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Notulen ALV 16 april 2016 te bestuurskamer Hermes SVV Combinatie te 

Sappemeer 

Aanwezig: 

Jip Lieverse 

Jasper de Groot 

Klaas Keuning 

Frank Wegman 

Ta Ambags 

Mas Boom 

Henk Uildriks 

Jan Stavast 

Jankees Buma 

Hans Barelds 

Jan Bart Houwing 

Mark Kaal 

Alexander de Gaay Fortman 

Luciano de Vries 

Jelle Limburg 

Paul Dijkhoff 

Jan Siebenga 

Ronald Wijnsma 

Jan Folkertsma 

Robert Bolhuis 

Nijs Wienese 

 

1. Opening 14:03 uur 

De voorzitter van het Reünisten Genootschap G.S.A.V.V. Forward, Paul Dijkhoff, neemt 

voor opening van de vergadering met bijzonder veel dank een nieuwe hamer in 

ontvangst van Frank Wegman. Frank verklaart dat deze goed-geijkte hamer ruim 100 

jaar oud is, oorspronkelijk een eik was en er al menig beuk mee is uitgedeeld. Ook 

kwam hij deze hamer gedurende zijn Forward carrière zo’n beetje alle wedstrijden 
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tegen. Het Three Cheers wordt ingezet en schalt ver boven de bassen uit die buiten 

geproduceerd worden door 2 torens van boxen. Ondertussen hebben ook de laatste 

Forwardianen hun lauwe blikken gefinisht en sluiten zich aan in het feestgedrang 

buiten. Hierop besluit de DJ de muziek nog verder open te gooien, waardoor de kelen 

van de ALV deze middag hun beste vorm moesten vertonen. Buiten kwam het op dat 

moment met bakken uit de hemel, maar dit mocht de pret niet drukken. Na wat 

scheuten Jé waagden de eerste aanwezigen zich aan een potje bubbelvoetbal, waarbij 

het al snel niet meer om de bal ging, maar alleen nog maar om het in de bosjes 

torpederen van de tegenpartij.  

Alvorens binnen de ALV en buiten het feest verder zou gaan wordt er eerst een minuut 

stilte gehouden ter nagedachtenis van overleden oud-voorzitter Hans Hoving, Peter 

Huig en de onlangs overleden Henk Klaasen. Toen daarna voor de tweede maal het 

Three Cheers over het terrein van HSC schalde kon de vergadering worden voortgezet. 

 

2. Mededelingen Bestuur 

Ter aanvulling van het stil staan bij het overleiden van oud-Forwardianen zal er in de 

komende Chaos door Schuur een in memoriam over Peter Huig geschreven worden. 

 

Ook wordt er ingestemd met het idee van Henk Uildriks om erelid Erik Mulder een 

telegram te sturen en hem zo een hart onder de riem te steken na een zware operatie. 

 

Hugo Hobbel is met kennisgeving afwezig. Hij is voor de tweede keer vader geworden 

van een zoon. Hij heeft nu Boudewijn en Reinoud en hij heeft beloofd dat beiden in 

2030 Forward 1 zullen versterken.  

 

De volgende mededeling heeft betrekking tot de uitbreiding van het huidige reünisten 

bestuur. Dijkhoff geeft aan dat bestuur zich graag versterkt ziet met een tweetal nieuwe 

leden: Luciano de Vries en Alexander de Gaay Fortman. Hierbij zal Luciano zich richten 

op het organiseren van evenementen voor reünisten. Als Propper Fernando aan de 

Costa Brava heeft hij inmiddels behoorlijk wat ervaring op kunnen doen en hij geeft aan 
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dat alle Forward-dochters meer dan welkom zijn om daar van hun vakantie te genieten. 

Met het toetreden van Luciano tot het bestuur wordt door de ALV unaniem ingestemd. 

Ook met kennisgeving afwezig is Rembrandt HT jr. Hij gaf voor de ALV aan dat de 

Gaay ook graag zijn steentje wil bijdragen. Alexander staat op en geeft aan dat zijn 

talenten voor scouting en buitenlandscouting goed van pas kunnen komen in deze 

tijden. Besloten wordt dat Alexander zijn takenpakket nog bepaald zal worden en dat 

hem een jaarcontract aangeboden zal worden. 

 

3. Notulen 

Met kritische blik worden de notulen van de ALV van 2015 doorlopen. Boom merkt 

hierbij het spreekverbod voor de alweer in afwezigheid schitterende Pasma van kracht 

is. Bij hoge uitzondering wordt besloten dat dit spreekverbod tijdens de ALV 2016 niet 

van kracht is. 

Stavast vraagt zich af of het geld voor de Chaos advertenties van Linnaeus apotheek 

inmiddels al geïnd is. Buma maakt duidelijk dat Eltje Zeemering nogal geïrriteerd 

opbelde nadat hij 10 keer een voicemailbericht had achtergelaten en dat hij nog nooit 

een Chaos gezien heeft. Ook Bolhuis staat net als vorig jaar nog op de debiteurenlijst, 

hij zal later deze ALV nog aansluiten en er wordt besloten daar nog op terug te komen. 

 

Tijdens de notulen was er even tijd voor een update door huidig Forward voorzitter Nijs 

over de stand van zaken met betrekking tot F1: Er is een nieuwe trainer aangesteld. 

Deze komt van het kamp en is van kamp naar corps gegaan. Hij heeft een behoorlijke 

indruk gemaakt op de selectie en dit was ook te zien tijdens de eerste seizoenshelft. De 

periodetitel werd meteen behaald en daarmee ook direct de doelstelling voor dit 

seizoen; kans behouden op het promoveren naar de 2e klasse. Na de winterstop liep 

het minder goed en was het spel af en toe niet om aan te zien. We staan op dit moment 

nog 2e, maar hebben geen uitzicht meer op het kampioenschap. 

Voorzitter Dijkhoff stelt voor om de lijst van beloften bij promotie van vorig jaar blind 

over te nemen en de zaal stemt hier unaniem mee in. Deze lijst bestaat uit: fles jé 

namens Oudman en Barelds; bierfust van Schulting; bierfust van Hobbel; bierfust 
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Jongert en Dijkhoff + 4 flessen Passoa; CHAOS 1 fust; Jerry Jenever namens Klerks en 

Hoes. Uitbetaling bij promotie vindt plaats op de volgende ALV. 

 

Hierna geeft Uildriks aan dat de KNVB inmiddels de intentie heeft het amateurvoetbal 

van Nederland af te schaffen. De komende jaren zal de KNVB er naartoe werken dat de 

verschillende klassen zullen verdwijnen en worden vervangen voor divisies. Op dit 

moment is het zo dat amateurclubs in de lagere regionen hier nog niet door worden 

geraakt, maar dit zal in de toekomst wel gebeuren. Belangrijk hierbij is dat Forward zijn 

stem laat horen en dat er nauw contact met andere clubs en de KNVB gehouden moet 

worden. Voorzitter Dijkhoff geeft aan agenda punt 11 wellicht een antwoord zal 

verschaffen; de vraag zal namelijk gesteld worden hoe we er voor kunnen zorgen dat er 

weer een oud-Forwardiaan voorzitter wordt van de KNVB. 

 

Verder geeft Nijs aan dat Forward in de lagere teams te kampen heeft met een 

imagoprobleem. Er wordt te vaak afgebeld op het laatste moment, of omdat teams met 

te weinig man zijn om te kunnen spelen. Het gevolg hier van is dat tegenstanders niet 

meer willen voetballen tegen teams van Forward. Als oplossing hiervoor is bedacht om 

twee teams samen te voegen om zo één groot team te vormen. Verder is de Adcie 

opgericht; de Administratieve-adviescommissie, welke toezicht houdt op de 

administratie omrent inschrijvingen van teams. Daarnaast worden de boetes 

tegenwoordig doorgestuurd naar de teams. Besloten is dat de ALV komend jaar te 

horen krijgt of deze problemen zijn opgelost. 

 

4. Financieel jaarverslag 2015 

Jelle geeft aan dat we met een verliesrekening zitten omdat er nog steeds heel veel 

afgeschreven moet worden op de debiteuren. Dit jaar zijn dat extra veel geweest om er 

vanaf te zijn en om door te kunnen gaan met een schoner bestand. Hij geeft te kennen 

dat Bolhuis niet geschrapt is van de debiteurenlijst, waarna deze aangeeft dat hij direct 

na het weekend 2 maal de bijdrage 2010 en 2014 voor de CHAOS zal overmaken.  

De begroting is opgesteld er vanuit gaande dat 300 van de 380 reünisten 

daadwerkelijk gaan betalen. Aan de hand van de betalingen zal dan ook het 



 
5 

ledenbestand worden opgeschoond. Op dit moment zijn er 230 mensen die betaald 

hebben, dus dit aantal zal nog een stuk omhoog moeten. 

Ambags geeft nog even een tip over de terugkerende debiteur Zeemering. De enige 

manier om hem te laten betalen door bij hem langs te gaan. Vroeger deed Ambags dit 

ieder jaar en ging hij niet eerder de apotheek uit voordat er betaald was. Luciano geeft 

aan dat hij er langs kan gaan om de kijken of de Zeemering nog werkzaam is in de 

apotheek en om het verzoek in te dienen alsnog te betalen. 

Verder vraagt de heer Uildriks zich af of er al een bestemming is gevonden voor de 

$100 van de heer Hoets. Dijkhoff geeft aan dat de heer Hoets vertrokken is met zijn 

$100 naar Transniestië en dat hem dat geld nog afhandig gemaakt moet worden. 

Besloten wordt er dat er volgend jaar op de ALV gestemd zal worden over de 

bestemming voor deze $100. Wegman voegt hier aan toe dat het meest waarde vaste 

stukje activa, het kacheltje van Osinga, ontbreekt. Besloten wordt dat deze toegevoegd 

zal worden aan de activa. 

Verder vraagt de heer Kaal zich af of er na het terugbrengen van het aantal leden van 

380 naar 300, er beter inzichtelijk gemaakt kan worden hoe het ledenbestand van het 

Genootschap er op dit moment uit ziet en wat de aanwas is. Jelle geeft aan dat er op dit 

moment een transitieperiode aangebroken is en dat er zodra er meer bekend is hier 

over dit in kaart gebracht kan worden. Volgend jaar zal er op de ALV, mits bekend, een 

overzicht gegeven worden van het aantal betalende leden. 

Tot nu toe is automatisch lid worden van het Genootschap tweemaal tot stemming 

gebracht tijdens de gewone ALV. Tweemaal is dit weggestemd. Jelle geeft aan dat er in 

het verleden op de Kroeg een aantal verenigingen eenzelfde constructie hadden waarbij 

men nooit af kan komen van een lidmaatschap. De angst hiervoor geldt hierbij ook voor 

huidige Forwardianen. Echter heeft het lid worden van het Genootschap een 

vrijblijvender karakter, daar men in het eerste jaar geen contributie betaalt. In dit jaar 

kan iemand dan aangeven of hij het jaar daarop wel of geen lid wil blijven van het 

Genootschap. De opzet zoals deze behoeft een betere uitleg tijdens de ALV, waarna 

deze in de toekomst opnieuw tot stemming gebracht dient te worden. 
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5. Verslag kascie (indien beschikbaar) 

Barelds geeft aan dat het verslag niet beschikbaar is, maar dat er wel een toelichting is. 

De kas is leeg. Er zit geen cent meer in. Zelfs het 100 dollarbiljet van Hoets is 

verdwenen. Wel deelt hij mede dat een ieder ontzettend blij kan zijn met zo een 

penningmeester. Dit wordt onmiddellijk door iedereen beaamd.  

In de kas zijn nog enkel een aantal van de Panama-papers te vinden, waaruit op valt te 

maken dat Dijkhoff vanaf heden eigenaar is geworden van een offshore bedrijf op de 

Maagdeneilanden. Op die manier kunnen de euro’s dus veilig gestald worden.  

Uildriks vraagt hoeveel Bitcoins er in de kas zitten. Barelds vraagt zich af wat een 

Bitcoin is en of je deze echt kan zien.  

Het ontbreken van de $100 van Hoets zit Uildriks nog altijd niet lekker, waarna Dijkhoff 

aangeeft het als zijn persoonlijke taak te zien dat deze uiteindelijk terug zal komen. 

 

6. Begroting 2016 

In de begroting zijn €500 inkomsten en €750 uitgaven opgenomen. Wegman vraagt zich 

af of dit item niet beter geschrapt kan worden, aangezien er €500 binnen komt en er 

€500 euro uit gaat. Jelle legt uit dat €500 binnenkomt van alle genootschapsleden en 

dat dit geld gebruikt wordt om bijvoorbeeld tijdens een toernooi een fust aan te bieden. 

Uildriks geeft aan dat uitgaven voor het Bocuse Diner betaald worden door deelnemers. 

Hierover geeft Jelle aan dat dit geval is, maar dat dit wel meegenomen wordt op de 

balans. De ALV gaat daarna mee in het idee dit voortaan niet mee te nemen. 

Verder zijn er een aantal nieuwe evenementen op komst en hiervoor is al vast geld 

gereserveerd. De afschrijvingen zijn ook al meegenomen en het verlies komt 

voornamelijk door deze afschrijvingen. Ook komend jaar wordt er nog €2500 

afgeschreven aan debiteuren, waarmee de afschrijvingen verder naar 0 worden 

gebracht. 

Na dit heugelijke nieuws stemt de gehele ALV in met de begroting 2016. 

 

7. Bijdrage projectsubsidie 2016 

Nijs legt uit dat het bestuur een nieuw scorebord wil maken dat gebruik maakt van 

zonnepanelen. Op deze manier kan de subsidiepot maximaal geplunderd worden. De 
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subsidie is echter nog niet aangevraagd. Uildriks brengt in dat er een scorebord moet 

komen met een vaste uitslag voor Thuis 19 – Uit 03. Er wordt unaniem voor gestemd 

door de ALV. 

 

8. Ontwikkelingen GSAVV Forward 

Het woord is nogmaals aan de voorzitter van G.S.A.V.V. Forward Nijs Wienese. Het 

gaat in de breedste zin van het woord goed met Forward. Alsof het nog uitleg behoeft 

verteld hij dan ook breed uit wat voor mooie gek de Willempie dit jaar is. Forward kampt 

verder met een groot aantal uitschrijvingen, dus het bestuur is gaan nadenken over hoe 

zij het ledenaantal weer kunnen laten stijgen. Via de ONEC zullen alle aankomend 

studenten die naar Groningen gaan komend jaar een brief ontvangen waarin wordt 

verteld dat zich aan dienen te melden bij Forward. Daarnaast is dit jaar de Forward-

Kidsclub opgericht. Deze kidsclub voor Forwardianen-in-spé kent op dit moment 1 lid en 

binnen no time zal deze talentenpool zich uitbreiden tot een ware jeugdinstroom voor 

toekomstig F1. Het gebruik van de nodige propaganda wordt hierbij niet geschuwd en 

dus zal er een Forward prefab boek gemaakt worden, waaruit voor gelezen kan worden 

en waarin kinderen Forward kleurplaten kunnen maken. Op deze manier kan voetballen 

voor Forward er met de paplepel ingegoten worden. Dit initiatief wordt met gejuich 

ontvangen door de ALV, met de instemming dat meisjes zich dan maar moeten 

aanmelden bij de hockey.  

In 2018 zal Forward, naast het toernooi van Sparta, een alternatief ONEC-toernooi 

organiseren. Daar dit een grote verantwoordelijkheid is, biedt Uildriks aan meegenomen 

te worden in de organisatie als adviseur. Hierop geeft Dijkhoff aan dat ook het 

Genootschap hier nauw bij betrokken zal blijven. Het ONEC toernooi van Sparta zal 

gehouden worden in september. Het alternatieve toernooi van Forward zal gehouden 

worden in april. 

 

9. Hoe krijgen we weer een oud-Forwardiaan als voorzitter van de KNVB 

Nu het met amateurvoetbal bijna gedaan is, het met het profvoetbal bijzonder slecht 

gesteld is en er al jaren geen Champions League gewonnen is, wordt er met tranen in 

de ogen teruggekeken naar de tijd van het voorzitterschap van Kessler. Er moet dus 
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gekeken worden hoe er zo snel mogelijk weer een Forwardiaan voorzitter van de KNVB 

kan worden. Boom komt met het idee om voor deze coup een route uit te stippelen – 

deze wordt de Forward-route genoemd. Deze loopt van Caracas naar de FIFA, naar 

Forward en tot slot de KNVB. Gaay wordt door de ALV naar voren geschoven als de 

gegadigde die dit 20 jarige avontuur zal doorlopen. Daarbij zal de N.A.G.V.B. opgericht 

worden: de Nederlandse Amateur Gras Voetbal Bond. Komend jaar zal Gaay tijdens de 

ALV verslag uitbrengen van zijn vorderingen in Caracas. De kosten hiervoor zullen 

direct bij de afschrijvingen gevoegd worden.  

 

10. Verslag SFH 

 Bolhuis staat op en brengt zijn complimenten uit aan Nijs en het Forward bestuur. 

Forward heeft het op dit moment tip top op orde. Er is dit jaar extra geld naar de SFH 

gegaan, want uit het oog is uit de hand en dus staat het veilig. Belangrijk is dat we over 

de helft zijn en dus dichterbij het nieuwe clubhuis. Het begin van het huidige clubhuis 

ligt langer achter ons, dan het nieuwe clubhuis voor ons ligt. Met andere woorden; het is 

urgent dat we gewoon geld blijven overmaken. Allemaal. Dit houdt ook in dat de huidige 

leden vanaf nu een bouwbijdrage betalen, voor wat vóór ons ligt, én een beetje voor wat 

achter ons ligt. Dus het nieuwe clubhuis dat staat bijna morgen, waarvoor dus de 

complimenten aan het huidige bestuur en heel Forward. Heel praktisch betekent de 

nieuwe regeling €10 per lid per jaar, wat neerkomt op +€3000 per jaar. En dit wordt dus 

jaarlijks verdubbeld door de SFH. De huidige stand van de SFH is €202.000, verdeeld 

over 3 labels: bouwlabel €88.737,87, label 2: spaarfaciliteit €42.910, label 3 – geld 

zonder benoemde bestemming €71.000. De SFH kent geen automatisch incasso, maar 

iedereen krijgt ieder jaar een brief. Dus het clubhuis is dichterbij dan ooit, zolang 

iedereen ieder jaar een paar centjes kan blijven missen.  

 

11.  CHAOS 

Jankees Buma neemt namens de CHAOS het woord en stelt dat het uitstekend gaat 

met de CHAOS. Ondertussen wordt er door de andere leden van de ALV druk gezocht 

naar een geschikte beker voor de CHAOS pen. Er wordt op dit moment enorm 

gebrainstormd over de nieuwe CHAOS, welke absoluut voor de zomervakantie bij 
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iedereen op de deurmat zal ploffen. Er zijn weer ontzettend veel nieuwe ideeën 

bovengekomen tijdens de laatste vergadering, welke tot uitvoering worden gebracht als 

we notulen van de laatste vergadering weer ergens hebben gevonden. 

 

12. FIP, BBT, ONEC 

Het FIP loopt al jaren en nog steeds als een trein. Het was de vraag dit jaar of het BBT 

in Groningen of in Amsterdam gehouden moest worden, vandaar dat het dit jaar nog 

niet is geweest. Hierop ontstaat er discussie in de ALV of het in Amsterdam of in 

Groningen gehouden moet worden. Voorzitter Dijkhoff legt uit dat de voetballende 

generatie nog wel terug komt voor de Dies, alleen dat de bereidheid ook terug te komen 

naar Groningen voor het BBT gewoonweg kleiner is gebleken. De opzet van het BBT is 

veranderd in de loop der jaren, waarbij bevriende verenigingen niet meer mee doen aan 

het toernooi. Doordat het dus meer een onderling toernooi is geworden voor reünisten 

én het huidige Forward bestuur, is het praktischer om het toernooi in Amsterdam te 

houden. De keuze om het toernooi in juni of juli te houden, heeft te maken met de 

beschikbaarheid van de velden bij gastvereniging Wilhelmina. Na deze uitleg stemt de 

gehele ALV in met deze opzet van het toernooi.  

Door het succes van het ONEC toernooi is dit evenement uitgegroeid tot een jaarlijks 

toernooi. Het aanstaande toernooi is bij Olympia, waarvoor we zeker weer een team bij 

elkaar proberen te krijgen. 

Het is de insteek om komend jaar meer evenementen te gaan organiseren om zo een 

opmaat te creëren voor het lustrum in 2018.  

 

13. WVTTK 

Geen punten 

 

14. Sluiting 

Dijkhoff sluit de vergadering met een ferme hamerslag en zet het Three Cheers in. We 

houden het op een succesvolle en geslaagde maar vrij Chaotisch verlopen vergadering. 

De ALV geeft aan dat Dijkhoff weer wat vorderingen gemaakt heeft als voorzitter. 


