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Ledenvergadering 30-06-2015 (einde seizoen)
Sinds 2013 houdt het Bestuur, naast de algemene ledenvergadering in november van
ieder jaar, ook een halfjaarlijkse ledenvergadering waarin vooral de financiële situatie van
de vereniging wordt behandeld. Een boekjaar van een vereniging loopt namelijk parallel
aan een voetbalseizoen (1 juli t/m 30 juni) en vandaar dat voor het vaststellen van een
begroting voor het nieuwe boekjaar en het bespreken van de werkelijke cijfers van het
afgelopen seizoen een vergadering eind juni/begin juli veel beter past. Op dinsdag 30 juni
2015 heeft deze halfjaarlijkse ledenvergadering plaats gevonden en ondanks een matige
opkomst van 25 aanwezigen, zijn wij achteraf wel erg tevreden over de gevoerde
discussies, de inbreng van de aanwezige leden en de uiteindelijke keuzes die zijn
gemaakt. Naast financiën kregen ook de onderwerpen voetbalzaken, jeugd,
accommodatie, facilitair&horeca, sponsoring en vrijwilligerszaken de nodige aandacht.

Leden stemmen
verhoging

in

met

een

verhoudingsgewijze

contributie

In de ledenvergadering van Juni 2015 is besloten de contributie met ingang van het
komende seizoen te verhogen. Dit voetbalseizoen loopt van 1 juli 2015 t/m 30 juni 2016.
De contributie voor de diverse leeftijdsgroepen is als volgt:
Niet spelend lid
`
: € 70,-Af en toe spelende leden met een pasje
: € 90,-Spelende leden
Contributie 35+ Leden
: € 80,-Contributie Senioren
`
: € 170,-Contributie Junioren
: € 135,-Contributie Pupillen
: € 120,-(Bij alle spelende leden wordt er naast de contributie ook € 20,-- voor het kledingfonds in
rekening gebracht).
Donateur

: € 25,--

Achtergrond
De vereniging heeft in de afgelopen jaren een aantal flinke kostenposten voor haar
rekening gekregen die wij niet jaarlijks in de contributie hebben verrekenend.
In hoofdlijnen zijn dit de jaarlijkse meerkosten door de privatisering (velden) van ruim
€ 22.500,--, de verhoging van de KNVB-kosten van ruim € 5.000,-- en de toename van
energiekosten.
De sponsorinkomsten komen door de inspanningen van de
sponsorcommissie het
afgelopen seizoen weer op het niveau van een aantal jaren terug. Deze trend heeft de
sponsorcommissie vertaald naar een begroting van 10% meer inkomsten aan hun zijde
en dat is een mooie uitdaging voor het komende seizoen.
Aan de leden wordt een verhoudingsgewijze verhoging doorgevoerd:
Pupillen €10,-- , Junioren €15,--, Senioren en 35+ €20,--, Overige leden € 10,-Donateurs € 5,--.
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De contributies staan vermeld onder info bij het kopje Lid worden op de site van v.v.
Vorden.
In de loop van volgende week ontvangen alle leden en donateur een leden/toegangspas
waarop het lidnummer tevens vermeld staat.
Dit nummer correspondeert met de omschrijvingen die plaatsvinden bij de automatische
incasso die in de 2e week van juli worden afgeschreven.

Bestuursamenstelling
Tijdens de halfjaarlijkse ledenvergadering heeft voorzitter William van der Veen bekend
gemaakt dat hij na een periode van 9 jaar aftredend is en zich niet meer herkiesbaar zal
stellen. Na een mooie en intensieve periode als voorzitter bij de v.v. Vorden gaf hij aan
dat het na drie periodes van drie jaar de tijd is gekomen om ‘het stokje’ over te dragen.
Janneke Hiddink gaf aan dat zij als bestuurslid ‘vrijwilligerszaken’ na 2 jaar zal gaan
stoppen. Zij heeft aangegeven dat de werkzaamheden als bestuurslid niet meer te
combineren zijn met haar werkzame- en privé leven en zal de komende ledenvergadering
aftreden.
Inmiddels zijn het afgelopen half jaar Rien Wabeke en Hans Boers bereid gevonden de
vacatures als bestuurslid Jeugdzaken en Sponsoring in te vullen. Beide heren hebben op
dit moment als ‘ad interim’ zitting genomen in het bestuur en zullen de komende
ledenvergadering verkiesbaar worden gesteld. Rien is sinds januari 2015 Jeugdvoorzitter
en stuurt de jeugdcommissie aan, die bestaat uit de technische en sociale werkgroep, en
Hans heeft vanuit zijn bestuursfunctie zitting genomen in de Sponsorcommissie.

Coöperatiefonds
De Stichting SBV, die onze accommodatie en velden beheert, doet dit jaar mee aan het
coöperatiefonds van de Rabobank. Door op dit project te stemmen maken zij kans om
10.00 euro te verdienen ten behoeve van een nieuwe bergruimte, die noodzakelijk is door
de flinke groei van de vereniging en door het steeds intensievere gebruik van ons
Sportpark. Ga naar www.vv-vorden.nl en klik op de button in het linkermenu. U komt dan
op de site van de Rabobank en kunt direct op ons project stemmen.

500e lid
Door de gestage groei bij de jeugd, de samenwerking met Sociï bij de junioren en de
komst in de laatste drie seizoenen van het 35+-voetbal is het aantal leden bij v.v. Vorden
gestegen naar 513! De mijlpaal van het 500e lid werd begin juni bereikt en Joost
Doornink (12) was de gelukkige.
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