.  

12. Sluiting van de vergadering. 21.40 sluit de voorzitter de vergadering.  
Dennie bedankt de RvT voor de waarneming als voorzitter. Bedankt voor de open discussie, 
hopen dat we de neuzen weer dezelfde kant op krijgen daar zijn we met zijn allen voor 
verantwoordelijk.  
Het huidige bestuur is formeel gezien nog steeds bevoegd, maar wel sprake van een soort 
afscheid. Gebruikelijk om mensen die zich hebben ingezet te bedanken voor de geleverde 
diensten. De RvT bedankt alle bestuursleden met een persoonlijk cadeau.  

 
 


