Verslag van de ONEC-jaarvergadering 2021
Datum:

30 oktober 2021

Plaats:

ZAC, voor nu in het kantoor van Thereca in
Hattemerbroek

Aanwezig waren:
Maarten Oldenhof (AFC)
Arnold Grootveld (ASC)
Harry Kwast (Be Quick)
Herman Mohrmann (Be Quick)
Carel Jansen (Be Quick / ONEC-bestuur)
Paul Kortleve (RAP Black Devils)
Jan Pieter Ellerbroek (Concordia / ONEC-bestuur)
Jelle Limburg (Forward)
Walther Kahn (Hercules / kascommissie)
Hugo Bettink (Kon. HFC)
Hakan Abali (Kampong)
Jorn Straates (Kampong)
Hans Créton (Kampong / ONEC-bestuur)
Abele Bakker (LSC1890)
Ties de Boer (LSC1890)
Arjen Posthuma (LSC1890)
Robert Morsman (PW)
Harm Heeres (Kon. UD)
Cor Winkel (Victoria)
Igor Vreeken (Victoria)
Ben Hulscher (Victoria) / kascommissie)
Pieter van der Eijk (VOC)
Daan van der Kooij (VOC)
Denis Holterman (ZAC)
Roel Broeksma (ZAC)
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Afmeldingen werden ontvangen van:
Richard Louwers (Ajax)
Bert Elbert (Frisia)
Herman Franken (HBS)
Edo Neefjes (Olympia)
Roderick Coppens (Quick)
Dick Smorenberg (Robur et Velocitas)
Glenn Snoep (Sparta)
Brian Fronik (UVV)
Geen bericht werd ontvangen van:
HVV
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1.

Opening
Klokslag elf uur opent voorzitter Hans Créton de vergadering. Hij dankt ZAC in de
personen van Roel Broeksma en Denis Holterman (commercieel directeur van
Thereca, waar we vandaag ontvangen worden) van harte voor de geboden
gastvrijheid.

2.

Mededelingen/ingekomen stukken
Secretaris Carel Jansen deelt mee dat Paul Kortleve (contactpersoon van Black
Devils) het bestuur heeft laten weten dat de naam van Black Devils met ingang
van dit seizoen veranderd is in RAP Black Devils. Hierop ontspint zich een
discussie over de vraag wat voor ONEC de mogelijke consequenties zijn van deze
naamsverandering en van het gegeven dat Black Devils nu ook deel uitmaakt van
de vereniging RAP.
De vergadering neemt met instemming kennis van de nieuwe thuisbasis van Black
Devils en van het besluit dat Black Devils een vast onderdeel zal zijn van de naam
van het elftal. Daarmee is binnen ONEC de wijziging van Black Devils in RAP
Black Devils geaccordeerd.
Mocht zich in de toekomst onverhoopt de situatie voordoen dat RAP Black Devils
vanwege personele of andere problemen niet als elftal kan blijven bestaan, dan
wordt RAP daarmee niet automatisch lid van ONEC. Daartoe zal dan een verzoek
bij het ONEC-bestuur moeten worden gedaan, dat dan vervolgens tijdens een
jaarvergadering zal worden voorgelegd aan de contactpersonen.

3.

Verslag vergadering 23 november 2019
Het verslag van de vergadering van 23-11-2019 wordt goedgekeurd met één
wijziging. Op p. 1 moet aan de lijst van aanwezigen worden toegevoegd: Harm
Heeres (Kon. UD).

4.

Terugblik op het ONEC-toernooi van 4 september 2012, georganiseerd door
RAP Black Devils
Algemeen bestaat er veel waardering voor de organisatie en de invulling van het
toernooi. Dank wordt gezegd aan RAP Black Devils en dan met name aan de Paul
Kortleve die zich zeer heeft ingespannen om dit toernooi tot een succes te maken.
Het losjes maar uitstekend georganiseerde toernooi (er bleken zelfs geen
scheidsrechters nodig te zijn), de geweldige barbecue en ook het prachtige
nazomerweer zorgden voor een hele mooie dag.
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Op een vraag naar foto’s van het toernooi wordt gewezen op het jubileumboek ’25
jaar Peter Pan Vakantieclub’ dat op 14 november wordt gepresenteerd. In het
boek is er ruime aandacht, met team- en actiefoto’s, voor het ONEC-toernooi van
4 september. Wie het boek nog niet heeft besteld, kan een mail sturen naar
esterfonds@planet.nl. Paul Kortleve zal ook (een selectie van de) foto’s naar de
secretaris sturen, zodat die ze op de ONEC-site kan zetten.
Naar aanleiding van een vraag vanuit de kascommissie naar de beschikbaarheid
van het financiële verslag van het toernooi, is het antwoord dat dat verslag zowel
aan het bestuur als aan de kascommissie is toegestuurd. Kennelijk is er in de
mailcorrespondentie iets niet helemaal goed gegaan. Dat kan ter plekke met een
uitgeprinte versie worden gecompenseerd.
Er vindt een korte discussie plaats naar aanleiding van een aantal afmeldingen die
pas op het laatste moment binnenkwamen en die daarmee tot organisatorische
complicaties en ook enige financiële schade hebben geleid. Het volgende besluit
wordt genomen. Verenigingen die zich aanmelden voor een ONEC-toernooi en die
zich pas afmelden na de door de organisatoren duidelijk gemelde deadline
(bijvoorbeeld uiterlijk drie weken voor het toernooi), betalen voortaan hetzelfde
bedrag dat ze hadden moeten betalen als ze wel op het toernooi verschenen
zouden zijn.
5.

Financiën
•

Toelichting bestuur / verslag kascommissie
Penningmeester Jan Pieter Ellerbroek geeft een korte toelichting op de
jaarrekening 2020-2021 die met de uitnodiging is meegestuurd. Hij laat
weten dat er in het afgelopen coronajaar geen contributies zijn geïnd en ook
nauwelijks kosten zijn gemaakt. Vanuit de vergadering wordt de
penningmeester gewezen op een onvolkomenheid in de balans: in de eerste
kolom onder ’31 juli 2020’ ontbreekt bij ‘Debiteuren OUD’ nog het bedrag van
450,00 euro. Dat foutje zal worden gecorrigeerd.
Ook wordt vanuit de vergadering gevraagd of het bestuur een streefbedrag
hanteert voor de reserves van ONEC. Daar is tot nog toe geen expliciet
besluit over genomen, zo laat het bestuur weten. Wel vindt het bestuur het
verstandig om, gelet op het bedrag van bijna 8000 euro dat inmiddels
beschikbaar is, de komende jaren bij elk toernooi de organiserende
vereniging een garantiesubsidie van 1000 euro uit de reserves in het
vooruitzicht te stellen. Dit beleid kan worden voortgezet tot de reserves het
bedrag van ongeveer 2500 euro naderen. Wanneer die situatie aan de orde
is, zal er een nieuw voorstel voor de jaren daarna aan de jaarvergadering
worden voorgelegd. Met dat voorstel gaat de vergadering akkoord.
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De kascommissie, bestaande uit Walther Kahn en Ben Hulscher, laat weten
dat de commissie de financiële stukken heeft goedgekeurd. De aanwezigen
danken de penningmeester en de kascommissie voor het achterliggende
werk en geven decharge aan het bestuur.
•

Benoeming nieuwe kascommissie
Op voorstel van het bestuur worden Walther Kahn en Ben Hulscher opnieuw
bij acclamatie tot lid van de kascommissie benoemd.

6.

Instelling werkgroep sponsorwerving
Gegeven de vooralsnog gunstige financiële situatie van ONEC (zie hierboven) is
na de genereuze sponsoring in de afgelopen jaren door ditp detachering it
professionals niet onmiddellijk een nieuwe sponsor nodig. Desondanks is het goed
als een groepje ONEC-contactpersonen zich bezint op de opties voor de komende
jaren. Harm Heeres (Kon. UD) en Igor Vreeken (Victoria) zijn bereid om samen
zo’n groepje te vormen en bij de volgende jaarvergadering een aantal
mogelijkheden naar voren te brengen.

7.

Toernooi-agenda
Voor de komende jaren zijn in eerdere jaarvergaderingen al de volgende
afspraken gemaakt.
2022:

ASC
ASC bestaat in 2022 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.

2023:

Victoria
Victoria bestaat in 2023 130 jaar.
Het verzoek van Victoria is in de jaarvergadering van 2018 gehonoreerd.

2024:

ZAC
ZAC sluit in 2024 het 130-jarige-jubileumjaar af.
Het verzoek van ZAC is in de jaarvergadering van 2019 gehonoreerd

5

In deze jaarvergadering worden over de jaren na 2024 de volgende besluiten
genomen:
2025:

VOC
VOC bestond in 2020 125 jaar. Dat was destijds voor VOC de aanleiding
om te verzoeken het ONEC-toernooi in dat jaar in juni te mogen
organiseren. Dat verzoek werd gehonoreerd, maar vanwege
coronabeperkingen kon het toernooi niet doorgaan. Ook een jaar later, in
juni 2021 dus, maakten coronabeperkingen het nog niet mogelijk het
toernooi door te laten gaan.
Mede gelet op deze omstandigheden wordt nu besloten om het verzoek
van VOC te honoreren om het toernooi te organiseren als VOC 130 jaar
bestaat, in 2025 dus.

2026:

In 2019 al heeft Kon. UD laten weten het toernooi graag in 2026 te
organiseren.
Dat verzoek wordt nu gehonoreerd.

2027:

In de aanloop naar deze jaarvergadering heeft LSC1890 laten weten
graag in aanmerking te komen voor de organisatie van het ONECtoernooi, bij voorkeur in 2025, wanneer LSC1890 135 jaar bestaat.
Tijdens de vergadering laten de contactpersonen van LSC1890 weten er
ook goed mee te kunnen leven als het jaar van het ONEC-toernooi bij
LSC1890 niet 2025 maar 2027 wordt.
Aldus wordt besloten.

Over de jaren na 2027 worden tijdens deze vergadering nog geen besluiten
genomen. Eerder al is gebleken dat Ajax, Robur et Velocitas graag in aanmerking
komen voor de organisatie van een ONEC-toernooi. Tijdens de vergadering
worden PW en Be Quick aan dit rijtje toegevoegd.
Afgesproken wordt dat in de volgende jaarvergadering besluiten worden genomen
over verzoeken die dan met een nadere toelichting bij het bestuur zullen zijn
ingediend.
Er wordt nog op gewezen dat verenigingen die een ONEC-toernooi gaan
organiseren en daarvoor een draaiboek gaan maken voor voorbeelden altijd
contact op kunnen nemen met de contactpersonen van verenigingen die dat
eerder hebben gedaan.
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8.

Communicatie binnen en over ONEC
Gewezen wordt op:

9.

•

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

•

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

Consequenties nieuwe Wet Bestuur en Toezicht Rechtspersonen (WBTR)
voor ONEC-statuten
De secretaris wijst erop dat de nieuwe Wet Bestuur en Toezicht Rechtspersonen
het misschien nodig maakt dat de statuten van de stichting ONEC op enkele
punten gewijzigd worden. In het komende jaar zal het bestuur daarover contact
opnemen met Victoria-veteraan Bas Kreugel, die als notaris ook de huidige
statuten vorm heeft gegeven.

10.

Rondvraag/sluiting
•

Ben Hulscher (Victoria) nodigt alle ONEC-verenigingen uit voor het
welbekende Knoepert-toernooi, dat komend jaar voor de 55e keer in
Hilversum wordt georganiseerd, en wel op 15 januari 2022.

•

Bij verschillende contactpersonen leeft de vraag waarom een vereniging die
met één elftal aan een ONEC-toernooi deelneemt, daarvoor 150 euro moet
betalen aan de organiserende vereniging, terwijl een vereniging die met twee
elftallen deelneemt voor het tweede team niet ook 150 euro, maar 250 euro
bij moet dragen. Uitgelegd wordt dat de verenigingen voor het eerste team
dat meedoet feitelijk ook 250 euro betalen, maar dat op dat bedrag steeds
100 euro in mindering wordt gebracht. Dat bedrag is namelijk al in de
jaarlijkse bijdragen aan ONEC verrekend en wordt daarom door ONEC voor
alle verenigingen samen in één keer aan de organiserende vereniging ter
beschikking gesteld.

•

Robert Marsman (PW) vertelt dat hij bezig is een bibliotheek van
voetbalboeken aan te leggen. Hij zou daarin graag mooie jubileumboeken
van oude traditionele voetbalclubs een plaats willen geven. Contactpersonen
die hem zo’n jubileumboek kunnen doen toekomen, worden daar vast zeer
voor bedankt; zie ook de mail die Robert (robert@morsman.com) na de
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vergadering heeft rondgestuurd.
•

Na een vraag uit de vergadering laat elk van de bestuursleden weten bereid
te zijn om ook in de komende tijd deel van het ONEC-bestuur uit te maken.
Die mededeling wordt met applaus begroet.

Na de aanwezigen te hebben bedankt voor hun komst en hun inbreng en de ZACvertegenwoordigers speciaal dank te hebben gezegd voor de al genoten gastvrijheid en
de direct op de vergadering volgende sportlunch (inclusief gehaktballetjes in satésaus),
sluit de voorzitter om half een de vergadering.
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