Verslag van Jaarvergadering 2019
(23 november 2019, te gast bij de Kon. UD in de Hof van Hof van Colmschate in
Deventer)
Aanwezig waren:
namens ASC: Arnold Grootveld en Ron Hagen
namens Be Quick: Herman Mohrmann en Harry Kwast
namens Black Devils: Paul Kortleve
namens Concordia: Jan Pieter Ellerbroek (ook penningmeester ONEC)
namens Forward: Jelle Limburg
namens Hercules: Walther Kahn
namens Kon. HFC: Hugo Bettink
namens HVV: Tonie Boven
namens Kampong: Jorn Straates
namens Olympia: Peter Lugthart
namens EFC PW: Robert Morsman
namens Robur et Velocitas: Mathijs van den Berge en Dick Smorenberg
namens Victoria: Cor Winkel en Ben Hulscher
namens VOC: Daan van der Kooij en Pieter van der Eijk
namens ZAC: Roel Broeksma
bestuursleden: Hans Créton, Carel Jansen en Jan Pieter Ellerbroek
Afmeldingen werden ontvangen van:
Ajax
HBS (contactpersoon en adviseur Herman Franken, wegens ziekte)
Frisia
Sparta (contactpersoon Glenn Snoep, wegens ziekte)
Quick
Geen bericht werd ontvangen van:
AFC
LSC 1890
UVV
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1.

Opening
Kort na elven opent voorzitter Hans Créton de vergadering. Hij dankt Kon. UD in
de persoon van Harm Heeres van harte voor de geboden gastvrijheid, en dan in
het bijzonder om kosten van de lunch voor rekening van de vereniging te laten
komen.

2.

Mededelingen/ingekomen stukken
Ter nagedachtenis van de op 25 mei jl. overleden Niek Kreugel, prominent
klassiek veteraan, een van de initiatiefnemers van ONEC en jarenlang ook
voorzitter van ONEC, wordt een minuut stilte gehouden. Daarna wordt de
vergadering voortgezet.

3.

Toetreding Koninklijke DC & FC Utile Dulci 1875 (afgekort: Kon. UD) tot ONEC
Tijdens de vorige jaarvergadering is unaniem positief gereageerd op het verzoek
van Kon. UD om tot ONEC toe te mogen treden. Het bestuur en de andere
aanwezigen heten Harm Heeres dan ook nogmaals van harte welkom tijdens deze
eerste ONEC-jaarvergadering waarbij Kon. UD vertegenwoordigd is.

4.

Notulen vergadering 17 november 2018
De notulen van de vergadering van 17-11-2019 worden goedgekeurd met één
wijziging. Waar op pagina 3 bij punt 3 sprake is van ‘de notulen van 28-10-2018’,
moet dat worden gelezen als ‘de notulen van 28-10-2017’.

5.

Financiën
•

Toelichting bestuur / Verslag kascommissie
Penningmeester Jan Pieter Ellerbroek geeft een korte toelichting op de
jaarrekening die met de uitnodiging is meegestuurd. Net als in eerdere jaren
heeft de penningmeester voorafgaand aan deze vergadering prettig en
vruchtbaar contact gehad met de kascommissie in de personen van Walther
Kahn en Ben Hulscher. Het bleek dat het jaarverslag nog een aantal
tikfoutjes bevatte in met name de jaartallen. Die zal de penningmeester snel
corrigeren. De kascommissie heeft laten weten in de onderbouwing van de
toernooi-balans nog een kopie te willen zien van het bankrekeningafschrift
met het bedrag dat na afloop van het toernooi van Kampong is ontvangen op
15 juli, en ook een kopie van dat deel van de boekhouding waaruit blijkt dat
dat bedrag is ingeboekt als inkomsten voor de toernooireserve. De
penningmeester zegt toe deze documenten zo snel mogelijk naar de
kascommissie te sturen. Onder dit voorbehoud adviseert de kascommissie
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de vergadering de financiële stukken goed te keuren. De aanwezigen
danken de penningmeester en de kascommissie voor het achterliggende
werk, en geven decharge aan het bestuur met het bovengenoemde
voorbehoud. [CJ, 3-12-2019: De penningmeester heeft de gevraagde
stukken intussen naar de kascommissie gestuurd. De kascommissie heeft
daar positief op heeft gereageerd en heeft laten weten dat het
bovengenoemde voorbehoud is vervallen en dat het bestuur decharge kan
worden verleend.]
Vanuit de vergadering wordt opgemerkt dat nu ONEC er financieel zo goed
voorstaat als uit de reserves blijkt, dat voor het bestuur aanleiding kan zijn
om volgend jaar een begroting voor te leggen met daarin ook andere posten
dan de vaste toernooi-subsidies. Het bestuur begrijpt deze suggestie, maar
wijst erop dat de situatie rond de sponsoring voor de komende jaren nog te
onduidelijk is om erop te mogen vertrouwen dat de reserves in de komende
jaren niet grotendeels aan de toernooi-subsidies besteed zullen moeten
worden.
•

Benoeming nieuwe kascommissie
Op voorstel van het bestuur worden Walther Kahn en Ben Hulscher opnieuw
tot lid van de kascommissie benoemd. [CJ, 3-12-2019: Per abuis is dit
agendapunt in de vergadering niet behandeld. Na de vergadering heeft
voorzitter Hans Créton Walther Kahn en Ben Hulscher telefonisch benaderd.
Beiden hebben positief gereageerd op het verzoek om ook volgend jaar de
kascommissie te vormen.]

6.

Terugblik op het ONEC-toernooi van 22 juni 2019, georganiseerd door Kampong
en financieel mede mogelijk gemaakt door onze nieuwe sponsors onder
aanvoering van Chris van Eck (Ajax) en diens bedrijf ditp detachering it
professionals.
Algemeen bestaat er veel waardering voor de organisatie en de invulling van het
toernooi. Dank wordt gezegd aan Kampong en dan met name aan de commissie
die zich heeft ingespannen om dit toernooi tot een succes te maken. Het toernooi
zelf en ook de bijbehorende festiviteiten vielen bij de deelnemers in zeer goede
aarde. De penningmeester spreekt lovende woorden uit over de nauwkeurigheid
waarmee de begroting en ook het financiële eindverslag voor ONEC zijn
samengesteld. Namens Kampong laat Jorn Straates weten dat het complete
draaiboek inmiddels ter beschikking is gesteld aan VOC, de organisator van de
volgende editie van het toernooi.
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7.

Actuele situatie rond sponsoring
In januari 2019 heeft Chris van Eck de penningmeester laten weten dat diens
bedrijf ditp detachering it professionals en ook de bedrijven van twee andere Ajaxveteranen elk eenmalig een mooi rond bedrag ter beschikking van ONEC hebben
gesteld. Voor eind september 2019 zou Chris kenbaar maken of zijn bedrijf dat ook
voor 2020 gaat doen. Of de andere sponsors in 2020 doorgaan, is iets wat Chris
niet kan beslissen, zo liet hij in zijn mail van januari weten. Afgesproken wordt dat
Jelle, die vanuit de sponsorcommissie het afgelopen jaar contact met Chris heeft
gehouden, samen met Hans in diens functie van voorzitter met Chris gaan praten
over de toekomst van, en zijn verwachtingen over de sponsoring. [CJ, 3-12-2019:
Jelle en Hans hebben als het kan nog voor het einde van dit kalenderjaar een
gesprek met Chris.]

8.

Toernooi-agenda
Voor de komende jaren worden de volgende afspraken gemaakt.
2020:

VOC (6 juni 2020).
VOC bestaat in 2020 125 jaar Het wordt weer een 7x7-toernooi, met
indien mogelijk parallel aan het hoofdtoernooi een kleiner toernooi voor
spelers vanaf 55 jaar, ook als daar niet heel veel teams aan deel gaan
nemen. In januari valt van de kant van VOC nadere informatie te
verwachten, met 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.
Het verzoek van VOC is in de jaarvergadering van 2017 gehonoreerd.

2021

Black Devils (4 september 2021)
Black Devils bestaat dan 100 jaar. Het toernooi wordt gehouden op de
velden van S.V. RAP in Amstelveen, vanaf komend seizoen de
thuishaven van Black Devils.
Het verzoek van Black Devils is in de jaarvergadering van 2017
gehonoreerd.

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.
Het verzoek van ASC is in de jaarvergadering van 2017 gehonoreerd.
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2023:

Victoria
Victoria bestaat dan 130 jaar.
Het verzoek van Victoria is in de jaarvergadering van 2018 gehonoreerd.

2024:

ZAC
ZAC sluit dan haar 130-jarige-jubileumjaar af. Zoals afgesproken in de
vorige vergadering heeft ZAC een schriftelijk verzoek aan het bestuur
gericht om het ONEC-toernooi in 2024 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.
Het verzoek van ZAC is hiermee in de jaarvergadering van 2019
gehonoreerd.

2025:

Ajax
Ajax bestaat dan 125 jaar. Chris van Eck heeft in de vorige
jaarvergadering laten weten dat er bij Ajax belangstelling bestaat om in
2025 het ONEC-toernooi te organiseren. Ook daar is in principe positief
op gereageerd; dat wordt nu nogmaals bevestigd.
Vanuit het bestuur wordt aan Ajax gevraagd om een verzoek aan het
bestuur te sturen, dat dan in de volgende jaarvergadering aan de
contactpersonen kan worden voorgelegd. [CJ, 3-12-2019: Die vraag is
inmiddels aan Ajax voorgelegd.]

Mocht Ajax ervan afzien een verzoek te sturen voor de organisatie in 2025, dan
komt Kon. UD daar graag voor in aanmerking. Een andere optie is dat Kon. UD
een verzoek indient voor de organisatie van het toernooi in 2026. Ook Olympia
heeft interesse voor het toernooi in dat jaar. Bij Robur et Velocitas bestaat
belangstelling voor de organisatie in 2027.
In de volgende jaarvergadering kunnen besluiten worden genomen over
verzoeken die dan voorliggen.
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9.

Communicatie over ONEC
Gewezen wordt op:

10.

•

de site www.onec-veteranen.nl (onderhouden door secetaris Carel Jansen,
die laat weten het op prijs te stellen als de site zo af en toe eens bezocht
wordt)

•

de FaceBook-pagina https://www.facebook.com/ONEC667794549922056/?ref=br_tf (onderhouden door penningmeester Jan Pieter
Ellerbroek)

•

de overwegend positieve stukken over ONEC die zo af en toe in de krant
verschijnen en waaraan vanuit de diverse verenigingen wordt meegewerkt;
zie bijvoorbeeld https://www.ad.nl/dossier-weekend/vroeger-was-voetbalvoor-de-elite-slidings-en-ruw-spel-verboden~a5352226/ en http://www.onecveteranen.nl/2007-8-25_artikel_met__Walther_Kahn_in_AD.pdf

Rondvraag/sluiting
•

Ben Hulscher (Victoria) nodigt alle ONEC-verenigingen uit voor het
welbekende Knoepert-toernooi, dat komend jaar voor de 54e keer in
Hilversum wordt georganiseerd. Tot nu toe kwamen de deelnemende teams
uit de gelederen van de veteranencompetitie voor west- en middenNederland, maar nu kan het deelnemersveld dus worden uitgebreid met de
andere ONEC-veteranenteams. De datum van het toernooi is zaterdag 11
januari; de wedstrijden beginnen traditiegetrouw om 16:00 uur. Carel zal als
ONEC-secretaris hierover een mail rondsturen [CJ, 3-12-2019: Dat is
inmiddels gebeurd].

•

Carel Jansen laat vanuit het bestuur weten dat het bestuur met genoegen
ook komend jaar in functie zal blijven. De overige bestuursleden bevestigen
dat, ook al is dit punt in het eigen overleg niet expliciet aan de orde geweest.
Vanuit de vergadering klinkt instemming met dit voornemen.

Na de aanwezigen te hebben bedankt voor hun komst en hun inbreng en Kon. UD
speciaal dank te hebben gezegd voor de direct op de vergadering volgende sportlunch
(inclusief de inmiddels traditionele broodjes kroket!), sluit de voorzitter om ongeveer
twaalf uur de vergadering.
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PS
Kort na de rondvraag kan de voorzitter na overleg met Roel Broeksma bekend maken
dat de volgende jaarvergadering plaats zal vinden in Zwolle, in de eerste helft van
november 2020. ZAC zal dan onze gastheer zijn.
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