
 

NOTULEN ALGEMENE LEDENVERGADERING V.V. VORDEN D.D. 25-11-

2013. 

 

Aanwezig: Janneke Hiddink, Kees Jansen, Johan Versteege, Eddy Hiddink, Stef 

Kruip, René Nijenhuis, Bennie Wentink, Jarno Messing, Jorrit Schotsman,Wilco klein 

Nengerman, Hugo van Ditshuizen, Edewald Visser, Jeroen Oonk, Ab Velhorst, Jan 

Borgonjen, William van der Veen, Jan Hulshof, Marc van der Linden, Renze Kuitert  

(notulen). 

         

Afwezig (m.k.):  

Robin koster, Rob Enzerink, Herman Vrielink, Jeroen Thijssen, Erwin Hengeveld, Jan 

van Ark, Jan Meijer 

         

1. Opening  

De voorzitter opent de vergadering en heet iedereen van harte welkom op de 2
e
 

ledenvergadering van 2013 ( juni-nov) 

William blikt terug op de privatisering en de oprichting van de Beheerstichting SBS 

Vorden. Hij constateert dat het sportief gebied goed gaat met de vereniging. 

Financieel was het een roerig jaar waarbij Kees en Andre veel werk verzet hebben. 

Ondanks de bergrijzing van de bevolking blijft de V.V. Vorden groeien waarbij ook 

de oudere jeugd blijft: drie A-teams dit seizoen. De evenementen WKT en Wikee zijn 

succesvol verlopen. Het onderhoud aan de velden kost veel tijd en energie. We 

moeten leren ons aan te passen aan deze situatie en jaarlijks het onderhoud evalueren, 

aldus de voorzitter. We hebben contact gehad met Socii rondom samenwerking maar 

we hebben besloten om op dit moment te passen omdat er te veel zaken onduidelijk 

zijn. Ook zal er contact worden gelegd met buurtvereniging Ratti. Tot slot vermeldt 

William dat de presentatiegids voor het eerst is uitgekomen. 

 

2. Ingekomen stukken 

Geen ingekomen stukken. 

 

3. Notulen algemene ledenvergadering d.d. 28-11-2012:  

N.a.v. een schriftelijke vraag van Jeroen vertelt de voorzitter dat er contact is geweest 

de veilingcommissie dhr Henk Leeflang. 

De notulen worden vervolgens goedgekeurd. 

 

4. Financieel verslag van de penningmeester/ Kascommissie. 

 

De Penningmeester presenteert een overzicht/ terugblik over de financiële situatie/ en 

cijfers, lees opstellingen voor onze inkomsten en onze uitgaven. 

De kascommissie bestond dit jaar uit; Ab Velhorst jr. en Bennie Wentink. 

Laatstgenoemde doet namens deze commissie verslag: Ik heb samen met Ab en Kees 

gezeten. In Sportlink zaten wat kleine verschillen. Alles is keurig gedocumenteerd. 

We hebben steekproeven gedaan en vragen gesteld. De balans stond op papier. Hij 

bedankt Kees, Andre en Peter voor de gehele administratie die goed op orde is , aldus 

Bennie. 



 

Aan de penningmeester wordt decharge verleend door de vergadering. Wie volgt 

Bennie op in de kascommissie? Jeroen Oonk gaat dit doen. 

 

 

5. Bestuursverkiezing: 

 

Aftredend en  herkiesbaar Marc van der Linden. 

Marc wordt herkozen voor een periode van 3 jaar. 

Daarnaast worden de ad interim bestuursleden Janneke Hiddink en Johan Versteege 

door de vergadering gekozen en benoemd tot bestuursleden. 

 

6. Voetbalzaken: 

Marc heeft een overzicht over de huidige situatie van de teams en de leden en de 

ambitie van ons ( meedoen in de derde klasse) en het beleid van de aankomende jaren. 

We gaan voor een meisjesteam/ damesteam. 

 

7. Pauze. 

 

8. Vrijwilligers en Binding. 

Janneke geeft aan waar we op dit moment vrijwilligers het hardst nodig zijn( 

gastheer/vrouw, kantinemedewerkers, scheidsrechters en consul). Het streven is om 

dit jaar 2 vrijwilligers per elftal te binden aan vrijwilligersactiviteiten. 

Het eerste elftal van Vorden geeft al het goede voorbeeld: 8 spelers zijn al actief op 

vrijwilligersgebied. Leden geven vaak tijdgebrek aan als ze voor vrijwilligerstaken 

worden gevraagd. Ook ouders van leden zullen worden benaderd, aldus Janneke. 

 

 

9. Communicatie: 

De nieuwsbrief wordt regelmatig naar de leden verstuurd en op de website geplaatst. 

De structuur van 1 maal per maand wordt nog niet altijd gehaald. 

De presentatie gids is in oktober uitgekomen. Het is de bedoeling om dit jaarlijks te 

blijven doen. 

Er zijn plannen om de website van Vorden te vernieuwen.( tijdspad 2014).Betrokken 

hierbij zijn Michiel Balvert, Mark Borgonjen , Marc van der linden en Renze Kuitert. 

 

10.Accomodatie- velden. 

Johan vertelt hoe de velden te benutten bij trainingen: doel is de velden zo min 

mogelijk te belasten bv het doelgebied. Het plan is om de oefenhoek aankomend 

voorjaar onder handen te nemen, lees Groot onderhoud te plegen. Daarnaast geeft hij 

van de accommodatie en de gebouwen. Er liggen plannen om zaken te veranderen, bv 

de keuken. 

Aandachtspunt blijft het goed omgaan met en het goed beheren van de (voetbal) 

materialen. 

 

11. Horeca en Kantine: 

Het beleid voor consumpties van vrijwilligers: Er is een koffieautomaat beschikbaar 

in de bestuurskamer. 



 

Het aankomend jaar is er van mat/m do flesjes bier te koop in de kantine, dus geen 

tapbier. Na dit jaar volgt er een evaluatie hoe we dan verder gaan. 

We willen de prijzen betaalbaar houden in de kantine en dmv meer activiteiten meer 

binding krijgen met leden. 

 

12. Marketing en Sponsoring. 

Er is een nieuwe sponsorcommissie actief. De focus ligt op hoe kun je sponsoren meer 

binden aan / betrekken bij de club onder het  motto Binnenhalen, Binden, Behouden, 

Borgen. 

 

13. Financiën. 

Kees staat uitgebreid stil bij de financiële situatie en geeft uitleg over de 7 

speerpunten alsmede een financiële prognose voor 2013-2014, hetgeen een applaus 

oplevert van de vergadering. 

 

 Rondvraag: 

Bennie Wentink vraagt wie er nu waar speelt op veld 1, 2 of veld 3. 

Marc geeft aan dat Vorden 1 altijd op het hoofdveld speelt en dat er dit jaar een pilot 

is rondom de nieuwe veldverdeling met drie wedstrijdvelden voor alle teams. 

Wekelijks zal worden gekeken waar wie voetbalt. De leiders/ trainers worden hierover 

geïnformeerd. Door het verbeteren van de oefenhoek zullen er meer 

trainingsmogelijkheden komen en zullen de velden dan meer ontzien kunnen worden. 

Een volgende vraag van Bennie heeft betrekking op wie bepaalt wat er wordt 

uitgegeven: het bestuur of de SBS? William antwoord: jaarlijks legt het bestuur de 

wensen neer bij SBS voor investeringen. Het bestuur bepaalt dus , is de boodschap. 

 

William sluit de vergadering af en dankt een  ieder voor zijn komst. 


