Concept-verslag van de jaarlijkse vergadering van de ‘Om en Nabij de Eeuw
Clubs’ op 17 november 2018 in het Clubhuis van ASC in Oegstgeest
Aanwezig waren:
namens ASC: Arnold Grootveld en Frank van Gils; Marcus Rooijakkers was wegens
werkzaamheden verhinderd tot 12:45 uur
namens Victoria: Cor Winkel, Odin Vreeken, Ben Hulscher
namens VOC: Akkie Bakker en Daan van der Kooij
namens Forward: Jelle Limburg en Ruben Haring
namens Olympia: Edo Neefjes en Peter Lugthart
namens Prinses Wilhelmina: Robert Morsman
namens Quick: Willem Berkhout en Patrick Berns
namens ZAC: Roel Broeksma
namens Sparta: Glenn Snoep
namens Ajax: Chris van Eck
namens Kampong: Valentijn Peute en Hidde Piekaar
bestuursleden: Hans Créton en Carel Jansen (de laatste vertegenwoordigde ook de
vereniging Be Quick); penningmeester Jan Pieter Ellerbroek moest wegens ziekte
afzeggen.
Afmeldingen werden ontvangen van:
Hercules (contactpersoon en lid van de kascommissie Walther Kahn kreeg op weg naar
de vergadering een lekke band en moest verstek laten gaan)
HBS: (contactpersoon en adviseur Herman Franken moest wegens ziekte van zijn vrouw
afzeggen)
Concordia (contactpersoon en bestuurslid Jan Pieter Ellerbroek moest wegens ziekte
afzeggen)
Black Devils (contactpersoon en bestuurslid Jan Pieter Ellerbroek moest wegens ziekte
afzeggen)
Robur et Velocitas
Frisia
HVV
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K.HFC
AFC
UVV
Geen bericht werd ontvangen van:
LSC 1890
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1.

Opening
Even na elven opent voorzitter Hans Créton de vergadering. Hij dankt ASCCommissaris Voetbal Coen Vergedaal van harte voor de geboden gastvrijheid,
heet speciaal welkom aan de ONEC-contactpersonen voor wie die de eerste
jaarvergadering is, en geeft het woord aan Coen Vergedaal.
Nadat Coen Vergedaal de ONEC-contactpersonen van harte welkom heeft
geheten op het mooie nieuwe complex van ASC en een aantal historische
verenigingsfeiten naar voren heeft gebracht– waarbij vooral opvalt hoe vaak ASC
het net niet heeft gered om tot onvergetelijke topprestaties te komen – wenst hij de
aanwezigen een prettige en vruchtbare vergadering toe.

2.

Mededelingen/ingekomen stukken
Secretaris Carel Jansen deelt mee van welke verenigingen hij wel en geen bericht
van verhindering heeft ontvangen (zie pp. 1 en 2 van dit verslag).
Voorzitter Hans Créton verwijst naar het tragische bericht dat we hebben
ontvangen over UVV-contactpersoon Harrie Bos. Harrie is op 19 oktober
jongstleden overleden. Hans memoreert de grote betrokkenheid van Harrie bij
UVV en ook bij ONEC, en vraagt de aanwezigen om Harrie met een korte stilte te
herdenken. Daarna wordt de vergadering voortgezet.

3.

Notulen vergadering 28 oktober 2017
De notulen van de vergadering van 28-10-2018 worden ongewijzigd goedgekeurd.

4.

Financiën

•

Toelichting bestuur / Verslag kascommissie
Nu penningmeester Jan Pieter Ellerbroek zich wegens ziekte heeft moeten
afmelden, geven de voorzitter en de secretaris een korte toelichting. Daarbij wijzen
ze erop dat de penningmeester bij de totstandkoming van de jaarrekening net als
in eerdere jaren prettig en vruchtbaar contact heeft gehad met de kascommissie,
in de persoon van Walther Kahn. Walther is vanwege autopech niet aanwezig,
maar het andere lid van de kascommissie, Ben Hulscher, bevestigt dit, en geeft
uiting aan de tevredenheid van de kascommissie over wat er nu ter tafel ligt. Hij
beklemtoont hoe belangrijk het is dat verenigingen die nog een
betalingsachterstand hebben, die zo gauw mogelijk ongedaan maken. Ook wijst hij
er, samen met de voorzitter, op dat in de voorliggende versie van de jaarrekening
nog niet is verwerkt dat het toernooi bij Sparta (zie hieronder) een positief saldo
heeft opgeleverd.
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De vergadering neemt het positieve oordeel van de kascommissie over,
dankt de penningmeester en de kascommissie voor het achterliggende werk, en
geeft decharge aan het bestuur.
•

Benoeming nieuwe kascommissie
Op voorstel van het bestuur wordt Ben Hulscher opnieuw tot lid van de
kascommissie benoemd, en zal Walther Kahn door de voorzitter worden benaderd
om ook nu weer lid te worden van de kascommissie [is intussen gebeurd, en
Walther heeft ingestemd; CJ].

5.

Terugblik op het ONEC-toernooi van 23 juni 2018, georganiseerd door Sparta en
financieel mede mogelijk gemaakt door BDO
Algemeen bestaat er veel waardering voor de organisatie en de invulling van het
toernooi. Dank wordt gezegd aan Sparta en dan met name aan de commissie die
zich onder leiding van Glenn Snoep heeft ingespannen om dit toernooi tot een
succes te maken. Het toernooi zelf, met zestien deelnemende teams, en de
bijbehorende festiviteiten vielen bij de deelnemers in zeer goede aarde.

6.

Afloop sponsoring BDO: consequenties voor ONEC-financiën en -toernooien

•

Zoals door het bestuur al enigszins werd verwacht, heeft BDO besloten om de
sponsoring per 1-1-2019 te beëindigen. Dat impliceert vanzelfsprekend dat de
jaarlijkse bijdrage komt te vervallen. Gelukkig beschikt ONEC over behoorlijke
reserves. Daarmee kan dit verlies aan inkomsten niet helemaal, maar wel deels
worden opgevangen zonder dat dat al te grote risico’s voor een gezonde financiële
situatie van ONEC met zich mee hoeft te brengen. Na een open uitwisseling van
opties en standpunten, en een verheugende mededeling van Ajax-contactpersoon
Chris van Eck die met zijn bedrijf DITP Detachering IT Professionals voortaan de
ONEC-toernooien wil gaan sponsoren (luid applaus volgt!), wordt het volgende
afgesproken.
a.

De toernooifrequentie blijft ongewijzigd: elk jaar is er een ONEC-toernooi.

b.

De organiserende vereniging legt aan de ONEC-penningmeester een
begroting voor.

c.

Na goedkeuring van die begroting wordt aan de organiserende vereniging
een vast bedrag ter beschikking gesteld, deels uit de ONEC-reserves, en
deels uit de vooralsnog jaarlijkse sponsorbijdrage van DITP Detachering IT
Professionals (met Chris van Eck zal nog worden overlegd over de manier
waarop deze sponsoring in de uitingen van ONEC zichtbaar wordt gemaakt).
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d.

Daarnaast wordt uit de ONEC-contributies per vereniging die bij ONEC is
aangesloten (bij aanvang van deze vergadering waren dat er 23; na afloop
waren het er 24; zie punt 10b hieronder), een vast bedrag ter beschikking
gesteld.

e.

Daarnaast betaalt elke deelnemende ONEC-vereniging een bedrag per
deelnemend team.

f.

Als voor een dekkende begroting nog extra inkomsten nodig zijn, dient de
vereniging daar zelf voor te zorgen.

g.

Na afloop van het toernooi wordt financieel verslag uitgebracht aan de
ONEC-penningmeester. Een eventueel positief saldo wordt overgemaakt
aan ONEC.

•

Om het verlies van de sponsorgelden van BDO nog verder te compenseren dan al
gaat gebeuren met de Chris van Eck toegezegde sponsorgelden, gaat de
sponsorcommissie - die het afgelopen jaar nog niet actief is geweest - op zoek
naar aanvullende sponsoring voor ONEC. In eerste instantie zullen de
mogelijkheden daarvoor worden onderzocht bij bedrijven waar spelers van ONECverenigingen een prominente positie bekleden. De sponsorcommissie bestaat met
ingang van deze vergadering uit Jelle Limburg, Odin Vreeken en Carel Jansen.

7.

ONEC-toernooi-agenda

•

Zoals gebleken is bij punt 6 (zie hierboven) blijft de vergadering het een goed idee
vinden dat er in de komende periode elk jaar een ONEC-veteranentoernooi wordt
georganiseerd. De afspraak blijft van kracht dat afhankelijk van de mogelijkheden
en voorkeuren van de organiserende vereniging per toernooi wordt besloten of dat
een 11x11 of een 7x7 toernooi wordt, en dat er zo mogelijk steeds parallel aan het
hoofdtoernooi (toegankelijk voor spelers van 35 jaar of ouder) ook een kleiner
toernooi wordt georganiseerd (altijd 7x7) voor de oudere veteranen, vanaf 55 jaar.

•

Conform de besluitvorming in de vorige jaarvergadering worden voor de komende
jaren de volgende afspraken gemaakt.
2019:

Kampong.
Kampong had zijn 115-jarige bestaan willen vieren met het ONECtoernooi van 2017, maar nu dat jaar al vergeven is, organiseert men het
toernooi graag in 2019. De Kampong-vertegenwoordigers Valentijn Peute
en Hidde Piekaar laten weten dat als datum voor het toernooi zaterdag 22
juni is gekozen.
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Het wordt een 7x7-toernooi, met parallel aan het hoofdtoernooi een
kleiner toernooi voor spelers vanaf 55 jaar, ook als daar niet heel veel
teams aan deel gaan nemen.
Op afzienbare termijn valt van de kant van Kampong een ‘save the date’
bericht te verwachten, met spoedig daarna het verzoek aan de
verenigingen om te laten weten of er een team deel gaat nemen aan het
hoofdtoernooi en/of een team aan het 55-plus-paralleltoernooi.
2020:

VOC
VOC bestaat dan 125 jaar.

2021:

Black Devils
Black Devils bestaat dan 100 jaar.

2022:

ASC
ASC bestaat dan 130 jaar; ASC had zijn 125-jarige bestaan op de nieuwe
accommodatie willen vieren met het ONEC-toernooi van 2017, maar nu
dat jaar al vergeven en voorbij is, organiseert men het toernooi graag in
2022.

2023:

Victoria
Victoria bestaat dan 130 jaar.
De Victoria-contactpersonen verblijden de vergadering met voor alle
aanwezigen een exemplaar van het fraaie, thematisch gestructureerde
jubileumboek dat dit jaar is verschenen.
Zoals afgesproken in de vorige vergadering heeft Victoria in de personen
van Odin Vreeken, Ben Hulscher en Cor Winkel, onlangs een schriftelijk
verzoek aan het bestuur gericht om het ONEC-toernooi in 2023 te mogen
organiseren. Dat verzoek wordt nu met een positief advies door het
bestuur aan de contactpersonen voorgelegd. Die nemen het voorstel van
het bestuur graag over.

2024:

Roel Broeksma vraagt of het toernooi in 2024 bij Z.A.C kan worden
gehouden. Daar wordt in principe positief op gereageerd. Afgesproken
wordt dat er vanuit Z.A.C., voorafgaand aan de volgende vergadering,
een verzoek aan het ONEC-bestuur zal worden gestuurd. Dat verzoek zal
dan in de volgende jaarvergadering aan de contactpersonen worden
voorgelegd.

2025:

Chris van Eck laat weten dat er bij Ajax belangstelling bestaat om in 2025
het ONEC-toernooi te organiseren. Ook daar wordt in principe positief op
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gereageerd, en ook aan Ajax wordt gevraagd om een verzoek aan het
bestuur te sturen, dat dan in de volgende jaarvergadering aan de
contactpersonen kan worden voorgelegd.
•

Omdat onduidelijk is of er nog een ONEC-toernooiwisselbeker bestaat en zo ja
waar die zich dan bevindt, wordt besproken of er een nieuwe wisselbeker kan
komen. Dat wordt algemeen een goed idee gevonden. Afgesproken wordt dat het
bestuur voor een flinke nieuwe wisselbeker zal zorgen, inclusief een graveerplaat
met daarin de namen van de verenigingen die het toernooi in het verleden hebben
gewonnen, en ook voldoende ruimte voor de namen van de verenigingen die dat in
de toekomst (zie hierboven bij punt 7) nog zullen gaan doen.

8.

Verslag sponsorcommissie

9.

Verslag bekertoernooicommissie

•

Glenn Snoep en Robert Morsman (die samen met Gert Jan Pruijn van de
Koninklijke HFC de sponsorcommissie vormen) rapporteren dat er een genoeglijke
lunch heeft plaatsgevonden. Die heeft echter niet tot concrete resultaten geleid,
mede vanwege de ook door Ben Hulscher gesignaleerde problemen die de
planning van een bekertoernooi gelet op de competitieverplichtingen voor veel van
de betrokken teams met zich mee zou brengen. Op voorstel van secretaris Carel
Jansen wordt afgesproken dat een kleine commissie, bestaand uit Robert en
Carel, de mogelijkheden zal onderzoeken om veteranenteams van de ONECverenigingen die niet aan de door Ben Hulscher geleide competitie deelnemen, nu
en dan tegen elkaar te laten spelen.

10.

Mogelijke toetreding van
a.

Excelsior ’20 Schiedam
Vanuit de veteranengelederen van Excelsior ’20 Schiedam is het bestuur
benaderd met de vraag of het mogelijk is om, in het kader van het
honderdjarig bestaan van de vereniging, deel te nemen aan het ONECtoernooi van 2020, dat dan bij VOC zal plaatsvinden. Op dat verzoek is in de
vorige vergadering in principe positief gereageerd. Afgesproken is toen dat
Akkie Bakker en Daan van der Kooij (VOC) de communicatie over dit
onderwerp met Excelsior ’20 onderhouden. Van een verzoek van Excelsior
’20 om tot ONEC toe te mogen treden, is geen sprake. Mocht zo’n verzoek
er alsnog komen, dan zal dat vanzelfsprekend in de jaarvergadering worden
besproken, maar de kans op honorering wordt erg klein geacht.

b.

Koninklijke U.D. (Deventer)
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Bij monde van voorzitter Joost Rutgers heeft de Koninklijke DC en FC Utile
Dulci (Koninklijke U.D.) onlangs in een brief aan het ONEC-bestuur laten
weten dat de Koninklijke U.D. zich graag opnieuw aan zou willen sluiten bij
ONEC.
Het bestuur van de Koninklijke U.D. realiseert zich dat ONEC in het verleden
een aantal pogingen heeft gedaan om de vereniging bij ONEC te betrekken,
aldus Joost Rutgers. Maar, zo schrijft hij: “Om ons onduidelijke redenen is dit
toen van onze kant niet gehonoreerd. [...]” en: “Omdat wij het als bestuur
belangrijk vinden om contacten te hebben en te onderhouden met
zusterverenigingen en dan niet alleen in ons eigen ‘werkgebied’, maar ook
daarbuiten is de O.N.E.C. een mooi initiatief en platform. We hebben
kennisgenomen van uw statuten en wij onderschrijven uw doelstelling(en) en
hopen dat uw jaarvergadering positief beslist over ons verzoek.” Afsluitend
met een citaat van de Romeinse schrijver Horatius, wenst Joost Rutgers de
ONEC-contactpersonen een vruchtbare vergadering en spreekt hij de hoop
uit op een voor de de Koninklijke U.D. gunstig besluit.
Op voorstel van het ONEC-bestuur reageren de aanwezigen positief op dit
verzoek van deze ‘verloren zoon’. Wel wordt het bestuur vanuit de
vergadering verzocht om na te gaan of een financiële entreebijdrage op zijn
plaats zou zijn (dat zal het bestuur gaan onderzoeken), en aan de
Koninklijke U.D. het verzoek voor te leggen als gastheer te functioneren voor
de volgende jaarvergadering (dat zal het bestuur doen).
11.

Communicatie over ONEC
Gewezen wordt op de site www.onec-veteranen.nl (onderhouden door secetaris
Carel Jansen, die daarvoor wordt gecomplimenteerd) en op de FaceBook-pagina
https://www.facebook.com/pages/ONEC/667794549922056?ref=br_tf)
(onderhouden door penningmeester Jan Pieter Ellerbroek).

12.

Rondvraag/sluiting

•

Peter Lugthart (Olympia) vraagt of er ONEC-verenigingen zijn waar
veteranenteams deelnemen aan een walking-footballcompetitie. Dat blijkt niet het
geval te zijn.

Na de aanwezigen te hebben bedankt voor hun komst en hun inbreng en ASC speciaal
dank te hebben gezegd voor de sportlunch (inclusief de inmiddels traditionele smakelijke
broodjes kroket!), sluit de voorzitter om ongeveer kwart voor een de vergadering.
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