
ALV TABA - 31 januari 2022 
Aanwezig: 23

1. Welkom
Foeke opent de vergadering en heet iedereen welkom

René Diepgrond wordt naar voren gevraagd en wordt bedankt voor alle jaren seniorencommissie.
Foeke deelt mee dat Jozef is gestopt als secretaris. Hij is 10 jaar secretaris geweest en heeft veel
betekend voor de club.

Er wordt een extra agendapunt toegevoegd: rondje commissies.

2. Vaststellen notulen ALV 1 november 2021
De notulen van de ALV van 1 november 2021 worden unaniem goedgekeurd.

3. Voorstellen en verkiezing aanvulling bestuur
Eva stopt met het bestuur. Foeke bedankt haar voor haar enthousiaste en enorme inzet. Eva blijft
graag betrokken, maar heeft nu even andere prioriteiten. 

De nieuwe kandidaat bestuursleden stellen zich voor:
● Marcel de Nes, 62 jarige Amsterdammer, heeft gevoetbald bij Blauw-Wit, DWS, Vlug & Vaardig en

zat bij Vlug & Vaardig in het bestuur als voorzitter en penningmeester. Voetbalt nu bij Geuzen
Middenmeer en is coach van TABA O16-3. 

● Ricardo Fernandes Nazare: voetbalt bij 35+1, was trainer voor een periode van 6 jaar, fluit zo af
en toe wedstrijden en is medio september gestart in de seniorencommissie.

● Sander Kes: voorzitter TC, via zijn zoons bij TABA betrokken, traint en is teamleider.
● Marcus Staphorst: sinds zijn 6e bij TABA. Nu ook trainer O15-1 en O12-1. Wil de jeugd opleiden.

Er wordt gestemd voor een uitbreiding van het bestuur van 3 naar 7 mensen. Er wordt nu aan de
leden gevraagd om goedkeuring voor 4 extra bestuursleden. Dit was ook wat uit de vorige ALV naar
voren was gekomen; op zoek gaan naar een breder bestuur met vertegenwoordiging uit alle
geledingen.

De vraag wordt gesteld wie welke rol in het bestuur krijgt. Volgens de statuten kies je bestuursleden,
en verdeelt het bestuur in de eerstvolgende vergadering de rollen. Maar dit wordt het:
● Ricardo voor seniorencommissie.
● Marcus voor de jeugd en Tabar.
● Sander: secretaris en ledenadministratie
● Marcel: wordt nieuwe voorzitter
● Foeke: doet een stapje terug en blijft in het bestuur als vicevoorzitter, en contact gemeente en

Drieburg, materialen

De vraag wordt gesteld aan Marcel hoe hij tegen de rol van voorzitter aan kijkt, Het is een belangrijke
rol. Heb je een visie hoe je de vereniging gaat leiden?
Marcel antwoord dat er een 10 punten plan is opgesteld, wat belangrijk is om de vereniging bij elkaar
te brengen en dat iedereen zich vertegenwoordigd voelt. Taba moet een leuke club zijn. Er is ook veel
kader bij TABA. En tegelijkertijd hebben we meer vrijwilligers nodig. We willen na Corona weer
toernooien, activiteiten, TABA kamp, etc.
Aandachtspunt voor bestuur: je moet die vrijwilligers wel waarderen en koesteren, daar moet het
bestuur veel aandacht aan geven.



Foeke stelt de vraag of er gestemd kan worden met hand opsteken of dat we de stemming schriftelijk
doen. Er wordt unaniem gekozen voor het stemmen met hand opsteken.

De uitslag:

● Marcel de Nes:  22 stemmen voor en 1 stem tegen
● Sander Kes: 23 stemmen voor en 0 stemmen tegen
● Ricardo Fernandes Nazaré: 23 stemmen voor en 0 stemmen tegen
● Marcus Staphorst 23 stemmen voor en 0 stemmen tegen

4. Plannen & doelstellingen bestuur

Doelstelling 1: Het nieuwe bestuur streeft ernaar om z.s.m. de ontstane verdeeldheid die is ontstaan
rond de algemene vergadering van 1-11- 22 op te lossen door in gesprek te gaan.
We willen een algemeen beleidsplan opstellen. Daarnaast ook meer het jeugdbeleidsplan uitdragen,
Marcus zal dat vanuit het bestuur op zich nemen.

Doelstelling 2: TABA wil een fatsoenlijke vereniging zijn en heeft daarin ook een voorbeeldfunctie. We
houden ons netjes aan de regels.

- Vrijwilligersvergoeding evenwichtig en binnen de norm
- Minimumleeftijd barpersoneel 16 jaar

Boven de vrijwilligersvergoeding wordt verloond, dat kost iets meer, maar het is dan wel helemaal
netjes. We kunnen niet alles meteen oplossen, maar op termijn wel. We sturen geen mensen naar
huis. We gaan z.s.m. het gesprek aan.
Gaan we ook VOG’s vragen? Ja en we hebben nu ook twee vertrouwenscontactpersonen. 

Doelstelling 3: TABA is een club waar plezier in het voetbal voorop staat zowel bij de jeugd als bij de
volwassen.

- Uitgewerkt technisch & uitwerking kernwaarden en voetbalvisie Taba
- Hoofd opleidingen
- Voldoende trainersbudget
- Interne scouting, nog geen plan voor, moet meer nadruk voor komen en dan kun je talenten

meer uitdagen. 

Doelstelling 4: TABA biedt een veilige en vertrouwde omgeving en streeft ernaar om een bloeiend
gezellige vereniging te zijn waar iedereen welkom is

- VOG’s en ondertekenen gedragscode voor trainers
- Vertrouwenscontactpersonen: zijn Vincent Kemper en Eva Schuurman, beiden hebben

hiervoor een cursus gevolgd. Vertrouwenspersonen buiten de club. 
- Upgrade kantine en kleedkamers
- Arbitragecommissie en opleidingen scheidsrechter
- Toernooien organiseren

Doelstelling 5: het bestuur is er voor de leden en voor de club. We zullen maximale openheid
betrachten.

- 1x per jaar een ALV en 1x per jaar een informatievergadering

Doelstelling 6: TABA streeft naar een omvang die past bij de huidige locatie op Drieburg. 
- Lobby voor 2e kunstgrasveld, op zijn vroegst zomer 2023, dan moet het wel meezitten.
- Trainingsavonden uitbreiden op vrijdagavonden
- Uitgangspunten uitwerken voor aantal teams per jaartal, hebben wat gaten.
- Mogelijkheid pannaveld/opwarmveld, maar kan ook terras worden. 



Doelstelling 7: TABA kan niet zonder vrijwilligers en verwacht van ieder lid of ouder naast het betalen
van contributie een bijdrage in de verenigingsactiviteiten.

- Uitbreiding bestuur naar 7 leden
- Invullen commissies
- Gebruik van Taakie
- Dwingender aanpak vrijwilligersinzet, minder of meer contributie. We moeten wel een

duidelijke taakomschrijving maken. 

Doelstelling 8: We vinden het  belangrijk om een financieel gezonde vereniging te blijven met een
sluitende begroting en gaan een plan opstellen voor de toekomst.

- Uitwerken meerjarig onderhouds- en investeringsplan.

In deze context komt ook het materiaalhok ter sprake. Robbie en Aad worden bedankt voor al het
werk aan het nieuwe materiaalhok en de kantine. Vooral Robbie heeft een flinke inspanning geleverd
samen met Hans Admiraal om het materiaalhok te realiseren. Ook Arthur Rauwerdink heeft de nodige
hulp geleverd. En niet te vergeten Pim Oppenraaij die de bouwtekeningen heeft gerealiseerd en de
benodigde vergunning heeft geregeld.

5. Rondje commissies
Technische (jeugd) Commissie
Sander (voorzitter TC) geeft aan dat we net weer zijn begonnen. Er zijn wat interne wedstrijden
geweest. Het Technisch Jeugdbeleidsplan is vastgesteld, hier moet nog interne scouting bij. Nu
vooral uitvoeren, dit is wat weerbarstig. Er zijn meer trainers gekomen. Er is wel een knelpunt: het
aanbieden van cursussen voor ouders en trainers kon niet vanwege corona. We proberen het nu naar
TABA te halen. De techniektraining willen we weer opstarten. Er zijn veel wensen voor extra
materialen, die bij het bestuur zijn aangevraagd. 
De vraag wordt gesteld aan Sander of het spelersvolgsysteem wat is voor de jeugd, dit kan je ook via
formulieren bijhouden. Marcus geeft aan dat hiervoor inmiddels ook een App beschikbaar is. De TC
gaat hier naar kijken.

Seniorencommissie:
Ricardo geeft aan dat de zaterdag 1 is gestopt, helaas te weinig mensen, mede door Corona. Voor
wat betreft de zondagselectie, het contract met René van Vark loopt af. De A-categorie wordt weer
opgestart vanaf 20 februari. Er komt een teamleidersoverleg, misschien dit overleg splitsen voor de
zaterdag en zondag teams. Er is een overzicht wat we van de teamleiders verwachten en dat zal in
het teamleidersoverleg ook besproken worden.
We zijn daarnaast nog op zoek naar een wedstrijdsecretaris. 
De vraag wordt gesteld wat er met de zaterdag 1 gaat gebeuren? We zijn op zoek naar een
oplossing. Zaterdag 1 was een vriendenteam en had geen budget.

Bouwcommissie: Robbie, met Hans, Arthur en Aad hebben hard gewerkt aan het nieuwe
materiaalhok en we zijn er bijna! Het nieuwe bestuur mag zich buigen over knik-arm overkapping en
scoreborden. 

Sponsorcommissie: Tom gaat een scorebord sponsoren. Het bestuur geeft aan dat het scorebord er
gaat komen, en we dragen bij voor zover dat nodig is. Het geeft een goede uitstraling. René en Aad
regelen een scorebord. 

6. Rondvraag
Sander Murray vraagt wat de sponsorcommissie doet?
We hebben vooral sponsorborden, en daarnaast shirtsponsoring voor de selectie. Door Corona is het



sponsorgebeuren stil komen te liggen en moet er weer nieuw enthousiasme in komen. Sander is
geïnteresseerd om mee te denken.

Walther Hesselink vraagt of de nieuwe voorzitter niet bij TABA komt voetballen?
Marcel geeft aan dat de 45+ vol zit en wil graag bij TABA voetballen.

René Diepgrond geeft als laatste nog aan dat het heel fijn is dat er nu een bestuur van 7 mensen zit,
en we weer naar voren kunnen kijken na de desastreuze vorige vergadering. 

Foeke bedankt allen voor hun komst en bijdrage en sluit de vergadering, waarna nog gezellig is
nagepraat.


