Verslag van de jaarlijkse vergadering van de ‘Om en Nabij de Eeuw Clubs’ op 28
oktober 2017 in het Clubhuis van Kampong in Utrecht
Aanwezig zijn:
ASC: Marcus Rooijakkers
Be Quick: Herman Mohrmann, Ger Lanjouw en Rein van der Linden
Black Devils: Cees de Haan
Concordia: vertegenwoordigd door bestuurslid Jan Pieter Ellerbroek
Forward: Jelle Limburg
HBS: Herman Franken (ook adviseur van ONEC)
Hercules: Walther Kahn en Bart Roth
HVV: Tonie Boven
Kampong: Floris Schneemann
Kon. HFC: Gert Jan Pruijn
Olympia: Edo Neefjes
Prinses Wilhelmina (PW): Robert Morsman
Quick: Willem Berkhout
Sparta: Glenn Snoep
Victoria: Cor Winkel, Odin Vreeken en Ben Hulscher
VOC: Akkie Bakker en Daan van der Kooij
Z.A.C.: Roel Broeksma
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ONEC-bestuur: Hans Créton (Kampong)
ONEC-bestuur: Carel Jansen (Be Quick)
ONEC-bestuur: Jan Pieter Ellerbroek (Concordia / Black Devils)
Afmeldingen werden ontvangen van:
AFC: Maarten Oldenhof (nog tijdens de vergadering)
Ajax
Frisia
LSC 1890
Robur et Velocitas
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1.

Opening
Even na elven opent voorzitter Hans Créton de vergadering. Hij dankt Floris
Schneemann, de vertegenwoordiger van Kampong, van harte voor de geboden
gastvrijheid, heet speciaal welkom aan de ONEC-contactpersonen voor wie die de
eerste jaarvergadering is, en wijst in het voorbijgaan nog op de vele voordelen van
een voortzetting van een veteranenvoetbalcarrière als jeu-de-bouler.

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 8 oktober 2016
De notulen van de vergadering van 8-10-2018 worden goedgekeurd met één
wijziging: de naam van Herman Franken is per abuis niet genoteerd in de lijst van
aanwezigen. Naar aanleiding van de notulen merken Walther Kahn en Ben
Hulscher op dat ze bij de vergaderstukken nog de eindafrekening missen van het
toernooi bij Be Quick. Toegezegd wordt dat dit aan de orde komt bij punt 4
(Financiën).

4.

Financiën

•

Toelichting penningmeester
Penningmeester Jan Pieter Ellerbroek geeft kort toelichting bij de jaarrekening
2016-2017 die eenieder heeft ontvangen. 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, dankt de penningmeester en de kascommissie voor het achterliggende werk
en dechargeert het bestuur.

•

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.

•

Positief saldo Be Quick-toernooi
Uit een kort financieel overzicht dat het bestuur kort voor deze vergadering van de
penningmeester van Be Quick heeft ontvangen (te kort om het nog met een
eventuele verhelderende toelichting rond te kunnen sturen; het overzicht is nu bij
deze notulen gevoegd) blijkt dat er na afsluiting van het toernooi van 3 juni 2017
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een positief saldo van 204 euro resteert. In de vorige jaarvergadering is besloten
dat een eventueel tekort van een ONEC-toernooi moet worden gedragen door de
organiserende vereniging en dat een eventueel overschot op de ONEC-rekening
moet worden teruggestort. Conform dat besluit wordt aan de aanwezige
contactpersonen van Be Quick gevraagd hun penningmeester te verzoeken het
bedrag van 204 euro te storten op de ONEC-rekening. Dat zeggen de Be Quickcontactpersonen toe.

5.

Terugblik op het ONEC-toernooi van 3 juni 2017, georganiseerd door Be
Quick 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 Be Quick en dan met name aan de commissie
die zich heeft ingespannen om dit toernooi tot een succes te maken. Spijtig was
wel dat enkele verenigingen uiteindelijk toch geen team bleken te kunnen sturen.
Het toernooi en ook de barbecue vielen bij de deelnemers in zeer goede aarde.
Geroemd wordt nog de ‘afterparty’ in het centrum van Groningen, waar een aantal
deelnemers zich na het toernooi heen had begeven.

6.

Sponsorafspraken met BDO: stand van zaken

•

De voorzitter licht toe dat er bij BDO een wisseling heeft plaatsgevonden in de top
van de organisatie. Onze contactpersoon bij BDO, Jasper ter Braak, heeft laten
weten dat hij zich afvraagt of er bij de nieuwe leiding nog wel animo bestaat om
het sponsorschap te verlengen na afloop van de huidige periode, die loopt van
2014 tot en met het toernooi in 2018. De voorzitter blijft in gesprek met Jasper ter
Braak om zo snel mogelijkheid duidelijkheid te krijgen over de situatie na 2018.

•

Om te voorkomen dat de voorgenomen ONEC-toernooifrequentie om financiële
redenen niet gerealiseerd kan worden, wordt een commissie in het leven geroepen
die bij een tegenvallende uitkomst van het overleg met BDO op zoek gaat naar
andere sponsors. Deze nieuwe sponsorcommissie bestaat uit Jelle Limburg, Cees
de Haan en Carel Jansen.

7.

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. 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 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.
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–

2018: Sparta. Sparta bestaat dan 130 jaar. Glenn Snoep kan tijdens de
vergadering de precieze datum noemen: het wordt zaterdag 23 juni 2018.
Getracht zal worden het toernooi in de tijd compact te houden, bijvoorbeeld
door de wedstrijden vroeg in de middag te laten beginnen.

–

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

–

2023: Odin Vreeken vraagt of het toernooi dan bij Victoria kan worden
gehouden. Daar wordt in principe positief op gereageerd. Afgesproken wordt
dat er vanuit Victoria, voorafgaand aan de volgende vergadering, een
verzoek aan het bestuur zal worden gestuurd. Dat verzoek zal dan in de
volgende jaarvergadering aan de contactpersonen worden voorgelegd.

•

Vanuit verschillende verenigingen, waaronder HBS bij monde van Herman
Franken, wordt de vraag voorgelegd of het bij ONEC aangesloten verenigingen vrij
staat om een eigen veteranentoernooi te organiseren (waarvoor ook ONECverenigingen uitgenodigd kunnen worden) in een jaar dat het reguliere ONECtoernooi bij een andere vereniging wordt gehouden. Het antwoord is eenstemmig
ja, met als kanttekeningen dat er voor een dergelijk toernooi geen ONEC-subsidie
beschikbaar is, en dat als uitgangspunt geldt dat dergelijke toernooien niet kort
voor of na het ONEC-toernooi georganiseerd worden.

8.

Verzoek van 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 ONEC-toernooi van 2020, dat
dan bij VOC zal plaatsvinden. Op dat verzoek wordt in principe positief
gereageerd, ook door Akkie Bakker en Daan van der Kooij (VOC). Daarbij wordt
wel aangetekend dat eventuele deelname van Excelsior ’20 niet ten koste mag
gaan van mogelijke deelname van bij ONEC aangesloten verenigingen. Akkie en
Daan denken dat de kans klein is dat die situatie zou ontstaan. Dat zullen ze ook
aan Excelsior ’20 laten weten, nadat de secretaris de Schiedammers over deze
uitkomst van de vergadering heeft geïnformeerd en hen heeft verzocht nu zelf
contact met Akkie en Daan te zoeken.

9.

Communicatie over ONEC
Gewezen wordt op de site www.onec-veteranen.nl (onderhouden door secetaris
Carel Jansen) en op de FaceBook-pagina
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https://www.facebook.com/pages/ONEC/667794549922056?ref=br_tf)
(onderhouden door penningmeester Jan Pieter Ellerbroek).
10.

Bestuurssamenstelling
Noch bij het zittende bestuur, noch bij de overige aanwezigen blijkt behoefte te
bestaan aan een verandering van de bestaande situatie. Die wordt dan ook
gecontinueerd tot in elk geval de volgende jaarvergadering.

11.

Rondvraag/sluiting

•

Gert Jan Pruijn (Kon. HFC) excuseert zich voor zijn niet-aangekondigde
afwezigheid bij de vorige jaarvergadering; oorzaak blijkt een niet helemaal goed
functionerende email-spamfilter te zijn. Hij vertelt dat de jeugdafdeling van Kon.
HFC de traditie van een groot Haarlems jeugdtoernooi nieuw leven in wil blazen,
en daarbij ook jeugdteams van ONEC-verenigingen wil uitnodigen. Dat initiatief
wordt door de vergadering toegejuicht. Gert Jan vraagt de contactpersonen of ze
in dit verband vanuit Kon. HFC benaderd mogen worden met het verzoek de
email-adresgegevens door te geven van degeen die in de eigen vereniging de
contactpersoon is voor de jeugdafdeling. Dat vindt iedereen uitstekend.

•

Robert Morsman (PW Enschede) zou graag een ONEC-competitie in Noord- en
Oost-Nederland willen zien die te vergelijken is met de competitie in West- en
Midden-Nederland. In reactie daarop wordt op praktische problemen gewezen;
met name de reistijden worden als een forse barrière gezien.

•

Glenn Snoep (Sparta) pleit voor een ONEC-breed bekertoernooi, om het contact te
bevorderen met en tussen verenigingen die niet deel kunnen nemen aan de
zaterdagmiddagcompetitie in West- en Midden-Nederland. De vergadering staat
sympathiek tegenover het idee, maar men vraagt zich af of zo’n toernooi
organisatorisch wel haalbaar is. Afgesproken wordt dat een speciale
bekertoernooicommissie, bestaand uit Glenn Snoep, Robert Morsman en Gert Jan
Pruijn, de mogelijkheden gaat onderzoeken.

•

Marcus Rooijakkers (ASC) wijst op de groei die walking football nu doormaakt, en
vraagt naar ervaringen van ONEC-verenigingen op dit gebied. Edo Neefjes
(Olympia) en Herman Mohrmann en Carel Jansen (Be Quick) geven in een korte
reactie enkele ervaringen in respectievelijk Gouda en Groningen weer. Marcus, die
voor alle aanwezigen nog een fraaie glossy over ASC heeft meegenomen, nodigt
de vergadering in 2018 uit op het nieuwe sportpark van ASC, en stelt al meteen
een heerlijke lunch in het vooruitzicht. Op die uitnodiging wordt met graagte
ingegaan.

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