Notulen ledenvergadering V.V. Vorden 30-06-2015.
Aanwezig: Hugo van Ditshuizen, Dick Zelle, Jeroen Tijssen, Dennis Wentink,
Bennie Wentink, Eddy Hiddink, Ab Velhorst, Herman Vrielink, Freddy van
Ditshuizen, Gijs van der Veen, Daan Horstman, Frank Hiddink, William van
der Veen, Janneke Hiddink, Renz Cornegoor, Johan Verstege, Kees Jansen,
Marc van der Linden, Rien Wabeke, Hans Boers, Ilse Oldenhave (notulen)
Afwezig met kennisgeving:
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.
Hij vertelt dat we met Socii en Ratti in overleg zijn over een eventuele
samenwerking.
Communicatie.
De presentatiegids die vorig jaar is verschenen krijgt dit jaar een vervolg.
Marc van der Linden en Ilse Oldenhave verzorgen dit jaar de gids.
Accommodatie en Materialen.
Er is een mogelijkheid om ballenvangers van een andere vereniging te kopen
om bij het hoofdveld aan de zandwegzijde te plaatsen.
Bennie vraagt zich af wat de kosten zijn voor het onderhoud en wie dat
betaald als het potje van de begroting leeg is. Het onderhoud van de velden
wordt door SBS betaald en niet door de vereniging.
Hugo vraagt of er elk jaar groot onderhoud aan de velden wordt gedaan, ja
denk hierbij aan doorzaaien, verticuteren etc.
Vanaf 11 juli wordt er gewerkt aan de berging achter de kantine.
Horeca en Kantine.
Er zijn nog steeds te weinig vrijwilligers voor de kantinediensten op zaterdag
en zondag. Een eventuele oplossing zou kunnen zijn om van de senioren en
A jeugd 1x 4 spelers verplicht een dienst te laten draaien op zaterdag/
zondag.
Ook wil Renz de keuken aan gaan passen naar de vereiste regelgeving, vooral
de elektra is een probleem.
Freddy van Ditshuizen vraagt of het assortiment dan ook aangepast gaat
worden. Ja dit is wel de bedoeling. Ook vraagt hij of het eventueel een optie
is om samen in te kopen met andere verenigingen ( Socii/Ratti) indien er
sprake is van een samenwerking. Ook dit zal in overweging worden genomen
indien de samenwerking een feit is.
De oude bestuurskamer is ook opgeknapt en zal gaan dienen als extra
opbergruimte.
Jeroen Tijssen zou graag zien dat de ruimte afgesloten kan worden, zodat
alleen de bevoegden er toegang tot hebben. Ook zou hij het fijn vinden als er
structuur in de opbergruimte is zodat duidelijk is wat waar opgeborgen is.

Marketing en sponsoring.
Hans Boers stelt zich voor als de nieuwe bestuurder voor deze functie. Op de
algemene ledenvergadering zal hij officieel gekozen worden.
Hij is bezig met het opstellen van een sponsorpakket voor ondernemers.
De begroting voor aankomend seizoen is 10% omhoog gezet t.o.v. seizoen
‘14/’15.
Bennie Wentink wil graag weten welke sponoren er nog moeten betalen
volgens de begroting, Kees geeft aan dat dit Barendsen en Grolsch zijn.
Freddie vraagt of de sponsoren van het WKT ook over zullen gaan naar een
sponsoring voor de vereniging, dit zal worden aangepakt/ meegenomen
evenals de Vrienden van WKT overhalen om bij de Club van 50 te komen.
Freddie vraagt ook wat er met de financiën van het WKT gaat gebeuren
aangezien deze opgeheven gaat worden, volgens de statuten zal het geld
naar de vereniging gaan.
Het hoofdveld is nagenoeg vol met bordsponsoren, Hugo vraagt of er ook
borden rond het 2e veld geplaatst zullen gaan worden. Hans geeft aan dat dit
wel een overweging is die mee wordt genomen.
Vrijwilligers.
Er is nog steeds een tekort bij de kantinediensten. Er moet nog worden
uitgezocht hoe dit het beste kan worden opgelost.
De avond 4- daagse is goed verlopen, het heeft nog geld voor de vereniging
opgeleverd.
Dennis geeft aan dat fijn zou zijn als het centrum van Vorden tijdens de
intocht afgesloten zou worden voor verkeer i.v.m. veiligheid, dit zal
aankomend jaar mee worden genomen in de organisatie.
Verder geeft Janneke aan dat ze met de functie gaat stoppen.
Voetbal jeugdcommissie.
Rien Wabeke stelt zich voor als bestuurslid jeugdcommissie. Hij zal tijdens de
algemene ledenvergadering nog officieel verkozen moeten worden.
Aangezien de club het afgelopen jaar flink gegroeid is, zeker bij de jeugd, is
er door het bestuur gekozen om hier een aparte functie voor te maken zodat
de structuur binnen de vereniging van senioren en junioren beter wordt.
Er wordt gewerkt aan het beleid van jeugdscheidsrechters om deze aan te
passen.
Ook het meidenvoetbal zit aardig in de lift, aankomend seizoen is er ook een
meiden C- team. Ook een B-, D- en E- team zijn in het vooruitzicht.
Voetbal.
Er wordt gewerkt aan het intern opleiden van jeugdtrainers. Peter Jansen stelt
een plan van aanpak op voor het begeleiden van trainers.
Hugo vraagt of er elke avond begeleiding is, nee hiervoor komt een train de
trainer avond waar informatie wordt gegeven.
Bennie vraagt of elk team nu een trainer heeft, ook de lage elftallen? Hier
wordt wel aan gewerkt en teams kunnen ook samen trainen.
Freddie geeft nog aan dat hij vindt dat iemand met een eigen commercieel
bedrijf geen invloed moet kunnen hebben op de teamindelingen, nu is het
eigenlijk met 2 petten op. Dit zal worden meegenomen met de nieuwe
teamindelingen.
Financiën.

Kees geeft een toelichting bij de financiële situatie: Prognose begroting en
uitleg 2014-2015. We sluiten samen af met een negatief resultaat, aldus de
penningmeester.
Vervolgens geeft hij uitleg over de begroting van 2015-2016, waarbij het
voorstel is om een contributieverhoging door te voeren. Kees heeft een
benchmark uitgevoerd om de contributie te vergelijken met andere
verenigingen.
William stelt voor om de contributies per seizoen per CBS indexcijfer aan te
passen.
Freddie merkt op dat bij de vorige contributieverhoging de jeugd ook al een
verhoging heeft gehad.
Er worden meerdere voorstellen gedaan en er wordt uiteindelijk door alle
aanwezigen gestemd. Pupillen € 10,- , junioren € 15,- en senioren € 15,verhoging aankomend seizoen. Ook de donateurscontributie wordt verhoogd
met € 10,-.
Rondvraag.
Ab vraagt zich af hoe het met het drankbeleid is onder de 18 jaar.
Kantinemedewerkers moeten hier op letten met schenken. Is er een activiteit
buiten de accommodatie om, dan dienen de leiders hier op te letten.
Ook vraagt Ab zich af of de vrijwilligers worden gescreend voordat ze aan het
werk mogen binnen de vereniging. Dit wordt niet gedaan, er is meer een
sociale controle. Hier is tot nu toe nog geen beleid voor opgesteld, er zou
eventueel een verklaring goed gedrag kunnen worden opgevraagd. Het is
nog de vraag of wij hier als vereniging in mee willen gaan.
Bennie vraagt of er meer bij Socii gespeeld gaat worden i.v.m. aantal leden
i.c.m. onderhoud velden. Qua jeugd is dit wel de bedoeling i.o.m. Socii.
William sluit af dat hij aftreed als voorzitter met de algemene
ledenvergadering en zich niet herkiesbaar stelt.

