Notulen Algemene Ledenvergadering 15 oktober 2018
Opening en vaststellen agenda
Met kennisgeving afwezig:
Dries van Klompenburg, Erik v.d. Elzen, Walter Peek, Wouter Vermeulen en
Jacob Vos

Voorzitter Herman Klaassen heet speciaal welkom onze ereleden en leden van verdienste: Aart Prins,
Geurt de Zwaan, Peter van Olst, Cor Erbé en Dries van Klompenburg Hwijk
Herman begint met een terugblik op zijn eerste jaar als voorzitter, het begin was niet zoals je je zou
wensen i.v.m. een ernstige ziekte, die werd vastgesteld bij een van onze leden en dit had een grote
impact binnen onze vereniging en met name binnen het elftal van deze speelster.
Ons vlaggenschip leek de nacompetitie niet te ontlopen, maar zette een eindsprint in waardoor er
zelfs bijna nacompetitie t.b.v. promotie werd behaald. Hierdoor was het behoud van de 3e klasse
tevens gewaarborgd.
Tevens is Herman zeer content dat de neuzen bijna allemaal weer in de zelfde richting wijzen.
Herman bedankt de leden voor hun inzet en vertrouwen.
Agenda:
Dries van Klompenburg vraagt of het vaststellen van de contributie naar voren gehaald kan worden,
hij zou dit voortaan graag altijd zo terug zien op de agenda. Dit omdat het handiger is dit voor de
financiën uit te doen, het levert altijd veel vragen op als er een goed resultaat is en toch een
verhoging van de contributie plaats vindt. Het bestuur zal dit meenemen in de volgende agenda.
Notulen ALV 2017
•
•

Dries van Klompenburg merkt op dat hij in de notulen eerst welkom wordt geheten maar
later staat er dat hij afwezig is, dit is dus niet juist weergegeven.
Het overschot binnen de begroting van 5000 euro had anders geformuleerd moeten worden

Agendapunt 8
Daar is het verzoek binnen gekomen om de financiële stukken eerder te verstrekken zodat de leden
deze kunnen inzien. Cor betreurt het dat wederom niet aan dit verzoek is voldaan.
Willem merkt op dat hij heeft aangegeven dit “Trachten” te doen, dit is echter dit jaar niet gelukt.
Besparing van de zonnepanelen heeft dit jaar een besparing van 20% opgeleverd.
Inhoudelijk wil Cor nog bij het financiële punt een opmerking maken m.b.t. de aanschaf zoals gemeld
in de notulen
Jaarverslag secretaris
Peter van Olst merkt op dat Paul Evertse is toegetreden tot het bestuur, echter hij wordt in het
jaarverslag niet genoemd.
Paul zal door Willemien nog toegevoegd worden als bestuurslid aan het jaarverslag.
Jaarverslag jeugd
Geen opmerkingen

Financieel verslag penningmeester
Voordat we het jaarverslag behandelen wil Cor graag de procedure behandelen.
Vorig jaar heeft Cor 14 dagen voor de ALV verzocht om de stukken te ontvangen.
Ondanks dat hij vorig jaar niet aanwezig kon zijn had hij graag 14 dagen voor aanvang deze stukken
willen inzien.
Hij haalt het citaat aan wat Peter van Olst aangaf in de vergadering van vorig jaar:
Wat is de controle””? “Zijn we dan echt zo bang dat het op straat komt liggen”?
Als het wel zou gebeuren, waar zijn we dan wel bang voor?
Cor wil alleen maar zeggen dat we een hele gezonde vereniging zijn en we zorgvuldig in onze
procedures moeten zijn. Hij heeft niet aangegeven dat hij ze per mail wil ontvangen, hij heeft
verzocht of ze 14 dagen van tevoren beschikbaar zijn.
Hij zou graag willen dat een aantal mensen die daar bekwaam in zijn zich hierover zouden buigen en
tijdig beschikking krijgen over deze stukken. Aan deze leden moeten ze beschikbaar gesteld worden.
Cor merkt op dat we hier een schriftelijke procedure voor moeten maken zodat het vast ligt hoe te
handelen en voortaan vragen hieromtrent kunnen voorkomen.
Peter van Olst merkt op dat we vorig jaar besloten hebben om ze niet meer per mail te sturen en dat
hij nu vindt dat dit door het bestuur overruled is. Hij is verbaasd dat dit is aangenomen in de ALV
vorig jaar en dat daaroverheen is gestapt door het toch naar twee leden te mailen.
De voorzitter vraagt of de leden door middel van handopsteking kenbaar willen maken of zij wel of
geen bezwaar hebben tegen het versleuteld versturen van de financiële stukken.
“Kunnen wij ons erin vinden dat de stukken worden verstrekt aan diegenen die de financiële stukken
opvragen?”
De vergadering gaat ermee akkoord dat de financiële stukken versleuteld worden verstuurd op
aanvraag van leden.
Toelichting Financiële stukken
Penningmeester Willem Vis noemt een aantal zaken die bijdragen aan een positief resultaat:
•
•
•
•

Jeugd groeit nog steeds
Borden sponsoren nemen toe
Grote Club Actie en rookworst zijn succesvolle acties
Kantine opbrengst is nog steeds onze grootste bron van inkomsten.
Tijdelijk zaten we nogal krap in onze vrijwilligers voor de kantine, maar onlangs is er een
belactie geweest onder de ouders van de jeugdleden, dit is succesvol geweest en heeft 8
nieuwe kantinemedewerkers opgeleverd.

Afgelopen jaar is er veel onderhoud geweest en dit gebeurt grotendeels met onze eigen vrijwilligers.
De accommodatie is inmiddels 30 jaar oud en dit brengt onderhoud mee, Willem merkt op dat er
elke dag wel onderhoud wordt gepleegd door de vrijwilligers en dat dat ook wel eens mag worden
opgemerkt.

De contracten van de hoofdsponsors en de jeugdsponsor lopen einde van dit jaar af.
Onze jeugdsponsor – Van Pijkeren Bestratingen - heeft inmiddels aangegeven het contract niet te
verlengen.
Peter van Olst is benieuwd wat de brutowinst kantine in percentage is geweest.
Dries vraagt waarom de penningmeester niet terug gaat naar het oude systeem .
Willem beschouwt de inkopen van de kantine niet als lasten. Hij zal ervoor zorgen dat volgend jaar
het percentage wordt toegevoegd.
Cor vraagt waarom de vrijwilligersvergoeding gestegen is.
Afgelopen jaar was er een techniektrainer en een assistent bij het eerste wat deze posten nogal
verhoogd heeft.
De investering in zonnepanelen is niet terug te zien in de financiële stukken.
De energielasten zitten in Stichting De Eendracht, die hebben ook de revenuen hiervan.
De voordelen zitten in de Stichting.
In het boekjaar 2016-2017 stond er een bedrag aan hypotheekrente van ongeveer 1000 euro.
Dit zou veronderstellen dat je een hypotheek hebt van 30.000 euro.
Toelichting:
Het bedrag wat de Stichting in rekening brengt bij de vereniging wordt verdeeld over diverse posten.
In dat jaar is er ook een post geboekt op rentelasten. Aangezien de hypotheek nu geheel is afgelast
hebben we niets meer geboekt op hypotheekrente lasten.
Peter Wiesenekker vraagt of hij goed begrijpt dat er door eenmalige kosten een stijging van de
huisvestingskosten zijn opgetreden?
Dit komt door extra kosten i.v.m. lekkage onder de vloer.
De uitgaven huisvestingskosten zijn in principe nog groter maar een gedeelte is weg geboekt op de
post voorziening groot onderhoud.
Peter Wiesenekker vraagt of het mogelijk is inzage te krijgen in de financiële stukken van De
Stichting. De penningmeester zal dit voorleggen aan de Stichting.
Dries van Klompenburg merkt op dat hij gezien het kapitaal van de vereniging nog een aanbeveling
heeft, hij komt hier bij de begroting op terug.
Verslag kascommissie
a. Dries van Klompenburg en Kristian van Olst hebben de financiële stukken gecontroleerd. Het
geeft een getrouw beeld en is een juiste afspiegeling van de financiële positie van de vereniging.
b. Décharge penningmeester
De penningmeester wordt gecomplimenteerd voor het goede werk dat door hem is verricht en er
wordt onder applaus décharge aan hem verleend. Hiermee wordt de jaarrekening vastgesteld.
Tevens wensen zij het bestuur succes met het inmiddels aangevangen jaar.

Begroting 2018-2019
Deze wordt door Willem toegelicht.
Dries van Klompenburg heeft een voorstel:
1 januari 2024 bestaan we 75 jaar, is het niet verstandig om dit jaar 4000 euro te reserveren en
vervolgens vier jaar lang een bedrag van 2500 voor het organiseren van een jubileumfeest.
Willem vindt dit een goed idee van Dries.
Opbrengst Contributies en donaties bedragen 15% meer dan vorig jaar, dit komt deels door toename
leden en de verhoging van de contributie per 1 januari 2018.
Vaststellen contributie
Jaarlijks verhogen we de contributie met een index.
We zijn nog steeds een van de goedkoopste verenigingen, in vergelijking tot verenigingen in een
vergelijkbare klasse blijven wij ver achter.
We hebben nu twee maal extra verhoogd en stellen daarom voor nu slechts te indexeren met 2,5%.
De contributies worden dan als volgt:
18 jaar en ouder
14-18 jaar
< 14 jaar

146,50 per jaar
102,50 per jaar
81,00 per jaar

Benoeming kascommissie
Dries van Klompenburg heeft 2 jaar op rij zitting gehad. Kristian van Olst en Michiel Pap vormen dan
de nieuwe commissie, Cor Erbé zal als reserve toetreden.
Bespreking bestuursbeleid
Cor wil graag beginnen met het complimenteren van het bestuur. Daarentegen wil hij wel opmerken
dat hij zich wel elk jaar weer verbaast dat er een uitgave wordt gedaan zonder dat de ALV daarin
wordt gekend. Uit de financiële stukken blijkt namelijk dat de lening voor de zonnepanelen 12.000
euro bedraagt. Hij vindt dat in het geval van bijzondere uitgaven de laatste jaren het bestuur hier
makkelijker mee omgaat. Deze uitgaven hebben de goedkeuring van de leden nodig.
Geplande verbouw/kantine
De Club van 50 heeft een bedrag beschikbaar gesteld voor de verbouwing van de kantine.
We willen hier nu niet al te lang bij stil staan, we zijn namelijk voornemens volgend jaar zomer met
deze verbouwing aan te aanvangen. We zullen volgend kalenderjaar hier in een bijzondere ALV op
terugkomen.

Bestuursverkiezing
•
•
•

Herman Klaassen is aftredend en herkiesbaar voor 3 jaar.
Aangezien er geen andere kandidaten zijn aangedragen wordt Herman voor 3 jaar herkozen.
Robbie Jonker is voorgedragen als bestuurslid jeugdzaken, de vergadering gaat akkoord en
Herman heet Robbie van harte welkom.
We nemen afscheid van Gijs Wiesenekker als bestuurslid technische zaken, Herman bedankt
hem voor zijn inzet.

Rondvraag:
Schriftelijk ingediend door Peter en Joke:
Stelt de vereniging nog steeds verplicht dat de jeugdleden gaan douchen, nu gebeurt het regelmatig
dat men jeugd naar huis ziet gaan zonder te douchen.
We zullen deze vraag bespreken in het bestuur en hierop terugkomen.
We hebben het gehad over energiebesparing maar Jan Drost komt regelmatig langs en constateert
dat de veldverlichting meerdere avonden per week langer brandt dan dat het veld gebruikt wordt. Dit
is tijdens een bijeenkomst van de leiders trainers overleg aangekaart. Er zal beter op worden gelet.
Een jaar of 10 geleden is door de Club van 50 een tent aangeschaft, Cor vraagt zich af hoe de conditie
van de tent is maar volgens Rik Beelen is deze nog uitstekend.
Geurt merkt op dat het nu weer donker wordt er veel kinderen zonder verlichting fietsen.
Graag weer een melding op de website dat dit weer onder de aandacht komt van de jeugd en
ouders.
Onlangs is er ook een groep meiden van MO15-1 op weg naar huis achtervolgd en dit is nu zo
opgepakt dat de trainer/leider met hen mee naar huis fietsen.
Herman excuseert zich voor het feit dat hij aan het begin van de vergadering verzuimd heeft stil te
staan bij het overlijden van Aalt Bonhof en Jan Zoet. We staan hier alsnog bij stil door een minuut
stilte te houden.
Ten slot bedankt de voorzitter iedereen voor hun komst en nodigt allen uit om nog een drankje te
nemen.

