
Notulen ledenvergadering 23-11-2016

1. opening

512 leden  afgelopen  seizoen

vermelding afmeldingen

begeleiding jeugdscheidsrechters blijft een moeilijk punt

2. notulen ledenvergadering 28-06-2016

Bennie vraagt zich af waarom Herman oproep had gedaan voor klussendag, taak bestuur??

notulen vastgesteld!!

3. Financiën

Terugblik 2014-2015 negatief actie ondernomen door o.a. contributieverhoging

Cijfers 2015-2016

Juni 2016 prognose 2015-2016 presentatie

Jaarcijfers 2015-2016 n.a.v. jaarrekening A.S.V.

Freddy merkt op dat de cijfers van de Stichting ook inzichtbaar moeten zijn voor de leden.

Marc merkt op dat de cijfers van de Stichting per kalenderjaar opgemaakt worden.

Johan zegt dat het best mogelijk is om eventueel de cijfers globaal (in hoofdlijn) te kunnen presenteren.

Marc en Kees leggen dit voor bij de Stichting.

Freddy vraagt wat er met het positieve saldo gaat gebeuren, is hier een plan voor?

Kees zegt dat er een meerjarenplan is. Ook reserve hebben voor onverwachte investeringen.

En eventueel versneld aflossen.

Verslag van de kascommissie

Arend Verbeek en Rob Groot Wassink (arend ziek)



Goedkeuring kascommissie!!

Ard Kettelerij meldt zich aan als nieuw lid van de kascommissie

Marc verteld dat Gert Bruggink in zijn nalatenschap € 10.000,- aan de vereniging heeft geschonken.

4. Bestuursverkiezingen

Johan Verstege treed volgend jaar 2017 af.

Ilse Oldenhave treedt af als secretaris.

Oscar Rondeel neemt het over.

6. Stand van zaken Beleidsplan 'Op naar 90'

Beleidsplan kan nog niet gepresenteerd worden, bestuur moet nog samen bespreken.

Begin januari wordt een gezamenlijke dag met het bestuur gepland.

Na de BOT-dag (Benen Op Tafel) zal het beleidsplan worden gepresenteerd.

7. Stand van zaken 'Velden'

7.1 Korte termijn

Kwaliteit velden is dit seizoen minder dan andere jaren.

Oefenhoek worden extra onderhouden.

Mocht er niet op de oefenhoek getraind kunnen worden, dan eventueel op wedstrijdveld (in overleg)

Rob vraagt wie beoordeeld of het veld te slecht is? Johan zegt dat hij dat doet.

Kan er eventueel bij een andere vereniging getraind worden?

Ja bij Socii, alleen komt dit qua schema niet altijd uit zegt Rien. En uit praktisch oogpunt. 



William vraagt of het eventueel mogelijk is om bij Ratti te trainen?

Marc zegt dat hier nog niet echt naar gekeken is.

7.2 Werkgroep benoemen voor lange termijn

Tijdens de beleidsavond accommodatie kwamen er ideeën voor de velden

Bestuur heeft besloten om een werkgroep op te richten hiervoor.

Kees voorzitter van de werkgroep

Uitzoeken en uitwerken plannen voor de velden.

Doelstelling voor ledenvergadering juni 2017 presenteren .

Dick Wesselink meldt zich aan.

8. Tussenstand Werkgroep samenwerking 'Vorden-Ratti-Socii'

Marc geeft uitleg over de samenwerking met Socii.

Werkgroep heeft alleen op korte termijn gekeken en geven binnenkort advies.

Bal is terug gekaatst dat wij als bestuur ook de stip aan de horizon willen weten.

Dit gaat weer worden onderzocht door de werkgroep.

Er is momenteel geen samenwerking met Ratti.

Hugo vraagt hoe de samenwerking volgend seizoen is met Socii, gezien de C afgelopen jaar.

Rien zegt dat er met het bestuur is gesproken en dat de samenwerking volgend seizoen beter moet zoals voorgaande seizoenen.

William geeft aan dat de samenwerking met Socii meer in beleid moet worden gedaan op langere termijn.

9. Rondvraag



Chantal Jansen vraagt hoe het met het alcoholschenken is met de kantinedienst aan minderjarigen 18-

Vooral als ouders meedraaien met kantinedienst.

Renz onder de 18 mag het niet geschonken worden is de regel.

Chantal wat als iemand toch met alcohol gezien wordt die minderjarig is?

wie is er dan verantwoordelijk?

Rien antwoord dat dit ook in het beleidsplan wordt opgenomen, dat dit zeker een punt van aandacht is.

Bennie zaterdagmiddag onder de overkapping krat bier werd storend gevonden.

Herman zondagmiddag onder overkapping liederen / teksten zeer storend.

Er moet met de groep mensen gepraat worden.

William zegt dat ook leden zelf elkaar hierop moeten aanspreken

Hugo talento?? Niets meer van gehoord?? wel voor betaald, nog  gebruikt?

Begin van seizoen inlogcode hiervoor en van Club

niels siemerink prijzengeld al bestemming voor?

marc, we wachten even af i.v.m. nieuwe KNVB regels  per januari

Is het mogelijk om doorgang breder te maken voor de goals?

Johan pakt dit op

Bennie oproep op website voor opruimen materialen, opdracht voor zaterdagdienst / coördinatoren?

johan zegt dat zij hier verantwoordelijk voor zijn

marc ook elkaar hierop aanspreken

Ard werkt de huidige indeling van het ballenhok wel?

marc na half jaar wordt hier nogmaals na gekeken / evaluatie

Rob probleem met scheidsrechters, te weinig

roulatie binnen de senioren om tekort op te lossen, net zoals de kantinedienst nu.



marc neemt dit met gerrit de scheidsrechtercoördinator op


