
NOTULEN ALGEMENE LEDENVERGADERING SV LONGA’30 
Maandag 25 oktober 2021 om 20.00 uur in de Treffer 

1: Opening 
• Om 20.01 uur opent de voorzitter (Vz) de vergadering en heet de 

aanwezigen welkom. 
• Er zijn 21 leden aanwezig tijdens de ALV (inclusief bestuur)  
• Er is een bericht van verhindering ontvangen van Marcel Mellink, 

Henk Plass en Bestuur Businessclub Longa’30. 
2: Mededelingen 

• Voorzitter geeft een toelichting over de discussie die wordt gevoerd 
over de aangewezen arbitrale trio’s voor Longa 1 en de daarmee 
gepaard gaande hoge kosten. Met name de lange reisafstanden maakt 
dat deze kosten hoog zijn. 

3: Vaststelling notulen ALV 11 november 2019 
• Er zijn geen opmerkingen; de notulen worden vastgesteld door de 

ALV.   
4: Verslagen bestuurscommissies 2019-2020 en 2020-2021 

• Verslag Seniorencommissie 

John Domhof geeft een toelichting op de zaken die er spelen binnen de senioren-
commissie en een korte terugblik op het seizoen 2020-2021. 

• Even voorstellen  
Henk Plass    ledenadministratie 
Robert Paul    wedstrijdsecretaris 
Coen Boschker   commissielid 
Joost Weijenborg   commissielid 
Walter Oolthuis   contributies 
John Domhof   voorzitter 

• Ontwikkelingen seizoen 2021-2022:  
Vacatures (trainers/leiders)  
Een extra damesteam (VR2)  

• Aandachtspunten: 
Indeling trainingsschema 
Indeling wedstrijdschema 
Aandacht voor vrijwilligers 
Aandacht (opleiden) scheidsrechters 

• Seizoen 2021-2022  
Longa 1 blijft in de hoofdklasse B  



Longa 2 blijft in de hoofdklasse  
Longa 3 blijft in de 2e klasse  
Longa 4 blijft in de 4e klasse  
Longa dames 1 gaat naar de 3e klasse 

• Trainers Longa selecties:  
Longa 1   Dennis van Toor 
Longa 2   Ferhat Ozerdogan 
Longa 3   Koen Martens 
Longa VR1   Gerard Nijman 

Longa senioren gestart met 13 (overvolle) mannenteams en 2 
damesteams 

Longa 35+ 1+2, Longa 45+ 1+2 en Longa dames 25+  

• Verslag Jeugdcommissie 

Even voorstellen 
Ad Duyn        Wedstrijdcoördinator pupillen 
André van Bronkhorst      Wedstrijdcoördinator junioren 
Theo Leemreize       Coördinator JO19/JO17 
Vacature        Coördinator JO15/JO14 
Melissa Brinke       Coördinator JO13 
Dirk Tenten        Coördinator JO12/JO11/JO10    
Jacqueline Piels       Coördinator JO9/JO8/JO7/JO6 
Olga Doppen        Coördinator meiden en dames 
Johan van Zanten       Coördinator G-voetbal 

     Roy Baks        Voorzitter  

Gevolgen coronajaar/-periode 

•Strenge aanpak - relatief weinig ‘incidenten’ 
•De jongste jeugd heeft veel kunnen trainen 
•De oudste jeugd pas later 
•(Bijna) geen competitie 
•In de zomer velden open gehouden 
•Oefenwedstrijden/Regiocup zodra het weer mocht 
•Aantal jeugdleden stabiel 
•JC: enkele vergaderingen via TEAMS 
•Uitstellen (jeugd) activiteiten Longa 90 jaar 



Aandachtspunt afgelopen jaar:  

Voldoende trainers/leiders 

•Vergoedingen voor de jeugd  
•17 / 18 jaar:  € 400,- 
•15 / 16 jaar:  € 325,- 
•13 / 14 jaar:  € 250,- 
•Resultaat  

Drugsbeleid 

•Probleem binnen de jeugd  
•Nauwe samenwerking met Gemeente/Politie 
•Voetbalverenigingen binnen en buiten Oost Gelre 
•Cactus 
•Iris Zorg 
•Zie website Longa: Club à Juridische Documenten 
•Alcohol- en drugsbeleid 
•Tuchtreglement 

Organisatie 

•Nieuwe Hoofd Jeugd Opleidingen: Remco van Leeuwen 
•Samen met VTC kritisch kijken naar taken en verantwoordelijkheden 
•Resultaat: Nieuwe opzet organisatie 

Blijvende aandachtspunten: 

•Beschikbare veldcapaciteit op trainingsavonden 
•Voldoende trainers/leiders 
•Voldoende scheidsrechters 
•Aandacht voor vrijwilligers 

        




• Verslag Voetbal Technische Commissie 
• Theo Hulshof begint met een toelichting over de LHBT vlag en de activiteiten 

die daarmee gepaard gaan. 
• Longa maakt wedstrijdbeelden voor analyses en maakt daarbij gebruik van 

Instatt. De beelden worden opgenomen door Jari Doppen. 
• Vitaal Sportpark wordt geintroduceerd binnen de vereniging door het houden 

van 3 introductieavonden voor de trainers. 
• Theo Ordelman vraagt naar het technische systeem dat Longa nastreeft te 

spelen. Theo Hulshof geeft aan dat Longa hier inderdaad nog een keer naar 
moet kijken. 

• Jaqueline Piels geeft aan dat er binnen Longa behoefte is aan een vraagbaak 
voor de trainers. 

• Theo Leemreize vraagt naar het nut van pasjes voor de jeugdspelers.  
                  

Voorstellen VTC-leden Longa ’30 

• Hoofden Jeugdopleiding: Remco van Leeuwen en Jeroen Stevens       
   ‘                   Heli-view’ over de gehele jeugd van Longa’30 

• Contactpersoon  BOVENBOUW      Jeroen Stevens tot 01-01-2022 
• Contactpersoon  ONDERBOUW   Ruud van Dongen 
• Contactpersonen  MEIDEN & DAMES  Iris te Dorsthorst & Anouk ter Bille 
• Ondersteuning op de achtergrond    Timo Kleinhesselink 
• Voorzitter VTC                       Theo Hulshof 

  De VTC is momenteel bezig met de structuur van haar eigen organisatie. 

• Aanpassen organigram > we willen alle geledingen binnen Longa’30 
ondersteunen op technisch gebied. 

• Taken en functies willen we duidelijker omschrijven. Leden van onze 
club moeten precies weten waar ze bij een vraag aan moeten kloppen. 

• Voor 1 januari 2022 verschijnt er op de website een nieuw, ‘dynamisch’ 
document met het VTC-beleid van Longa’30 voor de jaren 2022 – 
2025.Telkens zullen we dit beleid tegen het licht moeten houden. 

                  
Hoofdpunten visie en beleid 
• P : Plezier staat voorop, daar begint het mee 
• O: Ontwikkelen van elke speler op zijn of haar niveau 
• S: Spelinzicht vinden wij een belangrijke eigenschap voor een speler bij        

Longa 
• I:  Interactief, spelers aansporen om mee te denken en mee te doen (= 

belangrijke rol voor de trainer) 



• T: Talent moet door kunnen groeien en uitgedaagd worden 
• I : Initiatief, zowel van speler, van de begeleiding als van de  club verwacht we 

initiatief als het gaat om het spel, het team en de organisatie 
• E: Externe factoren, van ouders tot begeleiding is het belangrijk om spelers 

POSITIEF te stimuleren. Zeker aan de zijlijn! 
• F: Flexibiliteit: dit verwachten we van spelers en trainers. Ontwikkelen staat 
•           altijd voorop.   
                                                        
Kortom wees POSITIEF  

Hoe ondersteunen we ons kader en onze spelers 

• Contract met VTON voor de trainingsapp is met een jaar verlengd. App is 
handig voor m.n. jeugdtrainers. Elke week komt er een bepaalde trainingsvorm 
op de app en geeft daarmee afwisseling. Je kunt bij elkaar kijken en elkaar 
ondersteunen. Met Jeroen en Remco als vraagbaak. 

• Train-de-trainer avonden. De eerste avond was op woensdag 29 september en 
werd door ongeveer 20 onderbouwtrainers gevolgd. Remco probeert binnen de 
jeugdopleiding van onderaf aan dezelfde afspraken te implementeren bijv. de 
warming up op dezelfde manier.  

• TALENTENSCAN’  Van de getalenteerde voetballers willen we nauwkeurig 
de ontwikkelingen in kaart brengen om ze nog gerichter op te kunnen leiden.  

• Maar ….. doorselecteren gaat ook op basis van motivatie en gedrevenheid. 
Alleen voetbaltalent is niet voldoende.  

• Ook het Vitaal Sportpark wordt onderdeel bij het opleiden. Data van de 
presentaties staan op de website en op de trainersapp. 

• Op vrijdagmiddag krijgen de jeugdspelers van O8 t/m O12 techniektraining   van Remco. 
Dit gebeurt in 2 sessies van telkens een uur. Op een aantal   vrijdagen kunnen 
ook lagere (meiden)teams vrij inschrijven. 

• Contacten met ondersteunende externen  
• Intensieve contacten met het Graafschap College. Op de 

donderdagmiddagtrainingen worden o.l.v. Ruud van  Dongen ongeveer  130 
jeugdspelers in 2 sessies van een uur begeleid door 6 studenten Sport en 
Bewegen van het Graafschap College. Hybride leren. 

• Van 15.00 – 16.00 uur voor spelers van O10, O11 en O12.3.  
• Van 16.15 – 17.15 uur voor de spelertjes van O8 en O9.  
• Samenwerking met fysiotherapeuten van het CIB wordt structureel in het 

kader van de blessurepreventie en –behandeling  binnen de jeugdafdeling. Op 
Frank Buesink en Ruud Elferink van het CIB kunnen we een beroep doen. Op 
dinsdag- en donderdagavond zijn ze vaak op de club.  



                              

Activiteiten VTC 2021 – 2022 
Structuur, functies en taken van de VTC onder de loep nemen.  
•  VTC-beleid maken voor 2022 – 2025 en delen op website. 
•  Algemene Reisgids voor onze jeugdopleiding aanpassen en delen JBL > Jeugd 

Beleids Plan 
• Infographics maken van de verschillende leeftijdsgroepen met 

o.a.leetijdskenmerken. Daarna  ‘uitrollen’ richting trainers en leiders.  
• Regelmatig overleg met trainers en coördinatoren, zowel bij junioren als 

senioren.  

Speerpunten  

• Beleidsplan VTC voor 2022 – 2025 vastleggen. 
• Scherp zijn op ontwikkeling van spelers en teams. We moeten de trainers goed 

gereedschap / handvatten bieden om dit te realiseren. Train-de-trainer avonden, 
(coach)gesprekken met trainers/leiders. Regeren is ……………!  

• Welke ingredienten kunnen we nog toevoegen aan onze jeugdopleiding? 
• Trainers en spelers moeten zich door ontwikkelen. Dus als VTC willen we 

trainers ondersteunen bij nieuwe elementen als teqball (techniek) en Vitaal 
Sportpark met voetvolley, smartgoals, hellingen, traptreden, battle ropes, 
elastieken. Stilstand is ………… ook voor de VTC


• Verslag Commissie Communicatie en PR 

•Divers drukwerk, zoals toegangspasjes en wedstrijdboekjes 
•Redactionele bijdragen Voetbalkrant Oost Gelre en Businessmagazine 
•Redactionele stukken in Elna, De Gelderlander en andere media 
•Bijhouden Longa-site, Facebook en Twitter (incl. verslag Longa 1) 
•Structureel verbeteren Longa-site op basis van format Sportlink 
•Technische ondersteuning digitale omgeving, zoals Tv-schermen en internet 
•Fotografie, zoals het maken van teamfoto’s 
•Ondersteuning bij Longa-weekend en andere evenementen 
•Aandachtspunten: nieuwe commissieleden, een nieuwe website en verbeteren 
interne communicatie



• Verslag Commissie Activiteiten 

• Het Longa-weekend vond wederom geen doorgang. 
• Het jubileumjaar ging ook niet door en een aantal activiteiten is 

uitgesteld naar 2022. 
• Eind 2021 en vanaf 2022 hopen we weer activiteiten te kunnen 

organiseren, mits de coronamaatregelen het toelaten  

• Verslag Commissie Vrijwilligers 
Even voorstellen 

Joost te Loeke 
Gerard Pierik 
Antoinette Hommes 
Desiree Thien (in verband met drukte is zij gestopt) 

Mededelingen 
•Deze commissie in 2019 in het leven geroepen door het bestuur. 
•Het hoofddoel: het werven, waarderen en ondersteunen van vrijwilligers. 
•Joost te Loeke is de afvaardiging van deze commissie in het hoofdbestuur. Na 
deze ALV stopt hij. 
•Er komt een optie op de site om je aan te melden als vrijwilliger. 

Joost te Loeke  en voorzitter geven een toelichting op het alcohol- en 
drugsbeleid. Theo Leemreize vraagt naar het beleid omtrent alcohol rond de 
velden. Standpunt van Longa: geen alcohol langs de velden. 

5. Financieel verslag seizoen 2019-2020 en 2020-2021 

De penningmeester geeft een korte toelichting op de resultaten van de jaren 
19/20 en 20/21. Beide jaren konden afgesloten worden met een positief resultaat 
van respectievelijk circa € 3.400 en € 13.000. Vooral de kantineopbrengsten 
hebben een aderlating gehad in beide seizoenen vanwege sluiting in verband met 
corona. Verder waren er lagere opbrengsten uit entreegelden en heeft er een 
compensatie plaatsgevonden voor de contributies 20/21. Aan de kostenzijde zijn 
vanzelfsprekend de inkopen van de kantine lager uitgevallen alsook de kosten 
voor de teams als het gaat om reiskosten en dergelijke. In 20/21 komt daat nog 
eens bij dat er overheidscompensaties zijn ontvangen vanwege 
inkomstenderving door corona, er lagere bondskosten waren en ook is minder 
aan materialen besteed. 



6: Verslagen kascommissie 

2019-2020 
• Op 15 oktober 2020 hebben de kascommissie leden – te weten Dirk Pothof en 

Albert Zondag – in aanwezigheid van de penningmeester, in De Treffer van de 
vereniging, de kascontrole uitgevoerd. 

• Door de penningmeester zijn alle voor de controle benodigde boekingsstukken 
en overzichten over het gebroken boekjaar 2019-2020 aangeleverd. Tevens 
zijn alle door de kascommissie gestelde vragen door de penningmeester 
beantwoord. De kascommissie verklaart hierbij de stukken en bescheiden die 
betrekking hebben op het gebroken boekjaar 1 juli 2019 tot en met 30 juni 
2020 te hebben gecontroleerd en akkoord bevonden.

2020-2021 
• Op 12 oktober 2021 hebben de kascommissie leden – te weten Dirk Pothof en 

Albert Zondag – in aanwezigheid van de penningmeester, in De Treffer van de 
vereniging, de kascontrole over 2020-2021 uitgevoerd. 

• Door de penningmeester zijn alle voor de controle benodigde boekingsstukken 
en overzichten over het gebroken boekjaar 2020-2021 aangeleverd. Tevens 
zijn alle door de kascommissie gestelde vragen door de penningmeester 
beantwoord. De kascommissie verklaart hierbij de stukken en bescheiden die 
betrekking hebben op het gebroken boekjaar 1 juli 2020 tot en met 30 juni 
2021 te hebben gecontroleerd en akkoord bevonden. 

De ALV wordt gevraagd het bestuur decharge te verlenen voor de seizoenen 
2010-2020 en 2020-2021. De vergadering gaat akkoord. 

7: Verkiezing leden kascommissie 

Huidig 
•Dirk Pothof 
•Albert Zondag 

Nieuw 
•Dirk Pothof 
•Ivo Klein Holkenborg (kandidaat) 

De vergadering gaat akkoord. 



8. Vaststelling begroting 2021-2022 en conceptbegroting 
2022-2023  
De huidige Coronacrisis heeft veel impact op de begroting 2021-2022. Het 
uiteindelijke resultaat zal afhankelijk zijn van een aantal factoren.  
Als club kunnen we terugvallen op diverse overheidsmaatregelen (NOW en 
TVL), maar de definitieve hoogte van de subsidie is nog niet bekend. Op dit 
moment is het ook onduidelijk hoe hoog de afdracht van de KNVB kosten gaan 
bedragen. Naar verwachting zal het seizoen 21/22 met een klein positief saldo 
sluiten. Ook voor 22/23 wordt op dit moment een klein positief resultaat 
voorzien. 

Vergadering gaat akkoord. 

9. Vaststelling contributie 2022-2023 

De voorzitter geeft aan dat bestuur van Longa het op dit moment niet 
verantwoord te vinden de contributies te verhogen. 
De contributie zal niet worden verhoogd. Alle seniorenleden hebben een 
compensatie over 2020-2021 ontvangen. 
Vergadering is akkoord.

10. Verkiezing bestuursleden 

• Aftredend en herkiesbaar: John Domhof, Leo Groeneveld, Roy Baks, 
Eric Hummelink, Theo Hulshof, Tim Hulshof, Marcel Mellink en 
Fons Stortelder  

• Het bestuur stelt voor om Joost te Loeke te benoemen als bestuurslid  
• Er zijn geen tegenkandidaten gemeld bij het bestuur.


Vergadering gaat akkoord. 



11. Aanpassing Tuchtreglement (vastgesteld in 2019) 

3.1: 
Alleen het bestuur kan een lid voordragen voor royement bij de Algemene 
ledenvergadering. Het royeren van leden gebeurt volgens de statuten en onder 
verantwoordelijkheid van het bestuur. 
  
Alleen het bestuur kan een lid royeren. Het royeren van leden gebeurt volgens 
de statuten en onder verantwoordelijkheid van het bestuur.  

4.1 
Het bestuur van S.V. LONGA’30 kan de volgende (voorlopige/definitieve) 
sancties, al dan niet in combinatie met elkaar en eventueel in voorwaardelijke 
vorm, opleggen:  

Royement (als voorstel in de eerstkomende Algemene ledenvergadering) 

Het bestuur van S.V. LONGA’30 kan de volgende (voorlopige/definitieve) 
sancties, al dan niet in combinatie met elkaar en eventueel in voorwaardelijke 
vorm, opleggen:  
4.3 Royement 
Indien een niet-spelend lid een taakstraf krijgt opgelegd en hij of zij weigert om 
deze uit te voeren, dan zal het bestuur van S.V. LONGA’30 het lid de toegang tot 
het complex gedurende een bepaalde periode ontzeggen, of royement 
voorstellen in de eerstkomende Algemene ledenvergadering. 

Indien een niet-spelend lid een taakstraf krijgt opgelegd en hij of zij weigert om 
deze uit te voeren, dan zal het bestuur van S.V. LONGA’30 het lid de toegang tot 
het complex gedurende een bepaalde periode ontzeggen, of het lid royeren.  

12. Mededelingen vanuit SJOL, SAB, Reservebank en 
Businessclub  

Mededelingen SJOL  (Stichting Welzijn Jong en Oud Lichtenvoorde) 

• Aflossing verloopt volgens plan, komende jaren volgen er extra kosten,   
bijv.  meubilair; mogelijke huurverhoging 

• Onderlinge verhoudingen Longa ’30 en KBO prima 



Mededelingen SAB 

• Aanvraag subsidie energie besparende maatregelen (stand van zaken) 
• Vitaal Sportpark geopend 
• Staantribune geopend 
• Aanschaf extra trainingsmateriaal 
• Aanschaf lockers 
• Aanschaf beveiligingscamera’s  

Vanuit SAB wordt de oproep gedaan om zich aan te melden als vrijwilliger voor 
de SAB. 

Mededelingen De Reservebank  

De Reservebank, opgericht in 2012, is een club van vrienden van en voor  
Longa ’30. 
-2018-2019 en 2019-2020  
     Minder afdracht door RB-jassen 
-2020-2021 en 2021-2022 
    Afdracht komt ten goede aan  
    staantribune 
-Nov 2020 geen natt’n aovund 
-Totale afdracht €116.750 
-Oktober 2021 €10.000 afdracht 
-Restant over dit seizoen in  mei 2022 

Begin van seizoen 2021-2022 telt de RB 223 reserves. En op dit moment 226 
reserves sterk. Tevens nog 5 a 10 nieuwe leden dit seizoen verwacht. Minimaal 
70% van de opbrengst gaat naar Longa’30.  

Dit wordt het 10e seizoen. De Reserve bank was voor corona op koers om 
richting 250 leden te gaan. Terugval kent enkele redenen: Er zijn ons leden 
ontvallen, van RB naar BC gegaan en afmeldingen door (economische) 
gevolgen Corona.  

Overige punten: 
• Met hulp van vrijwilligers en financiële middelen RB is de staantribune in de 

zomer van 2021 tot stand gekomen 
• Muntenactie 2e thuiswedstrijd + opening staantribune. 
• Jaarlijkse natt’n aovund staat gepland op 5 november in de Treffer. 
• Snertwedstrijd in januari of februari. 



• Nieuwsbulletin “Bankzaken”, wordt minimaal 4 x per seizoen digitaal 
verstuurd  

Mededelingen Businessclub Vrienden van Longa ’30  

Voetbalseizoen 2017-2018 is het 9e jaar met in totaal 161 BC-leden 
Voetbalseizoen 2018-2019 is het 10e jaar met in totaal 171 BC-leden 
Voetbalseizoen 2019-2020 is het 11e jaar met in totaal 196 BC-leden 
Voetbalseizoen 2020-2021 is het 12e jaar met in totaal 190 BC-leden 

Ondanks dat er vorig seizoen bijna geen activiteiten waren hebben wij  vanaf de 
activiteit bij het Openluchttheater weer meerdere nieuwe leden mogen 
verwelkomen die graag deel uit willen maken van onze club 
Onderverdeling huidige BC-leden (per 30-09-2021), totaal 197: 

• 1 Hoofdsponsor 
• 3 Kroonsponsoren 
• 30 Leeuwsponsoren 
• 163 Keisponsoren 
• Daarnaast zijn er in totaal 34 bordsponsoren 

Afdracht sponsorgelden vanuit de Businessclub naar Longa ’30: 
Seizoen 2020-2021 € 125.000,00 volgens ons contract met Longa ’30   
Activiteitenprogramma voetbalseizoen 2021-2022: 

• Longa – Silvolde (op 3 oktober jl) 
• De wedstrijden tegen RKZVC 
• Een bedrijfsbezoek 
• De uitgestelde jubileumreis naar Schotland

13. Rondvraag 
• Theo Leemreize plaatst de opmerking dat de trainingscapaciteit echt 

krap is. Voorzitter geeft aan dat Longa in gesprek met de SAB/gemeente 
over uitbreiding van het aantal velden of de aanleg van een extra 
kunstgrasveld. Marcel Eekelder merkt daarbij op dat de gemeente naar 
alle waarschijnlijkheid zal verwijzen naar de mogelijkheden bij de 
buurtvereringen. 

• Zaterdag/Zondagvoetbal: Longa volgt hier de zijn van de KNVB. 
• Olga Doppen maakt de opmerking zich te storen aan honden langs de 

lijn en in de kantine. 

14. Sluiting 
• Om 21.57 uur sluit de voorzitter de vergadering.

(c) S.V. Longa '301


