Verslag van de jaarlijkse vergadering van de ‘Om en Nabij de Eeuw Clubs’ op 8
oktober 2016 in het Clubhuis van Olympia in Gouda
Aanwezig waren:
AFC: Maarten Oldenhof
ASC: Marcus Rooijakkers
Be Quick: Herman Mohrmann en Rein van der Linden
Black Devils: Paul Kortleve
Concordia: vertegenwoordigd door bestuurslid Jan Pieter Ellerbroek
Forward: Jan Folkertsma
Forward: Luciano de Vries
Hercules: Walther Kahn
Kampong: Thomas Rupp
Kampong: Joop Koppen
Olympia: Peter Lugthart
Olympia: Edo Neefjes (eerste half uur; daarna verhinderd)
Sparta: vertegenwoordigd door bestuurslid Rogier Liefbroer
UVV: vertegenwoordigd door Walther Kahn (Hercules)
Victoria: Frans d’Ollijslager
Victoria: Ben Hulscher
VOC: Akkie Bakker
VOC: Daan van der Kooij
ONEC-bestuur: Hans Créton
ONEC-bestuur: Carel Jansen
ONEC-bestuur: Jan Pieter Ellerbroek
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ONEC-bestuur: Rogier Liefbroer
Afmeldingen zijn ontvangen van:
Frisia
HBS
HVV
LSC 1890
PW Enschede
Robur et Velocitas
Quick
Geen bericht is ontvangen van:
Kon. HFC
Herman Franken (adviseur)
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1.

Opening

•

Iets na 11.00 opent voorzitter Hans Créton de vergadering. Hij dankt de
vertegenwoordigers van Olympia van harte voor de geboden gastvrijheid, en deelt
mee dat na de rondvraag afscheid zal worden genomen van bestuurslid Rogier
Liefbroer, die kortgeleden heeft laten weten vanwege drukke andere
werkzaamheden het bestuur te gaan verlaten.

2.

Mededelingen/ingekomen stukken

•

Secretaris Carel Jansen deelt mee van welke verenigingen hij wel en geen bericht
van verhindering heeft ontvangen (zie p. 2 van dit verslag).

3.

Notulen vergadering 26 september 2015

•

De notulen van de vergadering van 26-9-2015 worden zonder wijzigingen
goedgekeurd. Naar aanleiding van de notulen merken Walther Kahn en Daan van
der Kooij op dat ze in deze vergadering graag de bijdrage aan toernooikosten en
kortingsregeling willen bespreken. De voorzitter zegt toe dat dat aan de orde komt
bij punt 4 (Financiën).

4.

Financiën

•

Toelichting penningmeester
Penningmeester Jan Pieter Ellerbroek geeft kort toelichting bij de jaarrekening
2015-2016 die eenieder heeft ontvangen, en wijst erop dat er op de laatste pagina
bij ‘Debiteuren Totaal’ een tikfout is gemaakt. Daar had niet moeten staan 750,
maar 150. De jaarrekening geeft geen aanleiding tot vragen.

•

Verslag kascommissie
Namens de kascommissie, bestaand uit Walther Kahn en Ben Hulscher, heeft
eerstgenoemde voorafgaand aan de vergadering het financiële overzicht bekeken.
Hij spreekt daar een positief oordeel over uit. De vergadering neemt dat oordeel
over en dankt de penningmeester en de kascommissie voor het achterliggende
werk.

•

Benoeming nieuwe kascommissie
Op voorstel van het bestuur en met instemming van de betrokkenen worden
Walther Kahn en Ben Hulscher opnieuw samen tot kascommissie benoemd.

•

Bijdrage aan toernooikosten en kortingsregeling
Na beantwoording van enkele vragen uit de vergadering over de hoogte van de
bijdragen voor de deelnemende verenigingen aan het toernooi bij Olympia (200
euro per team) en manier waarop de kortingsregeling is toegepast (100 euro in
mindering voor ONEC-verenigingen; deze korting is door ONEC verrekend met
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Olympia) stelt de penningmeester, in samenspraak met enkele andere deelnemers
aan de vergadering, voor de volgende toernooien voor toekomstige toernooien
onderstaande regeling voor.
•

De organiserende vereniging maakt ruim voor het toernooi een begroting en
stelt het ONEC-bestuur daarvan in kennis. Als die begroting tot vragen leidt,
legt het bestuur die voor aan de organiserende vereniging.

•

Het ONEC-bestuur verzoekt vervolgens sponsor BDO het sponsorbedrag
vanwege het aanstaande toernooi over te maken naar de rekening van het
bestuur.

•

Het bestuur maakt enige tijd voordat het toernooi plaatsvindt voor alle (N)
verenigingen die bij ONEC zijn aangesloten aan de organiserende
vereniging een bedrag over van (N) x (100) euro, plus het bedrag dat het
bestuur vanwege het toernooi van de sponsor BDO heeft ontvangen.

•

De bijdrage (B) die, rekening houdend met bovengenoemde bedragen, per
deelnemend team nog nodig is, wordt door de organiserende vereniging
berekend voor alle deelnemende teams.

•

Andere deelnemende verenigingen betalen (100+B) euro.

•

Van elke ONEC-vereniging die twee of meer teams (T) mee laat doen, wordt
een bijdrage verwacht van (T) x (100+B) euro, maar dan minus een korting
van 100 euro vanwege het ONEC-lidmaatschap.

•

De facturen aan de deelnemende verenigingen moeten ruim voor het
toernooi zijn voldaan – dit om te voorkomen dat teams die zich op het laatste
moment terugtrekken geen financiële bijdrage zouden leveren terwijl de
organiserende vereniging dan de kosten al heeft moeten maken.

•

Na afloop van het toernooi maakt de organiserende vereniging een
eindafrekening en stelt het ONEC-bestuur daarvan in kennis. Als die
eindafrekening tot vragen leidt, legt het bestuur die voor aan de
organiserende vereniging. De definitieve eindafrekening van het toernooi
wordt bij de stukken gevoegd voor de eerstvolgende ONEC-jaarvergadering.

De vergadering gaat met dit voorstel akkoord. Walther Kahn stelt voor ook af te
spreken dat een eventueel tekort dat zou blijken bij de eindafrekening van een
ONEC-toernooi moet worden gedragen door de organiserende vereniging, en dat
een eventueel overschot op de ONEC-rekening moet worden teruggestort. Dat
voorstel wordt overgenomen, met dien verstande dat bij een eventueel overschot
het ONEC-bestuur als hoeder van deze middelen zal optreden.

5.

Terugblik op het ONEC-toernooi van 3 september 2016, georganiseerd door
Olympia en financieel mede mogelijk gemaakt door BDO
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•

Algemeen bestaat er grote waardering voor de organisatie en de invulling van het
toernooi. Dank wordt gezegd aan Olympia en dan met name aan Peter Lugthart en
zijn collega’s die zich, samen met de weergoden, hebben ingespannen om dit
toernooi tot een succes te maken. Spijtig was wel dat enkele verenigingen
uiteindelijk toch geen team bleken te kunnen sturen, en dat enkele andere
verenigingen in afwijking van eerdere toezeggingen niet bleven voor de barbecue.
Wat daarvan overbleef, is naar de Goudse voedselbank gegaan.

6.

Sponsorafspraken met BDO: stand van zaken

•

De voorzitter licht toe dat er weer besprekingen hebben plaatsgevonden met BDO
(in de persoon van Jasper ter Braak) over het sponsorschap. Het gaat om een
jaarlijkse sponsorbijdrage van BDO, waarmee al begonnen is in 2014 en die tot
ieders tevredenheid is voortgezet is in 2015 en 2016. Het definitieve contract moet
nog door beide partijen worden getekend, maar er zijn geen aanwijzingen dat op
problemen zou stuiten. Bij BDO bestaat de intentie om ook na de eerste periode
van vijf jaar, die eindigt met het toernooi in 2018, het sponsorschap voort te zetten.
Daar stemmen de aanwezigen graag mee in.

•

In het contract zal, zoals eerder afgesproken, worden vastgelegd dat de rol van
BDO als sponsor zal worden vermeld in alle ONEC-uitingen die met de ONECveteranenvoetbaltoernooien verband houden. Ook zal worden vastgelegd dat het
ONEC-bestuur bereid is te bemiddelen als BDO een partnership wil aangaan met
een van de aangesloten verenigingen of met de besloten veteranenvoetbalcompetitie in west- en midden-Nederland.

•

Maarten Oldenhof stelt voor om na te gaan of er misschien vanuit de organisatie
BDO belangstelling bestaat om aan een volgend toernooi deel te nemen met een
veteranenteam. De aanwezigen vinden dat een goed idee. De voorzitter zal de
vraag aan BDO voorleggen.

7.

Mogelijke toetreding van Z.A.C. en Ajax tot ONEC

•

Vanuit de veteranengelederen van zowel Z.A.C. als Ajax is contact gezocht met
het bestuur, met het verzoek toe te mogen treden tot ONEC. In eerdere
vergaderingen is uitgesproken dat verzoeken tot toetreding van geval tot geval
beoordeeld zouden worden, steeds nadat de desbetreffende vereniging als gast
aan een ONEC-toernooi deelgenomen zou hebben. Dat is ook zo gebeurd voor
Ajax, in het toernooi in Haarlem van 5 september 2015, en voor Z.A.C., in het
toernooi in Gouda van 3 september 2016. Mede gelet op de lange tradities van
beide verenigingen en de positieve ervaringen tijdens deze toernooien adviseert
het bestuur positief over toetreding van beide verenigingen. Vanuit de vergadering
wordt daarmee ingestemd, met de kanttekening dat in het geval van Ajax
weliswaar een verzoek per mail is ingediend namens het betreffende elftal (Ajax
Zaterdag 5), maar dat een verzoek van de vereniging nog ontbreekt [inmiddels
heeft Maarten Oldenhof ervoor gezorgd dat er door het ONEC-bestuur ook een
verzoek van de vereniging is ontvangen; CJ]. Ook wordt opgemerkt dat het aantal
ONEC-verenigingen niet zo groot moet worden dat het lastig is om een toernooi te

5

organiseren waaraan elke vereniging deel kan nemen. Het bestuur erkent dat,
maar merkt ook op dat er bij de nu gangbare 7x7-formule minder velden nodig zijn,
wat meer deelnemers mogelijk maakt. Gelet op dit alles stemmen de aanwezigen
ermee in dat zowel Ajax als Z.A.C. toetreden tot ONEC. De secretaris zal beide
verenigingen daarvan in kennis stellen.
8.

Actuele ONEC-toernooi-agenda

•

De vergadering blijft het een goed idee vinden dat er in de komende periode elk
jaar een ONEC-veteranenvoetbaltoernooi zal worden georganiseerd. Afhankelijk
van de mogelijkheden en voorkeuren van de organiserende vereniging wordt per
toernooi besloten of dat een 11x11 of een 7x7 toernooi wordt. Ook wordt ermee
ingestemd dat er 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. De leeftijdsgrens voor deelname aan dat kleinere toernooi is
55 jaar. Ook wordt afgesproken dat het aan de organiserende vereniging – steeds
in overleg met het ONEC-bestuur – wordt overgelaten of het toernooi in de maand
mei, dan wel eind augustus/begin september wordt georganiseerd. Als indicatie
voor de begroting van een toernooi wordt, mede naar aanleiding van de financiële
aspecten van het toernooi bij Olympia, een totaalbedrag van 7000 euro genoemd,
waarvan de komende drie jaren naar verwachting steeds een deel gedekt zal zijn
vanuit de sponsorbijdrage van BDO (zie punt 4 en punt 6).

•

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

2017: Be Quick Groningen (pinksterzaterdag 3 juni); Be Quick bestaat dan
130 jaar. De secretaris zal binnenkort een ‘save the date’ rondsturen.
Maarten Oldenhof zal zich inspannen om ervoor te zorgen dat de ONECwisselbeker, die nu wordt gekoesterd door de Ajax-veteranen, tijdig in
Groningen belandt.

–

2018: Sparta (eind mei); Sparta bestaat dan 130 jaar. Rogier Liefbroer
neemt nog even contact op met Glenn Snoep om deze afspraak te
bevestigen.

–

2019: Kampong (hoogstwaarschijnlijk eind mei); Kampong had zijn 115jarige bestaan willen vieren met het ONEC-toernooi van 2017, maar nu dat
jaar al vergeven is, organiseert men het toernooi graag in 2019.

–

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
willen vieren (op de nieuwe accommodatie!) met het ONEC-toernooi van
2017, maar nu dat jaar al vergeven is, organiseert men het toernooi graag in
2022).
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•

Het op de vorige jaarvergadering met posters en jenever ondersteunde voorstel
van Forward om op paaszaterdag 31 maart 2018 het 115-jarige bestaan kracht bij
te zetten met een veteranentoernooi waarvoor alle ONEC-verenigingen worden
uitgenodigd, wordt wederom met instemming begroet.

9.

Communicatie over ONEC

•

Stickers
Wie nog belangstelling heeft voor ONEC-stickers met de tekst “Eigentijds verband
van traditionele voetbalverenigingen" kan zich melden bij secretaris Carel Jansen.
De bedoeling is dat de stickers worden aangebracht op een liefst veel bekeken
plaats in het eigen clubhuis en/of elders waar dat effectief kan zijn.
Vanuit de vergadering wordt het idee geopperd om een groter formaat
sticker/poster te maken met daarop alle logo’s en namen van de ONECverenigingen, naar het voorbeeld van een sticker/poster bij Victoria. Dat idee wordt
ondersteund; Frans d’Ollijslager zal het initiatief nemen.

•

ONEC-pagina op Facebook
Er bestaat waardering voor deze pagina
(https://www.facebook.com/pages/ONEC/667794549922056?ref=br_tf), die wordt
onderhouden door penningmeester Jan Pieter Ellerbroek. Wel wordt opgemerkt
dat het mogelijke misverstand onderdrukt moet worden dat de veteranencompetitie
in midden- en west-Nederland een ONEC-competitie zou zijn.

•

ONEC-site
Zoals steeds is de ONEC-site (www.onec-veteranen.nl) ook het afgelopen jaar
onderhouden door secretaris Carel Jansen, en zoals steeds is kopij in tekst en
beeld altijd welkom.

10.

Rondvraag

•

Akkie Bakker brengt de mail van de helaas verhinderde Robert Morsman (PW
Enschede) in herinnering, en vraagt de aanwezigen om daarop individueel vanuit
de eigen vereniging te reageren.

•

Afgesproken wordt dat de volgende vergadering plaatsvindt op 30 september
2016, van 11:00-13:00 uur, en wel bij Kampong in Utrecht. De secretaris zal
binnenkort een ‘save the date’ rondsturen.

Vertrek bestuurslid Rogier Liefbroer
•

Voorzitter Hans Créton dankt Rogier Liefbroer die wegens drukke werkzaamheden
heeft besloten het bestuur te verlaten voor zijn jarelange inbreng en zijn aandeel in
de positieve beeldvorming van ONEC. De andere bestuursleden Jan Pieter
Ellerbroek en Carel Jansen onderstrepen dat met twee voetbalboeken, en de
andere aanwezigen met een applaus. Rogier Liefbroer dankt van zijn kant het
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bestuur en de contactpersonen voor de prettige samenwerking.
•

Het bestuur zal zich intern beraden over de mogelijke invulling van de ontstane
vacature. De voorzitter nodigt de aanwezigen uit om zich buiten de vergadering bij
hem te melden als ze belangstelling voor een bestuursfunctie hebben.

Sluiting
Na de aanwezigen te hebben bedankt voor hun inbreng en Olympia voor de geboden
gastvrijheid, sluit de voorzitter om ongeveer 12:40 uur de vergadering.
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