Verslag Algemene Ledenvergadering van 18 september 2018
Aanwezig: Peter Wicherink, Nienke Lankheet, Claudia Rook, Frank Libbers, Christien
Libbers, Erwin Aldenkamp, Annelies Snels, Johnny Wiersma, Michel Leppink, Carola van
Sark, Rutger Veen, Daniel Bozan, Geertje Mollenhorst, Kristie Bakhuis, Irene Huitink,
Matthijs Hasselerharm, Job Faber, Robin van der Meulen, Thom Veenhof, Henk Dost,
Marc de Jong, Arnold Boon, Ronald van Puijenbroek en Norbert de Beer.
Bericht van verhindering ontvangen van: Marjolein Pikaar, Michiel van Staaveren, Ouders
van Georgina van Setten Bru, Joyce Berger, Jeroen Snellers, Ouders van Anna Feunekes,
Janneke dan Butter, Ouders van Qinn Bonke, Peter jan van Tuil en Jesper Pots.
1.

Opening en vaststelling agenda

Henk opent de vergadering en heet iedereen van harte welkom. Hij memoreert, dat in de
vorige ledenvergadering het beleidsplan is behandeld en de ledenbijdragen voor het
seizoen 2018-2019 zijn vastgesteld. Dit laatste was nodig, zodat leden eventueel n.a.v.
die ledenbijdragen nog hun lidmaatschap kunnen opzeggen binnen de daarvoor geldende
termijn.
Nu komt de financiële verantwoording over het afgelopen jaar aan bod, alsmede de
concretisering van het vrijwilligersbeleid.
Hij constateert vervolgens dat de agenda kan worden vastgesteld.
2.

Mededelingen

Arnold deelt mee dat er een nieuwe sponsor is voor Dames 1, namelijk het restaurant
Mazza. Deze sponsor is aangebracht door een oudspeelster van Dames 1. Er is in
verband hiermee overlegd met Bantoe. Dit bedrijf blijft ook sponsoren.
Henk maakt melding van een aantal activiteiten, waaraan leden van de vereniging in de
zomervakantie een bijdrage hebben geleverd. Dit betreft o.a. de Social Inclusion Games,
waarvoor twee toernooien (één binnen en één op het beachterrein). Op het beachterrein
is weer het toernooi van Friends georganiseerd. Dames 1 heeft een belangrijke bijdrage
geleverd bij de Vijverdagen in Roombeek.
Henk deelt verder mee, dat er een trainerscursus is gestart speciaal voor onze jonge
trainers, gegeven door Henk Goor.
Het aantal leden is het afgelopen jaar met zo’n 30 leden toegenomen t.o.v. het jaar
daarvoor.
3.

Vaststelling van het verslag van de ALV d.d. 15-5-2018

Er zijn geen op- of aanmerkingen n.a.v. het verslag, zodat het kan worden vastgesteld.
4.

Verklaring kascontrolecommissie n.a.v. de jaarstukken

De kascontrolecommissie heeft de financiële stukken gecontroleerd en akkoord bevonden
en stelt dan ook voor om de penningmeester te dechargeren. De vergadering besluit
overeenkomstig.
5.

Jaarrekening 2017-2018 en balans per 31-7-2018

Arnold deelt mee, dat het jaar goed is afgesloten. Een verwacht tekort is omgebogen
naar een klein positief resultaat.

Bij de balans licht Arnold toe dat er nog enkele te ontvangen bedragen open staan. In
een specifiek geval, waar te laat is opgezegd is besloten, dat men voor het hele jaar
dient te betalen. Omdat dat geweigerd werd is de afhandeling overgedragen aan een
incassobureau. Bij het onderzoek van de vordering is geconstateerd, dat deze terecht is
en dat de procedure tot aan de rechter kan worden voortgezet.
Hij tekent daarbij aan, dat het op zich niet prettig is, dat er tot een dergelijke procedure
moet worden overgegaan.
Deze aanpak zal vaker gevolgd worden indien wordt vastgesteld, dat men de
ledenbijdragen moet betalen.
Arnold constateert, dat het vermogen iets is gestegen t.o.v. vorig jaar.
Wat de jaarrekening betreft geeft Arnold aan, dat bepaalde kosten iets hoger zijn dan de
ramingen uit de begroting. O.a. gaat dit om de bedragen die aan de Nevobo betaald
moeten worden aan teamgelden en sancties.
Het van de gemeente ontvangen subsidie is ook hoger dan geraamd. Hij deelt mee, dat
de gemeente een voorstel tot korting op subsidies in voorbereiding heeft.
Op de vraag waarom eerder dan gepland is gestopt met de trainingen antwoordt Arnold,
dat dit o.a. te maken heeft met het weer. Dit is een besluit van het bestuur en niet van
de gemeente.
We kunnen een bepaalde periode geen gebruik maken van de zalen van het Bonhoeffer
College, omdat er dan examens in gehouden worden. Verder is er een nieuwe vloer in de
Pathmoshal gelegd en tijdens dat gebeuren was de hal niet beschikbaar. De zalen van de
gemeente zijn in principe gesloten tijdens de zomervakantie.
Op de vraag of de leden akkoord kunnen gaan met de jaarrekening en balans wordt
positief gereageerd.
6.

Begroting 2018-2019

De begroting wordt toegelicht. De verschillen met vorig jaar hebben te maken met
toename van het aantal leden en teams. In de begroting is rekening gehouden met een
lager gemeentelijk subsidie. Er is geen rekening gehouden met de afzonderlijke
inkomsten uit het beachterrein.
Of de vraag of de leden kunnen instemmen met de begroting wordt positief gereageerd.
7.

Verkiezing nieuwe leden kascontrolecommissie

Voor de nieuwe kascommissie stellen Jesper Pots en Carola van Sark zich beschikbaar.
Michel Leppink is beschikbaar als reserve.
De vergadering bevestigt de samenstelling van de kascontrolecommissie.
8.

Invulling Verenigingstaken

Henk memoreert, dat in de meivergadering het beleidsplan is vastgesteld, waarin ook
een onderdeel over vrijwilligersbeleid is opgenomen. Het bestuur is nog steeds aan het
rondkijken hoe dit beleid het beste vorm kan worden gegeven. Zo is gekeken hoe Apollo
8 en Havoc dit beleid vormgeven.
Het gaat erom dat er meer taken worden toebedeeld aan leden, teams en ouders van
jeugdleden. Daarmee kan bereikt worden, dat bestuursleden ontlast worden. Er worden
ook veel taken vervuld door mensen die geen spelend lid zijn, zoals Geertje Mollenhorst,
Nico Schiltmans en Johan Ring.
Er worden al wel de nodige taken vervuld door leden en ouders van jeugdleden. De
Jeugdcommissie is daar een mooi voorbeeld van.

Maar door nieuwe ontwikkelingen zijn er andere functie bijgekomen mede n.a.v. het
Privacybeleid.
Bij een analyse blijkt dat er toch nogal wat leden niets of weinig doen. Vanuit een
evenwichtige verdeling van alle te verrichten taken is dat geen goede situatie.
Verder is het gewenst, dat er vrouwen zitting nemen in het bestuur.
Een belangrijke lastige verplichting is de leveringsplicht voor de hogere teams. De
vereniging moet 4 regioscheidsrechters leveren. Voor een deel wordt dit nu ingevuld door
mensen die geen spelend lid zijn.
Er is een overzicht van de te vervullen taken opgesteld en op tafel ter inzage gelegd.
Op 6 oktober zullen de teams in de gelegenheid gesteld worden om op te geven welke
taken zij op zich willen nemen.
Het spreekt vanzelf, dat ook ouders van de jeugdleden taken binnen de vereniging
kunnen oppakken. Dit zal in de ouderbijeenkomsten worden meegenomen.
Zaaldienst en fluitbeurten worden al aan de teams toebedeeld.
B-jeugd helpt bij de miniwedstrijden.
Alle seniorenteams en de A-jeugdteams moeten meedoen. er zijn nu al flink wat
jeugdleden, die taken verrichten zoals het training geven aan mini’s. Dat vindt het
bestuur een goede zaak, omdat ze zo jong al veel leren.
Doordat de vereniging veel jeugdteams heeft zijn er meer taken door de seniorenteams
te verrichten.
Henk meldt, dat bij voetbalvereniging een andere aanpak wordt gevolgd. Daar betaalt
men € 50 extra van te voren, welk bedrag men aan het eind van het jaar terugkrijgt als
de taken zijn uitgevoerd. Deze aanpak lost het probleem niet op, wanneer de taken niet
uitgevoerd worden.
Als de teams niet reageren op de vraag om op te geven wat zij erbij gaan doen, krijgen
ze taken toebedeeld.
Er zal een persoon optreden als verenigingstakenbeheerder.
Als mensen nog suggesties hebben zijn die altijd welkom. Het bestuur staat een flexibele
aanpak voor en juicht het toe als mensen zich zelf melden om taken op zich te nemen.
9.

Rondvraag en sluiting

Matthijs Hasselerharm deelt mee, dat Heren 1 het niet eens zijn met het gegeven, dat
het team een extra bijdrage moet leveren ter waarde van € 300. Het team brengt dit in
verband met de promotie naar een hogere klasse.
Henk wijst erop, dat het hier gaat om een besluit van de Algemene Ledenvergadering en
dus geldt voor het team. Hij merkt op, dat het niet te maken heeft met de promotie van
het team, maar ingegeven is door een analyse van de verhouding tussen kosten en
inkomsten per team. Daarbij blijkt, dat er een groot verschil is voor de teams Dames 1
en Heren 1. De opdracht aan de teams is een taakstelling om een inkomst van € 300 te
realiseren. Daarvoor zijn allerlei mogelijkheden gesuggereerd. Dames 1 heeft aan haar
opdracht voldaan door te helpen bij de Vijverdagen.
Op de vraag van Job Faber of deze taakstelling ook volgend jaar van toepassing is
antwoordt Ronald bevestigend. Hij vult nog aan, dat de hogere teams veel duurder zijn
door de aangetrokken trainers en de hogere zaalhuur. Het is dan redelijk dat deze teams
wat extra doen.
Henk geeft aan, dat het team als geheel de taakstelling moet realiseren door een
bepaalde tegenprestatie te leveren. Er zal nog een aparte afspraak komen met het team
over dit punt.
Henk gaat over tot een ander punt: Arnold Boon heeft de afgelopen 3 jaar de taak van
penningmeester vervuld en in dat kader veel gedaan voor de vereniging, o.a. door het
binnenhalen van sponsoren, het stimuleren van de deelname aan de Grote Club Actie en
het organiseren van een rommelmarkt.

Als waardering voor zijn inzet overhandigt Henk hem namens de vereniging een attentie.
De aanwezigen laten hun waardering voor Arnold en wat hij voor de vereniging heeft
gedaan blijke door een groot applaus.
Vervolgens sluit Henk de vergadering.
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