
NOTULEN ALGEMENE LEDENVERGADERING VAN V.V. ASC ‘62  
Digitale najaarsvergadering 8 december 2021 20:00 via Zoom 

1. Opening  
Voorzitter Bert Visscher verwelkomt alle (37) deelnemers die zijn ingelogd via Zoom. 
 

2. Vaststelling notulen van de vorige ledenvergadering d.d. 11 december 2019  
Opmerking van Jurrie van Keulen met betrekking tot een door hem gestelde vraag 
inzake een wedstrijd van PEC Zwolle op Sportpark Gerner. Het betreffende gedeelte 
is aangepast in de definitieve notulen.  
 

3. Ingekomen stukken en mededelingen van het bestuur 

• Ten aanzien van de coronaregelgeving benadrukt het bestuur dat we zo goed 
als mogelijk alle opgelegde regels volgen/hebben gevolg en nog steeds 
rekenen op ieders medewerking. 

• Vanuit de vergadering wordt genoemd dat er tussen ASC’62 en SV Dalfsen 
verschillend wordt omgegaan met de regelgeving. Dit wordt beaamd en door 
de voorzitter wordt genoemd dat er signalen zijn uitgegaan naar SV Dalfsen 
om strenger te handhaven en dat het jammer is dat beide verenigingen niet 
gelijk optrekken (ten aanzien van de jeugdleden van FC Dalfsen). 

• Top-Team is stil komen te liggen door corona. 

• Maandagochtendploeg bestaat nu uit 15 personen 
Er zal in de loop van het seizoen een oproep worden gedaan om mee te 
helpen tijdens klusdagen. De maandagochtendploeg kan alle werkzaamheden 
met name het repareren en onderhoud van de doelen niet meer behappen. 
Dit wordt samen met SV Dalfsen opgepakt. 

• De Club van 62 start weer op. Martijn Slot, Marco Katgert en Rik Hogenkamp 
houden zich hier mee bezig.  

• PR: Herben Scherpenkate gaat  Social Media doen. 

• Voetbal TV: hoge kosten. 240 inclusief btw per maand. In de loop van het 
seizoen wordt gekeken of hier nog iets mee gedaan kan worden. 

• Geluidsinstallatie voor de velden. Hier ligt een offerte voor van 2000 euro. 
Vanuit de vergadering komen hier vragen over met betrekking tot onder 
andere de hoogte van het bedrag, de situatie op andere sportparken, andere 
deskundigen/specialisten worden genoemd en worden er mogelijke oorzaken 
genoemd. 
Bestuur wil graag doorzetten omdat iedereen zich ergert aan de slechte 
geluidskwaliteit. Er wordt besloten via Eddy van de Vegt iemand de opdracht 
te geven om een en ander te testen en in afwachting hiervan een besluit te 
nemen. 

• Op 8 januari wordt de nieuwjaarsreceptie gehouden (onder voorbehoud), als 
alternatief wordt genoemd om de ‘nieuwjaarsreceptie’ in de paasvakantie te 
houden en dat dan de jubilarissen worden gehuldigd. 
Voorstel vanuit de vergadering om jubilarissen aan het eind van het seizoen 
te huldigen. Dit zou op 2 juli zijn, op deze dag wordt het jubileum van 50 jaar 
dames en 60 jaar ASC’62 gevierd op de dag van seizoensluiting 2021/2022. 
 



• De Opbrengst van de Rabobank Clubkascampagen is: € 1.614,28 

• Opbrengst Jumbo Vul de Kas is nog niet bekend. 
 

4. Financiële zaken  

• Resultaten 2019/2020 

• Resultaten 2020/2021 

• Begroting 2021/2022 

• Verslag Kascommissie: Peter van Veen 
 

5. Accommodatie en andere zaken  

• Led verlichting 

• Geluidsinstallatie: onderzoek geweest; € 2.000,- om voor elkaar te krijgen. 
Versterker naar binnen, nieuwe microfoon met externe antenne. Boxen zijn 
goed. Voor de eerste thuiswedstrijd realiseren. 

• Investering duurzame energie kleedkamers, er wordt onderzocht of er 
zonnepanelen op de kleedkamers kunnen worden geplaatst. 
 

6. Voetbalzaken  

• Piet de Jong: stopt, op dit moment wordt hij ondersteund door Marcel 
Waaijer. Stef Lamberink wordt de nieuwe hoofdtrainer 

• Rest van trainers wordt opgestart. 

• Gert Lubbers: gaat nog een jaar door. 
 

7. Bestuursverkiezing  

• Henk Harink, penningmeester aftredend mei 2020, gaat door tot opvolger is 
gevonden; 

• Bea Slotman, secretaris, aftredend november 2020, gaat door tot opvolger is 
gevonden; 

• Vz Sponsorcommissie: Vacature, tijdelijk Marco Laarman 

• Henk Buitenhuis, Beheerscommissie, aftredend 1-7-2022 en niet herkiesbaar 

• Bert Visscher, voorzitter, aftredend januari 2022; gaat door tot opvolger is 
gevonden; 
Vanuit de vergadering wordt genoemd dat dit wel veel vacatures zijn voor 
een vereniging van 900 leden. Er moeten in de jongere garde toch mensen 
zijn die deze kunnen vullen. 
 

8. FC Dalfsen 
Wim Hulleman praat de vergadering bij over de huidige ontwikkelingen 
 

9. Onderzoek verdere samenwerking sv Dalfsen 

• Stuk over samenwerking 
Met ingang van het seizoen 2018 / 2019 zijn de beide jeugdafdelingen van 
ASC’62 en SV Dalfsen samengevoegd. De gestelde doelen: ieder voetbalt op 
eigen niveau; totale niveau omhoog; opleiding stroomlijnen en plezier in het 
spel, zijn ruim gehaald. 
De wens om helemaal samen te gaan wordt steeds vaker genoemd. Om te 
onderzoeken hoe een verdere samenwerking en eventuele fusie er uit zou 



kunnen gaan zien willen wij een onafhankelijke stuurgroep in stellen die gaat 
bezien of een fusieplan kans van slagen heeft. 
Als de leden groen licht geven voor het maken van een fusieplan zal de 
stuurgroep dit uitwerken  met een aantal werkgroepen met 
vertegenwoordiging uit beide verengingen.  

• De opdracht die het bestuur van ASC ’62 aan de stuurgroep gaat geven is de 
volgende: 
Onderzoek of een fusie tussen beide verengingen bijdraagt aan een 
verbreding van de voetbalsport in Dalfsen en aan het behalen van de 
doelstellingen van ASC’62, SV Dalfsen en FC Dalfsen. 
Onderzoek of een fusie mogelijk is en welke kansen, randvoorwaarden en 
kritische factoren zich hierbij voordoen of nodig zijn. 

• Streven is om de stuurgroep voor 1 juni 2022 verslag uit te laten brengen en 
met een advies te komen. 
‘ 

10. Rondvraag 
 

11. Sluiting  


