
 

 

 

 

Notulen ledenvergadering V.V. Vorden 25-06-2014. 

 

Aanwezig: : Bennie Wentink, Jeroen Thijssen, Jeroen Oonk, Jan Borgonjen, 

Herman Vrielink, Wilco klein Nengerman, Eddy Hiddink, Michel Feukkink  

William van der Veen, Marc van der Linden, Janneke Hiddink, Kees Jansen, 

Johan Versteege,en  Renze Kuitert (notulen) 

Afwezig met kennisgeving: Robin Koster, Rob Oplaat, Freddie van 

Ditshuizen, Stef Kruip, Ard Kettelarij. 

 

 Opening: 

 William opent de vergadering en heet iedereen hartelijk welkom op deze 

ledenvergadering. Het doel van de vergadering is de leden te informeren over 

de stand van zaken binnen de vereniging. Ieder bestuurslid zal een bijdrage 

leveren aan deze vergadering middels zijn /haar taak binnen het bestuur. 

Verder deelt William mee dat we 2 keer per jaar een ledenvergadering willen 

houden, in juni en aan het eind van het kalenderkaar. 

 

Communicatie. 

De presentatiegids die vorig jaar is verschenen krijgt dit jaar een vervolg. 

We liggen met het mailen van de nieuwsbrief op schema: maandelijks wordt 

hij gemaakt. 

Achterhoek Multimedia ondersteunt ons bij het maken van onze nieuwe 

website. Deze zal op 5 september worden gelanceerd. 

Vorden maakt gebruik van het aanbod van de KNVB voor ondersteuning 

verenigingen: Scholder an Scholder.( positief coachen, weerbaarheid 

scheidsrechters vergroten en vrijwilligersbeleid) 

Daarnaast doen we aan PR middels het organiseren van de avondvierdaagse. 

 

Accommodatie en Materialen. 

Er is veel geïnvesteerd afgelopen jaar o.a. een beregeningsinstallatie en de 

oefenhoek krijgt momenteel groot onderhoud. Johan geeft een overzicht van 

de veldbelasting en laat middels foto’s zien wat er aan veldonderhoud is 

gebeurd. 

Er zijn plannen om de ruimte achter kleedkamer 1 t/m 5 te overkappen. Er 

komt binnenkort een offerte van de firma Barendsen. 

Er is veel geld en energie gestoken in het optimaliseren van de velden. 

 

Horeca en Kantine. 

We willen de prijzen betaalbaar houden in de kantine en geen horecaprijzen 

hanteren. De prijzen worden dit jaar niet verhoogd. 

Ook willen we meer activiteiten/evenementen in de kantine gaan 

organiseren. 

Er ligt een wens voor nieuw meubilair en de kantinecommissie kan nog wel 

enkele vrijwilligers erbij gebruiken. Er zijn ideeën om speelvoorzieningen 

voor de jeugd uit te breiden en er ligt nog een wens om de 

frituurmogelijkheden uit te breiden. 

 

Marketing en sponsoring 



 

Het vinden van nieuwe sponsoren is in deze tijd niet makkelijk. William geeft 

een overzicht van de sponsoractiviteiten: de vier B’s. De commissie blijft 

sponsoren actief benaderen. 

 

Vrijwilligers. 

Er zijn vacatures voor de rol van Gastheer, kantinepersoneel, met name door 

de week en er worden vrijwilligers gezocht voor voetbalzaken zoals: 

scheidsrechters en een formele consul. 

 

Financiën. 

Kees geeft een toelichting bij de financiële situatie: Prognose begroting en 

uitleg 2013-2014. We sluiten samen af met een klein positief resultaat, aldus 

de penningmeester. 

Vervolgens geeft hij uitleg over de begroting van 2014-2015, waarbij het 

voorstel is om geen contributieverhoging en prijsverhoging in de kantine te 

doen dit jaar. Kanttekening vanuit de vergadering is dat de 

sponsorinkomsten te hoog worden ingeschat en dat er een fout in de 

presentatie zit bij de inschrijfgelden voor het Wikee. 

Verder volgt een overzicht van de inkomsten en uitgaven. Het beleid van 

2013-2014 blijft gehandhaafd ( zuinig zijn) ook voor 2014-2015. Het 

financiële jaar is afgesloten met een positief resultaat conform de prognose 

van de penningmeester begroting. 

 

Voetbal. 

Marc kijkt uitgebreid terug naar het afgelopen seizoen (senioren, junioren en 

pupillen). Als vereniging blijven we nog steeds groeien. We starten met een 

meisjesteam. De plannen voor het nieuwe seizoen worden gepresenteerd: 3 

selectie elftallen bij de senioren en Vorden 1 meedraaien in de top van de 

derde klasse. Daarnaast geeft hij aan hoeveel jeugdteams er dit jaar zijn en 

dat we met 2 35plus teams blijven spelen. 

De trainers/ leiders zijn ingevuld. Er staan nog enkele vacatures open bij de 

lagere elftallen van de jeugd. 

 

Rondvraag. 

Hiervan wordt geen gebruik gemaakt. Wel is er een vraag over het nieuwe 

Vorden shirt. Johan laat deze vervolgens aan de vergadering zien. ( de kleur 

geel komt weer in oude glorie terug) 

 

 

 

 


