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Notulen van de Algemene Vergadering FC Trias 2019 
 
Datum   : 23 september 2019 
Aanvang  : 20.00 uur 
Locatie   : Kantine Sportcomplex ’t Huitinkveld  
 
Aanwezig  :  68, (waarvan 67 stemgerechtigd) 
 

• Afwezig met k.g. : 
 Dinand Eggink 

Willy Hondorp 
Karolien Beijers 
Inge Klein Gunnewiek 
Wenke Wullink 
Stefan Slagter 

 
Voorzitter  : Bart Berenschot 
Notulist/secretaris : Carolien Steintjes 
 
1. Opening 

- Voorzitter Bart Berenschot opent om klokslag 20:02 uur de algemene vergadering 2019 en heet 
68 leden, 67 stemmers, ereleden en leden van verdienste van harte welkom. Een mooie opkomst! 

 
 
- De voorzitter verzoekt de vergadering, volgens een goede traditie, staande 1 minuut stilte in acht  

 te nemen, uit respect voor die ereleden, leden, donateurs of  andere betrokken FC Trias-
aanhangers die ons afgelopen jaar zijn ontvallen.   

- De Algemene Vergadering (AV) is het moment waarop het bestuur (financiële) verantwoording 
aflegt over afgelopen seizoen en de plannen presenteert voor komend seizoen. 

- Voorzitter Bart  geeft bij zijn opening aan dat de terugblik op het afgelopen seizoen bij het 
jaarverslag aan de orde zal komen.  . 
Alvorens de vergadering echt begint belicht hij een paar hoogtepunten en dieptepunten. 

- Aan het einde van zijn opening bedankt de voorzitter nogmaals alle vrijwilligers en het technisch 
kader voor hun inzet in het afgelopen seizoen en wenst hij iedereen succes in het seizoen 2019-
2020.  De AV ondersteunt de woorden van de voorzitter met applaus. 
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2. Mededelingen en ingekomen stukken 

 
 
Mededelingen: 

Bij de mededelingen werd aangekondigd dat we in het komende seizoen.  

• Energiescan 

• Camera-systeem met eventueel live-stream mogelijkheden 

• Nieuw scoringsbord 

• Walking Football 1e keer op 4 oktober 2019  

• 13 en 14 juni 50 jaar damesvoetbal 

• 11 april 2020, Reünie Kotten 

De koffie en één consumptie zijn voor rekening van FC Trias. 
De voorzitter meldt de afwezigheid van enkele leden (zie kop notulen) 

- De voorzitter vraagt aandacht voor orde en verloop van de vergadering met betrekking tot o.a. het 
stellen van vragen. Eerst een toelichting van de zijde van het bestuur en dan is er gelegenheid om 
vragen te stellen alsmede ook bij de rondvraag aan het einde van de vergadering. 
 

- Inventarisatie rondvraag levert 2 vragensteller op:      
Jeroen Jolink: onderhoud van de grasvelden 
Marco Oonk: sproeien van veld 3 en veld 4 
 
Ingekomen stukken: 

- De secretaris meldt dat er geen ingekomen stukken zijn.  
 

 
3. Vaststelling van de notulen van de ALV 2018 

- De vergadering heeft geen vragen en op- of aanmerkingen zodat de notulen van de ALV 2018 
worden vastgesteld en goedgekeurd.  

- De secretaris wordt met applaus bedankt voor de correcte verslaglegging. 
 
 
4. Jaarverslag 2018-2019 

- Secretaris Carolien Steintjes geeft een korte mondelinge samenvatting en impressie van het  
jaarverslag 2018-2019. Een verslag dat met een selectie van redactionele artikelen van onze 
eigen site is samengesteld. Artikelen die er door onze leden zelf op zijn gezet.  
Dus het is een jaarverslag van de leden zelf en samengesteld door de secretaris.  
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. Het seizoen 2018-2019 gaat o.a. de boeken in als……. 

 

• Het seizoen waarin FC Trias Heren 1 na een spannende competitie met heel veel 

gelijke spelen gelukkig een plek in de 3e klasse kon behouden.  

• Het seizoen waarin FC Trias Vrouwen 1 wederom hoge ogen gooide in de 2e klasse en 

zelfs wederom de nacompetitie haalde voor promotie naar de 1e klasse. 

• Het seizoen waarin FC Trias Heren 2 de nacompetitie haalde. 

• Het seizoen waarin FC Trias tot 3 maal kampioen werd bij de 35+/45+ competitie bij 

de heren.   

• Het seizoen waarin de JO-15-1 kampioen werd en promoveert naar de 3e divisie.  

Dit is in de Trias geschiedenis de eerste keer dat we op divisie niveau uitkomen. 

Het seizoen waarin JO15-2 kampioen werd maar ook JO12-2G werd kampioen en de 

JO11-3 ook. 

Tevens werd Heren 5 kampioen, wat een feest was dat, verdeeld over meerdere 

weekenden. 

• Het seizoen waarin op 19 april gestart werd met het Walking Football. 

Vanaf Oktober weer bij FC Trias, roulerend tussen 4 Winterswijkse verenigingen.  

• Het seizoen waarin Antoine en Menno van Heren 1 achter de bar stond tijdens de 

vrijwilligersavond 

• Het seizoen waarin we een sponsor-uitje maakten naar het Graafschapstadion.  

• Het seizoen waarin onze Hoofd Jeugd Opleiding begon in de naam van Eric Van 

Zutphen. 
• Het seizoen waarin we voor het eerst rookvrij waren op de zaterdag.  
• Het seizoen waarin FC Trias naar de Vrijwilligersbeurs bij de Wuh is geweest 

• Het seizoen waarin een aantal bestuursleden een cursus besturen met impact met 

goed gevolg hebben volbracht. 

•  Het seizoen waarin maar liefst 5 toernooien  werden gehouden. 

GFL Cup  Toernooi voor het eerst 

HSF toernooi 

Rabo-Kids toernooi 

Plus Bruggers.  

Vrouwen- en Meiden toernooi. 

• Het seizoen waarin Trias een camerasysteem kreeg en in de toekomst ook  live 

stream mogelijk is. 

• Het seizoen waarin een succesvolle reünie voor Fortuna werd gehouden. 

• Het seizoen met natuurlijk weer allerlei succesvolle FC Trias-events; 

• Het seizoen waarin het contract met Jako voor 5 jaar is verlengd. 

• Het seizoen waarin onze sponsoren KHK en OVM ook het contract hebben verlengd.  

• Het seizoen waarin de vele vrijwilligers, sponsoren en donateurs van FC Trias 

opnieuw onmisbaar waren; 

• Het seizoen waarin tijdens de Nieuwjaarsreceptie weer vele jubilarissen konden 

worden gehuldigd; 

• Maar ook het jaar waarin wij helaas afscheid hebben moeten nemen van enkele FC 

Trias-mensen. Hun enthousiaste inzet voor en enorme betrokkenheid bij onze 

vereniging zal altijd in onze herinnering blijven; 

 

 

 

 

 

 
: 
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5. Financieel Jaarverslag  2018-2019 
- Penningmeester Raymond Nienhuis presenteert het jaarverslag van FC Trias . 

Wij presenteren dit samen met SSB. We zijn een gezonde vereniging. 
Inkomsten zijn het afgelopen jaar weer iets gestegen met namen door de goede resultaten van de 
sponsorcommissie en de goed kantine omzet.  
Goede fietsvierdaagse en een Fortuna Reünie hebben bijgedragen aan een goede kantine omzet. 
 
Balans SSB  
We hebben weer flink kunnen toevoegen aan de voorzieningen. Er is EUR 5.000 toegevoegd aan 
het materiaalfonds en EUR 17.000 aan het onderhoudsfonds. De volledige winst is toegevoegd 
aan het kapitaal. We hebben meer geld op de bank staan. De post crediteuren, kort lopende 
schulden is gedaald en dat geldt ook voor de bankschuld. 
Conclusie : mooie cijfers. De Stichting staat er goed voor. Dank aan het bestuur van de Stichting 
en Henk Breukers in het bijzonder! 
 
Cijfers van FC Trias 
FC Trias kan het jaar afsluiten met een positief resultaat. Aandachtspunt is wel het terugname van 
het aantal leden.et resultts meer dan 10.000 euro, wat feitelijk een nulresultaat is  
 
Aan de opbrengstenkant is het wat hoger uitgevallen, door extra sponsorinkomsten. Aan de 
kostenkant valt op dat de post salarissen veel lager is dan begroot. Dit komt een deel door de 
variabele beloning. Daarnaast hadden we een andere personele bezetting. Het blijft een schatting 
hoeveel uitbetaald gaat worden aan de jeugdtrainers. We blijven opletten dat de structurele 
kosten in balans blijven met de structurele opbrengsten. 

 
6. Verslag kascommissie 

- Willy Stemerdink (3), Stefan Slagter (2) en Hans Knook(1) waren oorspronkelijk benoemd als 
kascommissie voor 2019. 
Door diverse omstandigheden lukt het dit jaar niet om de benoemde kascommissie bijeen te 
krijgen. Raymond heeft toen aan Hans Knook gevraagd iemand erbij te zoeken. 
Dit werd Melvin Wolterinck. 
Door de meerdere krantenberichten van afgelopen jaar waarin over fraude van een 
penningmeester werd gesproken heeft men een iets andere wijze van controle gedaan. 
Ook voor de komende jaren wil onze penningmeester met enige regelmaat extra controles 
uitvoeren, Een extra werkplan is toegevoegd. 
Hans Knook adviseert namens de kascommissie  de algemene vergadering de boeken goed te 
keuren.  

7. Benoeming nieuwe kascommissie 
- Hans Knook volgt Theo Schreurs op. Laatstgenoemde wordt door voorzitter Bart Berenschot 

hartelijk bedankt voor bewezen diensten. 
-  Hans Knook (3) en Geert Toebes (2) en Melvin Wolterink (1) vormen de kascommissie voor de 

ALV 2020.  
 
 

8. Vaststelling van de balans en van de staat van baten en lasten 2017-2018 
- De Algemene vergadering keurt vervolgens de balans en staat van baten en lasten ongewijzigd 

en met applaus goed en verleent het bestuur décharge. 
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9. Vaststelling van de begroting inclusief voorstel contributie 2019-2020 
 
Vaststelling van de begroting inclusief voorstel contributie 2019-2020 
Begroting SSB, streven is toch weer 0 resultaat, Wel voorzichtige schatting. 
Kantinekosten dalen iets vanwege aanscherpen van de marge. 
Verder de gebruikelijke kosten 
 
 
Begroting Trias,  
Uitdaging Trias zit hem in de contributie-inning. Deze is lager dan de afgelopen jaren. 
Behoud van leden is onze uitdaging.  
Bijdrage complex nu nog één jaar in de begroting. 
Iets meer kosten door personeelskosten, onder ander Hoofd Jeugdopleiding. 
Camerakosten waar vaste lasten aan vast zitten. 
Toch een aanpassing van de contributie, Overal € 5,00 bij op. 
Behalve bij de mini’s, daar € 2,50. Daarnaast willen we een nieuwe contributiecategorie toevoegen. 
Kaderleden werden vrijgegeven van contributie. Nu toch op vrijwillige basis € 35,00. 
De categorie kaderleden was sinds vorig jaar uitgesloten van contributie maar het bestuur wil graag 
voldoen aan het verzoek om wel contributie te mogen betalen zodat men, zoals ze zelf hebben 
aangegeven. 
 
Verder werd er nog gesproken over de kadernota van de gemeente Winterswijk. 
De jaarlijkse bijdrage van € 20,– per spelend lid werd afgebouwd om vervolgens in de kadernota aan 
te kondigen dat alle sportende Winterswijkers € 1,50 per/lid/maand moeten gaan betalen. 
Ondanks de gevraagde maatschappelijke betrokkenheid in de vorm van onze wasserette en vele 
andere activiteiten op ’t Huitinkveld worden we toch hiermee geconfronteerd. De voorzitter 
onderstreepte dit door uit te leggen dat deze bijdrage in de Werkgroep Sport niet eens besproken was 
en dat dit dus daarom voor alle betreffende Winterswijkse sportverenigingen als een volslagen 
verrassing kwam. 
Deze kosten worden dit seizoen niet meegenomen in de begroting. 
Fc Trias is net als meerdere verenigingen in Winterswijk nog in discussie over het verloop en de 
gevolgen van deze kadernota. 
 

10. Verkiezing bestuursleden 
 

    Aftredend en herkiesbaar: Gérald Winkelhorst 

    Vacature bestuur 

Het laatste agendapunt voor de pauze de bestuursverkiezing.  
Coördinator seniorenvoetbal Gerald Winkelhorst heeft zich herkiesbaar gesteld.  
Eerst kwam de uitleg voor de vacature binnen het bestuur:  
Vanwege de nieuwe baan van Raymond wil hij meer op de achtergrond fungeren. 
Ook ligt zijn passie bij scheidsrechterszaken dit alles wordt gecombineerd. 
Penningmeester Raymond Nienhuis blijft weliswaar in het bestuur maar dan in de nieuw gecreëerde 
functie Wedstrijdzaken, waaronder de wedstrijdsecretarissen (jeugd en senioren) en 
scheidsrechtercoördinator vallen, maar ook als aanspreekpunt voor de te organiseren toernooien op ons 
complex.  
Bart legde uit dat er diverse gesprekken waren geweest met beoogde penningmeesters maar nog zonder 
succes. Alhoewel er voor de komende week nog een gesprek plaats zal vinden met een andere kandidaat 
riep hij geïnteresseerden op zich te melden bij het bestuur.  

Daarna onderstreepte hij de herverkiezing van Gerald door hem te prijzen voor zijn voetbaltechnische 
kennis en nuchtere en rechtstreekse manier van communiceren. Wij ervaren hem  als een prettige 
gesprekspartner over seniorenvoetbal wiens belangen hij uiteraard verdedigt binnen het bestuur.  
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De algemene vergadering gaat over tot schriftelijke stemming onder leiding van het stembureau  
bestaande uit voorzitter Carolien Steintjes, Liesbeth Schröer, Willy Bras. 
 

11. Pauze 

 

12. Uitslag bestuursverkiezing en benoeming bestuurslid 

 
- De voorzitter van het stembureau maakt bekend dat Gérald Winkelhorst is benoemd  tot 

bestuurders van FC Trias.  
Applaus volgt.  

- Uitslag : 68 aanwezigen, 67 stemgerechtigden. 
➢ Gérald Winkelhorst  :  66 uitgebrachte stemmen → Ja: 66,  Nee: 0, Blanco: 0 

Bloemen worden uitgereikt aan Gérald. 
 

 

13. De vereniging verenigen 
Na deze herbenoeming hield Bart een helder betoog met als titel “de vereniging verenigen”:  
Officieel is Vereniging; groep van mensen met een gelijke interesse 
en verenigen afzonderlijke delen tot één geheel maken. 
Wij en niet alleen het bestuur, maar de leden vormen FC Trias en daarom is het niet meer dan normaal 
dat we samen allerlei zaken oppakken. Want iedereen weet, zonder vrijwilligers geen voetbal.  
Het vrijwilligersbeleid blijft een belangrijk aandachtspunt voor het bestuur en moet daarom jaarlijks 
aandacht krijgen, het blijft een continueproces.  Voor alle taken wordt vaak een beroep gedaan op 
dezelfde groep van vrijwilligers. Daarom is het noodzakelijk dat die (vrijwilligers-)pool groter wordt. 
Mooiste is natuurlijk dat de bestaande vrijwilligers hier de ambassadeurs van worden. 
Belangrijk vinden we als bestuur dat onze leden en ouders van leden zich bewust worden van de vele 
taken die er zijn om een potje voetbal mogelijk te maken. We zullen onze poule van vrijwilligers aan 
moeten vullen. 
Bart riep dan commissieleden ook op om vooral om zich heen te kijken en anderen over het leuke 
vrijwilligerswerk aan te spreken en ze er bij te betrekken. “Van-voor-door onze leden, we zijn immers 
een vrijwilligersorganisatie”, gaf Bart helder aan. De komende maanden gaat het bestuur actief de 
ouders/verzorger/opa’s & oma’s van onze 500 jeugdleden benaderen voor een eenvoudige taak als 
scheidsrechter/hosting/ranja schenken of kantinedienst. Als iedereen twee keer per jaar zijn handen uit 
de mouwen steekt hoeven we het niet te gaan verplichten, laat staan dat we de contributie moeten 
verhogen omdat we extra mensen in dienst moeten nemen. 
Het verenigen van onze vereniging zal dus komende jaren een terugkerend speerpunt worden op onze 
agenda als bestuur en commissies. 
 

Huldiging Johan Rhebergen 

Bart roemde een mooi voorbeeld van een held (lees vrijwilliger) van onze vereniging: Johan Rhebergen. 
Op  28.5.1966 is Johan lid geworden van VV Ratum. Administratief is er 3 jaar geleden iets niet goed 
gegaan. 
Daarom werd Johan  alsnog gehuldigd voor z’n 50-jarig jubileum van FC Trias. Ooit begonnen als 
gezelligheidsvoetballer maar als grensrechter bloedfanatiek en menig punt binnengesleept voor vv 
Ratum. Ook nu nog is Johan actief bij FC Trias: samen met Wim Huiskamp zorgt hij er voor dat iedereen 
goede trainings- en wedstrijdballen heeft en bovendien fluit hij op zaterdag nog regelmatig een 
jeugdwedstrijd en begeleidt hij de jeugdige scheidsrechters in spé. 
Johan werd bedankt voor zijn jarenlange inzet en we hopen hem nog lang mee te kunnen maken op het 
Huitinkveld. 
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14. Nieuws vanuit de commissie 

Als laatste agendapunt stond  rondje commissies: iedere voetbalcommissie gaf heldere uitleg over de 
speerpunten van het komende seizoen. 
De VTC (seniorenvoetbal) zal mede dankzij de uitbreiding met Andre en Freddy te Bogt tijd krijgen om 
extra aandacht te geven aan de overgang van de jeugd naar de senioren.  
Dit seizoen hebben we 4 A-teams wat betekent dat we maar liefst 20 spelers krijgen die over gaan naar 
de senioren. Al in een vroeg stadium gaan zij met deze jongens in gesprek om hun wensen helder te 
krijgen waarbij zaterdagvoetbal tot één van de mogelijkheden behoort. Nu al trainen er A-jongens met het 
eerste elftal. Eigenlijk bij alle teams wordt dit gedaan . Kennis laten maken met de seniorenteams. Samen 
met de jeugdcommissie zal men er alles aan doen om deze jeugdigen te behouden. 

De vrouwenafdeling heeft ambitieuze plannen: Dinand Oonk geeft aan dat het huidige seizoen een MO17 
en M019 team heeft , helaas geen MO15. Ook bij de senioren helaas 1 team eruit moeten halen. Nu 2 
vrouwenteams. Fc Trias wil vrouwenvoetbalbolwerk van Winterswijk worden. Enerzijds wil men jonge 
meiden werven maar anderzijds ook de samenwerking aan gaan met de andere Winterswijkse 
verenigingen voor het oprichten van een Winterswijks talententeam. Dit team zou bijvoorbeeld mooi mee 
kunnen doen als een O21 team in de nog te starten Achterhoek Cup voor vrouwen.  
Wens is team Wenters O21 te kunnen laten starten. 
Toekomstmuziek Vrouwen 1 team op 1e klasse niveau uit te laten komen. 
Volgend voorjaar (13 juni) zal het jubileum van 50 jaar vrouwenvoetbal bij FC Trias worden gevierd. Op 
die manier krijgt het feit dat vv Ratum (1969) en Spcl. Kotten (1970) destijds begonnen met 
vrouwenvoetbal extra aandacht. 

Jeugdvoorzitter Hans de Roos prees zich (terecht) heel gelukkig dat hij samen met z’n commissie het 
voor elkaar had gekregen dat uiteindelijk alle 38 teams weer een eigen begeleidingsteam hebben en dat 
mede door de betrokken ouders die hij daarvoor bedankte. Sinds januari 2019 is een hoofd jeugdopleiding 
actief bij Fc Trias. Hans introduceerde daarom Eric van Zutphen die helder uitlegde wat zijn taken zijn: 
waarborgen van speelplezier en spelers beter maken. Hiervoor zijn enthousiaste, veelal zelf opgeleide 
trainers nodig. Naast een nauwkeurig samengesteld handboek heeft hij ook een verbeterde organisatie 
neergezet. Naast aandacht voor de interne opleiding van het kader worden de ontwikkelingen van de 
spelers nauwgezet in de gaten gehouden om er op die manier voor te zorgen dat iedereen op een voor 
zijn of haar passend niveau kan voetballen en op die manier plezier houdt in het spelletje. 
Iedere 3 maanden wordt de ontwikkeling van de kinderen bekeken. Dit kan betekenen dat er tussentijds 
gewisseld wordt in het team. Ook komen er trainings-demonstraties. Talententraingen etc. 

Als laatste “commissie” kreeg Willy Smit namens SSB het woord.  
1e punt sproei-installatie SSB is bezig om exact in beeld te krijgen wat het kost om een sproeiinstallatiue 
werkend te krijgen. Hij verwacht met de Nieuwjaarsreceptie meer duidelijkheid te kunnen geven. Verder 
noemde hij heldere speerpunten: beregeningsinstallatie, samenwerking Winterswijkse Ijsvereniging 
(WIJV)/skeelerbaan, reconstructie Bataafseweg, Groene Club en vervanging kunstgras. 

In het najaar wil men de plannen voor de aanschaf en realisatie van een beregeningsinstallatie voor de 
grasvelden helder hebben zodat men, niet zoals dit jaar, verrast kan worden door wederom een hete 
zomer. Er zijn twee 2 opties die onderzocht worden voor wat betreft de beregeningsinstallatie: 
Zelf een waterbron activeren inclusief aanschaf pomp en metingen “schoon water” door FC Trias/SSB en 
als 2de gebruik kunnen maken van “reinwaterkelder” WIJV t.b.v. benevelingsinstallatie IJsbaan 

Met dezelfde vereniging heeft men ook contact gezocht om samen een vuist te maken richting de 
gemeente over de verkeersveiligheid van de Bataafseweg. Er is een VVN Rapportage op verzoek van 
WIJV/FC Trias en SSB gemaakt. FC Trias/SSB wil dat de aanbevelingen door de gemeente Winterswijk 
worden verwerkt v.w.b. de ontsluiting van de ijsbaan. Er is een Energie –en duurzaamheidsscan 
opgesteld door De Groene Club [aangeboden door de KNVB].  
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Samen met het bestuur SSB/FC Trias en HDE/Hans Kuenen zal er worden overlegd welke maatregelen 
wij gaan uitvoeren en met name hoe dit te financieren [o.a. veldverlichting energiezuinig dus led] ! 

 
N.a.v. de vele opmerkingen en vragen van de aanwezige leden over de kwaliteit van met name de 
kunstgrasvelden (veld 1 en het jeugdveld) bevestigde het bestuur dat zij deze bevindingen deelt, maar dat 
de communicatie met het ambtelijk apparaat en de verantwoordelijke wethouder traag verloopt en o.a. 
afspraken inzake vervanging kunstgrasvelden (nog) niet worden nagekomen.  
Veld zou na 10 jaar vervangen worden. In overleg opgeschoven naar 12 jaar nu wil de gemeente weer 
een jaar opschuiven. Nog niet formeel bevestigd. Fc Trias wil dit niet en blijft het aangeven bij de 
gemeente. 

Ondanks herhaaldelijke pogingen om in contact te komen en te blijven met de gemeente blijft de 
terugkoppeling vooralsnog uit. Het bestuur van FC Trias en SSB blijft de gemeente echter wijzen op het 
nakomen van de gedane toezeggingen.   
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13. Rondvraag 

 
n.v.t. 
 

 
14. Sluiting 
De algemene vergadering wordt om 22.25 uur gesloten. 
De nieuwe voorzitter Bart Berenschot bedankt iedereen voor zijn of haar aanwezigheid.  
 

 
Notulen goedgekeurd tijdens de ALV 23-9-2019 
 
 
Bart Berenschot (Voorzitter)   : ………………………………. 
 
 
Raymond Nienhuis (Penningmeester)  : ……………………………….. 
 
 
Carolien Steintjes (Secretaris)   : ………………………………… 
 

 
 
 

 

 
 


