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ALV vrijdag 20 november 2020 
 
Welkom: namens het bestuur Ton, Egbert en Tom, door Wijbe (vz.) 

 
Opening  
De 90e! ALV; een bijzondere algemene virtuele jaarvergadering vanwege CoVid 19; 34 leden zijn ‘aanwezig’, 

zelfs Sint en Piet sluiten zich aan. 

Welkom op deze ALV, waar jullie ook zitten, wíj zitten als bestuur in de kantine op 1,5 m van elkaar met zicht 
op alle deelnemers en hun inbreng. Ton onze schatbewaarder en betrokken clubman. Financieel was het 
een zwaar verenigingsjaar maar met zo’n penningmeester en de bijdrage van leden, sponsoren en 
aangevraagde subsidies kunnen we trots en tevreden zijn. Egbert onze regelaar en bemiddelaar en Manus 
van alles. Was iedereen maar zo betrokken. Tom onze rustige en ambitieuze jeugdvoorzitter en clubman 
voor HEEL Aurora met goede initiatieven vanuit de jeugd die de hele vereniging ten goede komen. Wat een 
toppers met verantwoordelijkheid voor de club, terwijl zij zelf ook erg druk zijn met hun professionele 
werkzaamheden. Samen met alle vrijwilligers en commissies hebben wij in 2019-2020 hard gewerkt voor ons 
cluppie. Daarover willen wij jullie informeren en verantwoording afleggen 
Grillig en onvoorspelbaar is sinds maart 2020 het virus onder ons. Het legt de samenleving stil en daarmee 
ook het onze voetbalsport. Het wegvallen van competities, geen publiek langs de lijn, lege kantines en geen 
actief verenigingsleven. Dit alles is een enorm gemis voor voetballers en  vrijwilligers. Hoe kunnen wij 
“Vervreemding” van Aurora voorkomen?  Natuurlijk zijn er ergere dingen dan het wegvallen van voetbal. De 
publieke gezondheid staat onder druk. Eenzaamheid onder de Nederlanders stijgt. Er is een voortdurende 
dreiging van vollopende IC’s en toename van besmettingen in de samenleving. We staan voor een 
economische crisis die zijn weerga niet kent. Deze onzekerheid hangt als een donkere wolk boven ons land. 
De toekomst is voor iedereen ongewis. Daarom is het belangrijk om jullie als bestuur perspectief te blijven 
bieden.  
 
Waar zijn wij als bestuur druk mee geweest:  

 Vertaling van de afgekondigde RIVM maatregelen naar de praktijk ( in de kantine, op de velden, bij 
wedstrijden, en trainingen, gebruik kleedkamers etc.). 

 Binnenhalen van subsidies en het stopzetten van bepaalde kosten. Het voeren van overleg met de 
gemeente en het Sporthuis over veldonderhoud, robotmaaier, groenvoorziening, tribune, facturering en 
subsidies.  

 Het voeren van overleg met trainers en leiders over wedstrijden en alternatieve programma’s 

 Webinars met KNVB gevolgd over competitiezaken.  

 Overleg met onze kledingleverancier Team united. 

 Het stimuleren en ondersteunen van de verschillende commissies bij (alternatieve) plannen. 

 Jubileum voorbereiden samen met jubileumcommissie. 

 Verplaatsen van selectievoetbal van zondag naar zaterdag en de consequenties voor het jeugdvoetbal. 

 De aanvraag voor de herbouw van een kleine tribune naast het hoofdveld. Deze aanvraag is zo goed als 
gehonoreerd. 

 Het aanstellen van nieuwe trainers voor selecties van heren en dames.  

 Het werken aan een rookvrij sportpark (te beginnen op zaterdag) 
 
Verdrietig 
Intens geschokt en verdrietig waren en zijn wij nog steeds met het overlijden van Paul de Wit 
Clubman, supporter, bouwer, organisator. Wat hebben we in het dorp op een waardige en indrukwekkende 
wijze afscheid van hem kunnen nemen; wij zullen Paul nooit vergeten - in het memoriam op de website eren 
wij hem en houden we hem blijvend bij ons, zoals ook vermeld in de prachtig uitgegeven Aurora Inside (het 
succes van een dorpsclub). 
Onze gedachten gaan ook uit naar de ernstige zieke Wim Oostveen,  oud-lid van Aurora (speler en PR man 
met o.a. het jarenlang verzorgen van ons voetbalkrantje). Wim en familie, sterkte, wij leven met jou/jullie 
mee. 
 
Wat zijn dankbaar en gelukkig met ons sponsoren, de commissies, de vrijwilligers en de betrokkenheid bij 
Aurora, al willen wij als bestuur nog wel eens onderzoeken waarom een deel van de leden veel 
vrijwilligerswerk verricht en een deel nauwelijks of niets. 
 

Toekomstperspectief? 
Jazeker, wij gaan als bestuur samen met jullie er alles aan doen om Aurora open te houden. We blijven 
verbinden, trainen en voetballen mogelijk maken, het verenigingsleven optimaal in beweging houden. Waar 
mogelijk willen we samenkomen om te voetballen in kleinere teams 
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Want dat blijft voor ons belangrijk: blijven sporten en voetballen en trainen en bijeen komen wat en waar 
mogelijk is. Wie weet komt er nog een unieke digitale  ‘Ri-Ra-rollade’. Voor een mogelijke herstart in januari 
zijn er nieuwe richtlijnen beschreven per categorie. Daarover later meer. 
Gaan we toch ons 90 jarig jubileum vieren in 2021 (de jubileumcommissie staat op hold) 
Gaan we straks weer klussen in en om de kantine? Houd de berichten via de sociale media in de gaten. 
Houd je fit en zorg dat je klaar bent voor de herstart half januari. Houd onderling contact 
Kijk op onze voortreffelijk verzorgde website waar webmaster Peter Aurora ons up to date promoot 
Doe mee met welke commissie dan ook om Aurora te helpen en te verenigen 

WIJ zijn immers SAMEN Aurora! 

Vraag aan Peter en Michiel waaraan je (straks) weer kunt bijdragen aan het verdere opknappen van de 
kantine op de vrijdagmiddagen - wat een werk is daarin al verricht. 
Vraag aan Alex en Martijn wat je bij kunt dragen aan de activiteiten van de sponsorcommissie 
Vraag aan Martijn en Patrick wat jouw bijdrage kan worden aan de barcommissie  
Vraag aan Tom waar je de jeugdcommissie kunt ondersteunen. Er is zoveel te doen....... 
 
Wij als bestuur blijven attent en de verenging Aurora actief en adequaat aansturen en besturen. Wij blijven 
ons graag inzetten voor jullie met alles wat er in ons zit aan tijd en deskundigheid. 
Van jullie leden verwachten wij een kritische maar ondersteunende bijdrage. WIJ zijn met zijn ALLEN 
Aurora. Lever jouw bijdrage in een commissie, als leider, trainer, klusser, ledenraad,  
Ik geef graag het woord aan Egbert, Ton en Tom voor hun specifieke terugblik en vooruitblik. Op het 
verenigingsjaar.  
 
Wijbe Douma, voorzitter 
 
 

Financieel 
Toen we in Maart moesten stoppen met voetballen heeft dat natuurlijk ook effect gehad op de financiële 
cijfers. We zijn als bestuur bij elkaar gaan zitten om te kijken wat en waar we financieel konden beïnvloeden:  

- Schoonmaakkosten stopgezet 

- Bar dienst stopgezet 

- Was kosten stopgezet 

- Ere divisie live stopgezet 

- De voorraad die tegen de houdbaarheid datum zat teruggestuurd naar de leverancier 

- NOW subsidie aangevraagd 
Daarnaast hebben we een korting van de KNVB gehad en heeft een trainer een gedeelte in de jubileum kas 
gestort . Daarnaast hebben veel activiteiten niet plaatsgevonden. Zoals het gezelligheid toernooi en het  
90-jaar jubileum. Daarnaast hebben we vele training avonden en wedstrijden gemist. En dat juist in de 
mooiste periode. Ik hoef dan ook niet te benadrukken dat dit een gigantische impact op onze bar opbrengst 
heeft gehad. Door eerdergenoemde bovenstaande zaken hebben we €10.623 minder uitgegeven dan 
begroot. De inkomsten waren €10.138 lager dan begroot en dus hebben we toch nog een positief resultaat 
van € 485 euro gehaald. 
 
Als we nu financieel vooruitkijken gaan we een aantal dingen doen: 
 

 Geen begroting maken. Er zijn teveel onduidelijkheden. Gaan we weer voetballen en wanneer? 
Kunnen we nog wel activiteiten organiseren? 

 Hand op de knip. We gaan weer kijken of we de uitgaven zo laag mogelijk kunnen krijgen. 

 Subsidies aanvragen. Hebben vorig seizoen al de NOW regeling aangevraagd. Dit seizoen komen er 
de TASO en de bijdrage in de huur van het complex bij. En blijven we scherp op alle mogelijke andere 
bijdragen. 

 Contributie heffen . In de algemene leden vergadering is besloten dat we gewoon contributie gaan 
heffen. Om de simpele reden dat we dat bedrag niet kunnen missen als club. Wel is er besloten om de 
contributie het zelfde te houden als vorig seizoen en te incasseren half Januari2021. 
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Overzicht contributie seizoen 2020 – 2021: 
 

 Leden met de leeftijd 0 t/m 6 jaar   €   50 
 

 Leden met de leeftijd 7 t/m 8 jaar   € 105 
 

 Leden met de leeftijd 9 t/m 12 jaar   € 120 
 

 Leden met de leeftijd 13 t/m 19 jaar   € 135 
 

 Leden met de leeftijd ouder dan 19 jaar  € 185 
 

 Leden SVA en ondersteunende leden   €   30 
 

Peil datum die hiervoor gehanteerd wordt is: 1-7-2020. 
 

Jeugdcommissie 
 
Hier een kort overzicht van zaken die door Tom zijn toegelicht tijdens de vergadering: 
 

 Goede maar helaas korte kick-off van seizoen 

 Voor de competitie start met alle ouders gesproken 

 Vrijwilligers gezocht en gevonden voor de winteractiviteit en scheidsrechters 

 Volgende stap: brainstorm avond 

 

 
 
 Corona 

 Alle teams hebben vanaf begin van het seizoen leiders én trainers! 

 Scheidsrechters: 
o Twee toppers die indeling van jeugdleden maken 
o Nog op zoek naar indeler voor oudste jeugd teams 

 Jeugd en Senioren op zaterdag 

 Roken op zaterdag 

 Komende activiteiten 
o Zaalvoetbal: gaat niet door 
o Voetbalschool 

 

Aurora on Social Media 

 
AURORA Website 

 Bij alle teams worden programma, uitslagen en standen automatisch bijgewerkt via koppeling met 
Sportlink. 

 Van alle teams (m.u.v. 1e Elftal) zijn team foto’s en spelers galerij gemaakt en geplaatst op site. 

 Foto’s uit de oude doos is een groot succes. Er zal een oproep gedaan worden aan leden  die oude 
foto’s  hebben in te willen sturen.  

 Vraag aan leden wat men nog meer terug wil zien op de Website.  
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Twitter@voetbalsvaurora 

 informatie/live wedstrijdverslag snel en duidelijk aan volgers. Statistieken: Volgers :  583, Tweets: 
16.500. 

  
AURORA App. 

 Is voor zover mogelijk bijgewerkt met teamfoto’s en shirtsponsors van dit seizoen. 

 Er worden via de App regelmatig push berichten verzonden. Zorg ervoor dat je deze berichten kan 
ontvangen. Zo blijf je snel op de hoogte. 

 
Voetbal.nl App. 

 Ook via deze App worden regelmatig push berichten verzonden over SV AURORA. Via instellingen 
kan je ontvangst push berichten instellen. 

 Voetbal TV. 

 Op het scherm in het clubhuis hangt de TV waarop informatie over wedstrijden en andere zaken 
over SV AURORA te zien zijn. Deze informatie is gedurende wedstrijd en trainingsavonden te zien 
op het scherm als deze aan staat. 

 Uitslagen en programma’s worden direct na einde wedstrijd zichtbaar op TV scherm.  

 Ook de shirtsponsors (waar we er blij mee zijn) worden regelmatig op het scherm getoond. 
 
Eventuele vragen of sturen van oude foto’s kunnen gestuurd worden aan: 
webmaster@svaurora.nl 
 
Peter Beemer  
 

Barcommissie 
 

 
 

Doelstelling voor rest van het seizoen: 
 Betere instructies voor de bar voor alle vrijwilligers en medewerkers! Ook 

gericht op de maatregelen waar we nu door CoVid 19 allemaal mee te maken 

hebben 
 Goede afstemming binnen de vereniging over sluitingstijden en 

verantwoordelijkheden van diegene die achter de bar staan (sluiten 
kleedkamers, terras, rook en alcohol beleid 

 Schoonmaken en daardoor hygiene beter organiseren 

 Meer vaste medewerkers regelenom achter de bar te staan, zeker op de 
zaterdagen dat 1e thuis speelt 

 Assortiment van de kantine onder de loep nemen 
 Voorkomen van overlast voor onze buren (geluidsoverlast, sluitingstijden) 
 Als het weer mag extra inkomsten generen door extra activiteiten 

 Ideeën hiervoor zijn welkom 
 

Martijn van Kooten en Patrick Miltenburg 
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Sponsor Commissie 
 
Financieel overzicht: 

 Rabo clubkas actie 
o Super prestatie van stem gerechtigde, bedankt!! 
o Hoogste score in gemeente Bunnik 

 Sponsoren 
o Geen balsponsoren 2020 – 2021 voor H1 
o Overige inkomsten gelijk met 2020 

 Nieuwe dug-outs hoofdveld 
o Met dank aan de Vrienden van Aurora 
o Feestelijke opening zodra het mogelijk is 

 
De sponsorcommissie is doet een beroep op ons allen: 
 
Dringend! Gezocht team-players 

o Teamwork 
o Interessante taken die heel belangrijk zijn voor het voortbestaan van onze club 
o Leeftijd > 18 jaar 

 
Alex, Martijn, Kevin en Pepijn 

 
 

 


