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Notulen Algemene ledenvergadering KOSC  11 januari 2021 (seizoen 2020-2021) 
 
Veertig belangstellenden hebben deelgenomen aan de eerste online Algemene Ledenvergadering van 
KOSC. De reguliere ALV in oktober 2020 heeft in verband met de coronamaatregelen geen 
doorgang kunnen vinden. 
 

1. Opening door de voorzitter 

Voorzitter Rorink opent de vergadering met het welkom heten van de aanwezigen. Daarna vraagt hij 
een ogenblik stilte voor de overledenen van de KOSC familie. 
 

2. Mededelingen en ingekomen stukken. 

Er zijn er geen mededelingen en ingekomen stukken binnengekomen. 
 

3. Verslag Algemene Ledenvergadering 11 oktober 2019. 

De voorzitter neemt het verslag van de vorige algemene ledenvergadering door. Dit verslag wordt 
zonder opmerkingen vastgesteld met dankzegging aan de secretaris. 
 

4. Jaarverslag seizoen 2019-2020. 

De voorzitter informeerde de leden in het eerste deel van de vergadering over het afgelopen seizoen 
en gaf tevens een vooruitblik naar het komend seizoen. 
 
Afgelopen seizoen 
Aan de orde kwam onder meer dat : 

• De impact van de COVID 19 perikelen op onze vereniging. Het voetbalseizoen dat als een 
nachtkaars uitging, gedwongen sluiting van het kantinegebouw en de kleedkamers. Opschorten van 
trainingen en wedstrijden en het afblazen van verschillende evenementen 
en activiteiten. 

• Groei in aantal KBC leden. Ook in coronatijd blijven sponsoren KOSC trouw. Zij zijn nauw betrokken 
geweest bij de verbouwing van de kantine. 

• Velden en complex liggen er uitstekend bij dankzij de inzet van onze accommodatiecommissie. Zij 
hebben ook veel werk verzet tijdens de verbouwing van de kantine. 

• Verbouwing van de kantine is voltooid. Het is een prachtige kantine geworden waar de vereniging 
nog veel plezier aan kan beleven. 

• Door een financiële bijdrage van de KOSC bingocommissie, coöperatiefonds Rabobank Twente Oost 
en het Glazenhuis Ootmarsum is er een speeltoestel geplaatst. 

• Het streven van KOSC is dat elk team/speler zo hoog mogelijk presteert met veel werklust, strijd en 
plezier. Hierbij zijn betrokkenheid en discipline belangrijk. Leden mogen trots zijn dat zij dankzij vele 
vrijwilligers bij KOSC mogen en kunnen voetballen. 

• Het aantal jeugdleden blijft al een aantal jaren vrij stabiel. Hierbij valt op dat het aantal meisjes 
toeneemt. De jeugd heeft in de coronaperiode wel kunnen trainen maar niet tegen andere 
verenigingen wedstrijden kunnen spelen. Door de TCJ is voor deze groep wel een toernooi 
georganiseerd. 

• Voorbereiding VOG (Verklaring Omtrent Gedrag) en VCP (Vertrouwens Contactpersoon). 
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Vooruitblik komend seizoen : 
• KOSC staat voor toekomstbestendig en natuurlijk zijn we prestatiegericht. We houden normen en 

waarden hoog en proberen er binnen de club alles aan te doen om dat niet alleen in woorden, maar 
ook in het gedrag van onze leden tot uiting te laten komen. Onze leden mogen best blij en trots zijn 
dat ze deel uitmaken van KOSC. Dat is beslist niet arrogant bedoeld. Maar juist positief en het gevoel 
hebben om je thuis te voelen.  

• Er zijn diverse projecten die nog op de planning staan. Dit naar ratio van de financiële middelen. 
• We willen het thuisgevoel versterken en de samenhang verbeteren tussen de verschillende 

commissies.  
• We staan  open voor samenwerking met andere verenigingen en dat hoeft niet alleen voetbal te zijn.  
• Een goede balans tussen de prestatie en recreatieteams.  

 

5. Financieel jaarverslag penningmeester 2019-2020  
 
Penningmeester Alwie Peters informeerde de leden over de financiële situatie van de club. Hierbij is 
het belangrijk dat we het huishoudboekje op orde hebben. Verder voeren we een behouden financieel 
beleid en met onze financiën werken we aan continuïteit van de club.  
 
Tegenvallers: 

• Door corona minder inkomsten uit de kantine. 
• Eenmalige acties die door corona gecanceld zijn. 
• Hogere vervangingskosten toplaag kunstgrasveld. 
• Verbouwingskosten kantine hoger dan begroot. 

Meevallers: 
• Financiële compensatie van de overheid i.v.m. corona.  
• Gerichte acties om geld te genereren, zoals Rabo Clubsupport en Rondje voor je club. 
• Minder vrijwilligerskosten. 
• Positieve opstelling van leden en sponsoren. 

 
6. Verslag kascommissie. 
 
De Kascommissie bestaat uit Ben Gerrits, Vincent Wiefferink en reserve lid Leo Bossink. Namens de 
kascommissie geeft Ben Gerrits aan dat de kascommissie de cijfers heeft gecontroleerd, in orde heeft 
bevonden en daarom de algemene ledenvergadering vraagt het bestuur decharge voor het gevoerde 
financiële beleid te geven. De ledenvergadering keurt de jaarrekening 2019-2020 goed door op een 
interactieve manier de hand op te steken in Microsoft teams en verleent het bestuur decharge voor het 
gevoerde financiële beleid. 
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7. Begroting 2020-2021, vaststelling contributie seizoen 2020-2021. 
 
De penningmeester geeft een toelichting op de begroting. Door de coronaperikelen wordt de 
begroting negatief afgesloten. Het bestuur stelt voor om een contributieverhoging van 2% door te 
voeren. De leden stemden hier mee in door op een interactieve manier de hand op te steken in 
Microsoft teams. 
 
8. Verkiezing kascommissie seizoen 2020-20121. 
 
Helma Eertman en René Broekhuis melden zich aan als nieuw reserve lid van de kascommissie die 
volgend jaar bestaat uit Vincent Wiefferink, Leo Bossink en reserve lid Helma Eertman. 
Ben Gerrits wordt bedankt voor zijn lidmaatschap van de kascommissie. 
 
9. Verkiezing bestuursleden 
 
Binnen het algemeen bestuur vinden wijzigingen plaats. Aftredend en herkiesbaar is Rutger Vrielink 
(hoofd sponsorcommissie). Aftredend en herkiesbaar Erik Luft (hoofd voetbalzaken). Aftredend en 
herkiesbaar Alwie Peters (Penningmeester, tevens lid DB ) Tom Busscher wordt door het bestuur 
voorgedragen als hoofd vrijwilligerscommissie. De leden stemden bij alle bestuursleden er mee in 
door op een interactieve manier de hand op te steken in Microsoft teams. 
 
10. Jubilarissen 
 
Helaas kunnen de jubilarissen i.v.m. de coronaperikelen niet persoonlijk worden gehuldigd De 
voorzitter geeft aan dat op een ander gepast moment het speldje en de bloemen worden uitgereikt. 
KOSC is er trots op dat er weer vele jubilarissen zijn. 

• Siny Boerrigter, Rutger Damink, Coen Vennegoor, Koen Lohuis, Wouter Engbers, Stef Heerink, 
Raymond Bruns, Gerard Engbers, Yannick Groeneveld, Tim de Winder, Tom Eppink, Rick Slaathuis en 
Martijn Blokhuis zijn reeds 25 jaar lid van KOSC.  

• Koen Rekers viert zijn 40-jarig jubileum.  
• Ben Hummelink en Johan Meijners zijn 50 jaar lid van de vereniging.  
• Jan Boerrigter is al 60 jaar lid van de vereniging. 
• Jan Hesselink is maar liefst 75 jaar lid is van de vereniging. Dit is in de historie van KOSC nog niet 

eerder voorgekomen.  

11. Rondvraag 
 
Ben Gerrits: Hoe is de ontwikkeling bij de seniorenscheidsrechters?  
Antw: er wordt werk gemaakt van ontwikkeling van het kader en ook van scheidsrechters. De JO-17 
is verplicht de scheidsrechtertraining te volgen en de wedstrijden van pupillen te volgen. Daarmee 
willen we de drempel om ook op latere leeftijd te willen fluiten verlagen. 
Daarnaast vindt afstemming plaats met andere verenigingen over uitwisseling van scheidsrechters.  
 
Ben Gerrits: Ik mis een beetje de sociale betrokkenheid binnen de vereniging. Wordt hier binnen 
KOSC nog aandacht aan geschonken? 
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Antw: Jazeker, een van de speerpunten van het bestuur is het ontwikkelen van het thuisgevoel. De 
vernieuwde kantine draagt hier zeker toe bij. Anderzijds willen we de onderlinge samenhang tussen 
leden en de vrijwilligers versterken door leden steeds meer te betrekken bij vrijwilligerswerk dat 
gedaan moet worden binnen de vereniging.  
 
Damir Sehovic: Wordt er nog een kantine activiteitencommissie opgestart? 
Antw: Dat is al wel in gang gezet, we zijn in gesprek met enkele leden die zich hebben aangeboden 
om de KAC (Kantine Activiteiten commissie) vorm te gaan geven. Ook een KAC gaat bijdragen aan 
meer sociale betrokkenheid binnen de vereniging. 
 
Ewoud Hagedoorn:  Kunnen we in de kantine voor de jeugd ook (gratis) fruit aanbieden?  
Antw: Nee, dat doen we niet vanwege de beperkte houdbaarheid van fruit. We werken echter wel aan 
een steeds gezonder assortiment vanuit de kantine, en houden de prijzen van gezonde producten wat 
lager in vergelijking met de prijzen van minder gezonde producten.  
 
Ewoud Hagedoorn: Kunnen we in de kantine het plastic afval separaat inzamelen i.p.v. bij het 
restafval? 
Antw: Ja, dat traject is inmiddels al in gang gezet. 
 
Ewoud Hagedoorn: Ik zag dat er vanaf dit seizoen een nieuw zaterdag senioren elftal bij is gekomen, 
terwijl ik in de veronderstelling was dat beleid was om het bij één zaterdagelftal te houden. Ook in 
relatie met de prioriteiten richting de zondag prestatie-elftallen, dit gezien er in KOSC zaterdag 3 nu 
ook spelers zitten die in het verleden in de jeugd selectie elftallen hebben gezeten en nu wellicht in 
KOSC 3 hadden kunnen spelen. Kan het bestuur een reflectie geven hierop? 
Antw: De stelregel is dat de zaterdag voor de junioren is gereserveerd, en de senioren op zondag 
spelen. Er kunnen seniorenteams op zaterdag spelen, mits de bezetting van velden en kleedkamers 
van de junioren dat toelaat. Per jaar zullen we dit moeten bekijken omdat het aantal jeugdspelers 
fluctueert. 
Het besluit over het aantal spelers per team en de teamindeling ligt bij de Commissie Voetbalzaken. 
Per jaar wordt bekeken en bepaald of en zo ja welke spelers over kunnen / moeten naar een ander 
team.  
 
Ewoud Hagedoorn: Wat is het huidige en evt. toekomstige beleid qua elftal grootte? Kunnen hier niet 
meer elftallen van gevormd worden?   
Ant: De grootte van de teams hangt af van het beschikbare aantal spelers dat ingedeeld moet worden. 
De ervaring leert dat recreatieve seniorenteams over een groter aantal spelers moeten beschikken dat 
prestatieteams. We willen voorkomen dat teams met te weinig spelers op pad moeten.  
 
 
 
Vastgesteld in de ALV van seizoen 2021-2022:                   10 december 2021. 
Voorzitter Harold Rorink  
 
 


