Notulen JALV 19-11-2012

Notulen Jaarlijkse Algemene Ledenvergadering 19 november 2012
1. Opening

Erik opent om 20.05 uur de vergadering en heet iedereen welkom. Bijzonder welkom aan de
verslaggever van het Noordhollands Dagblad. Minuut stilte voor de oud-leden die zijn overleden
o.a. Kees van Straaten
Omzetting agenda;
 presentatie nieuwbouw Vincent Roodhart > toevoegen op punt 3.
 presentatie herinrichting velden/complex > toevoegen aan agenda op punt 9.
2. Notulen JALV 10-11-2011

Op de notulen van de JALV 2011 zijn geen op- of aanmerkingen en worden dan ook aangenomen.
3. Mededelingen bestuur

 Bericht van verhindering
Joke Roelofsen
 Voorzitter Erik Oudshoorn

Wethouder Zwitselaar riep alle sportvertegenwoordigers van het dorp bij elkaar en vroeg
wat wij dachten van een Brede School in De Rijp? Als bestuurder van een sportvereniging dacht ik:
“Wat heeft dat met sport te maken?” Al snel werd dat duidelijk, want de Brede School moest op ons
A-veld gebouwd worden.
Vanaf dat moment hebben wij, het Dagelijks Bestuur, ons voorgenomen om zo min mogelijk
concessies te doen aan een ideaal plaatje. Het hele project mocht ons geen geld kosten en er
moest een kunstgrasveld komen ter compensatie van het capaciteitsverlies. Immers, we hebben
zo’n 36 teams die alle één of twee keer per week trainen. De KNVB kon met standaardtabellen
haarfijn voorrekenen dat er echt één kunstgrasveld moest komen, maar het heeft toch nog even
geduurd voordat het kwartje viel in het gemeentehuis.
Onze voorkeur voor het kunstgrasveld is een oost-westligging (parallel aan het clubhuis). Een oostwestligging geeft de mogelijkheid om er een pupillenveld naast te leggen. Het C-veld moet hiervoor
een stukje opschuiven. Wat volgens onze ‘groundsman’ Bert Goesinne moet passen. Volgens twee
onderzoeksbureaus van de gemeente zou dit niet mogelijk zijn. Inmiddels heeft de gemeente een
derde adviesbureau ingeschakeld om te onderzoeken hoe het kunstgrasveld gesitueerd moet
worden. Een bijkomstigheid is dat een kunstgrasveld, in de lengterichting noord-zuid zoals de
gemeente dat wil, een persleiding overlapt. Als die gaat lekken, moet het tapijt worden
opengebroken en het hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier zal die kosten niet
vergoeden. Vandaag heeft het eerder genoemde adviesbureau eigenlijk een finaal oordeel
gegeven. In verband met de toekomstige dijkverbreding kan het C-veld niet worden gedraaid
richting de ringvaart, aldus het bureau. Er moet twintig meter vrij blijven. Daardoor zou voor het
nieuwe kunstgrasveld in onze opstelling de sloot aan het Zuideinde moeten worden gedempt. En
dan bestaat gevaar voor verzakking is ons medegedeeld. De extra kosten die dit met zich
meebrengt worden geraamd op 75.000 euro. Wij gaan ons beraden wat ons standpunt hierin wordt.
Wij willen, als bestuur, geen gekunstelde indeling van de velden. Maar het moet technisch wel uit te
voeren zijn.

Parallel aan het kunstgrasveld streven we ernaar om volgend jaar het clubgebouw te
renoveren. We hebben onderzocht wat de kosten zijn voor nieuwbouw. We werden geconfronteerd
met bouwkosten tot 1,3 miljoen euro. Helaas een kansloze affaire om dat te financieren.
We gaan nu voor renovatie van het complex op de huidige fundering met uitbreiding van
kleedkamers. We hebben zelf een ton gespaard en kunnen met sponsoring, zelfwerkzaamheid en
een lening in totaal 3,5 ton bij elkaar sprokkelen. De rest zal van externe geldschieters moeten
komen. We hebben de gemeente gevraagd een substantieel deel bij te dragen aan de renovatie.
We moeten als gevolg van de Brede School immers de entree, de raampartijen en de
bestuurskamer naar de andere kant van het perceel verhuizen. Als de gemeente bereid is ons in dit
opzicht tegemoet te komen, dan kunnen we volgend jaar aan de slag.
Architect Vincent Roodhart heeft de opdracht gekregen hiervoor een ontwerp te maken, nadat een
vrijwilliger een opzet had gemaakt en is afgehaakt door privéproblemen.
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 Helaas hebben we afscheid moeten nemen van John Meijer die om persoonlijke redenen is
gestopt als jeugdvoorzitter. Er is nog geen opvolger maar we zijn ervan overtuigd dat we iemand
zullen vinden om onze bloeiende jeugdafdeling in goede banen te leiden.
Het ledental blijft redelijk op peil daar waar andere sportclubs leegstromen. Dit jaar hebben we het
80-jarig bestaan op een geslaagde manier gevierd. De volgende 80 jaar zullen wij ook gaan vieren!

 Presentatie nieuwbouw; Vincent Roodhart
Vincent heeft in twee maanden een ontwerp gemaakt aan de hand van het programma van eisen.
Dit behelst onder andere de ligging ten opzichte van de velden, een centrale gangpartij waardoor
er geen deuren van de kleedkamers aan de buitenkant zijn gesitueerd, enz.
Huidige situatie van het ontwerp
 Een langwerpig gebouw – duidelijke zichtbaar > kantine hoger liggend dan de kleedkamers.
 Adviesnormering KNVB – vierkante meters per kleedkamers/douche.
 Velden aan de zuidkant > omslag positionering veld-kantine. Ingang noordkant.
 Entree aan beide kopse kanten - bestuurskamer en redactie gericht richting hoofdveld.
 Materialen gevel > metalen beplating > kostenbesparend.
 Nog niet haalbaar qua kosten > hoeveel kleedkamers 11 stuks.
 Prijskaartje per m2 > indien bezuinigen noodzakelijk m2 bezuinigen. Op kleedkamers zullen
we niet zo snel bezuinigen > zal eerder in de opslag gezocht worden. Bezuinigen op
kleedkamers kan ook niet want we hebben tegenwoordig te maken met vele meisjes/dames
teams die aparte kleedkamers vereisen.
 We zullen echt moeten kijken waarop we kunnen bezuinigen gezien de financiën.
 Blijven er genoeg parkeerplaatsen over? Entree van de Brede School zal waarschijnlijk op de
plaats van de tribune komen.
 Hoogbouw of laagbouw? Hoogbouw is in principe duurder en de huidige fundering kan dit niet
aan. We kunnen dus niet omhoog.
 Aparte ruimte voor het wedstrijdsecretariaat.
 Kostenplaatje zoals nu de opzet is gemaakt is te hoog, In eerste instantie de m2 beperken.
 Aannemers in het dorp hebben inmiddels een offerte gemaakt. We gaan nu verder kijken naar
andere aannemers.
Er zijn gesprekken geweest met de gemeente Alkmaar en de directeur van het sportbedrijf.
Aangezien de fusie met de gemeente Graft-De Rijp nog niet zover is, is het te vroeg om een
uitspraak te krijgen van de gemeente Alkmaar.
Gaat het bestuur zelf de kar trekken of een bouwcommissie vormen om dit te begeleiden? Het
bestuur is voornemens om zeker een bouwcommissie te vormen. Tot nu toe heeft Vincent
contacten gehad met het bestuur en Bert Goesinne..
Dan is er nog de vraag of het gehele A-veld in gebruik wordt genomen door de Brede School.
Gezien de huidige plannen van de gemeente zullen we trainingscapaciteit te kort komen. De
gemeente heeft toegezegd een pupillenveld vrij te houden op het schoolplein van de Brede School.
4. Verslag penningmeester

Frank Oudejans, de penningmeester, neemt het woord en legt verantwoording af over de financiën
het afgelopen jaar. We zijn een gezonde vereniging maar moeten geld gaan generen en
reserveren voor de aankomende renovatie van het complex. Hoeveel geld hiervoor nodig zal zijn
is nog niet bekend. Afhankelijk van de beschikbare middelen zal het plan worden bepaald en
bijgesteld.
Fondsen; dit zijn gelden ontvangen uit acties of sponsoring waarmee je een bepaalde activiteit wilt
stimuleren. Hierin reserveer je uitgaven voor voorzieningen die in de toekomst moeten gebeuren.
Onder andere de bijdrage van de vrienden van SV De Rijp hebben het afgelopen jaar ook weer
een bestemming gekregen. Van deze gelden is een nieuwe CV-ketel (3.400 euro) aangeschaft.
Uit het onderhoudsfonds is weinig besteed maar gereserveerd voor grote investeringen die er aan
gaan komen. Van de gemeente vangen wij 30.000 euro voor het onderhoud van de velden. Door
de inzet van de materiaal en complexbeheer commissie (o.l.v. Bert Goesinne) is er tussen de
5.000 euro tot 7.000 euro bespaard. Grote klasse!
Ook wordt er geld apart gezet voor het opleidingsfonds. Dit fonds kan bijvoorbeeld gebruikt worden
om trainers op te leiden. Fonds voor inrichting jeugdhonk is gereserveerd voor de renovatie van de
kantine.
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Van de beschikbare geldmiddelen die wij voor de fondsen kunnen gebruiken moeten wij een buffer
aanhouden van 30.000 euro. Dit bedrag is nodig om de lopende kosten in de maanden juli t/m
oktober te betalen. In deze maanden worden er geen contributiegelden en/of sponsorgelden geïnd
maar de kosten lopen wel door.
In de exploitatie is in vergelijking met 2010/2011 niet veel gewijzigd. De kantineopbrengsten zijn
vrijwel gelijk. Dit is te verklaren doordat het ledenaantal redelijk stabiel is gebleven, er zijn geen
prijsstijgingen geweest en ook dit jaar geen extra activiteiten vergeleken met 2010/2011.
De contributieopbrengsten zijn wel gestegen door de contributieverhoging en iets meer jeugdleden.
De sponsoropbrengsten laten een stijging zien van 11.000 euro. Deze opbrengst is gestegen door
de sponsors van de presentatiepakken van de jeugd. De aanschaf van de kleding t.b.v. het
kledingfonds is wel gestegen vergeleken met vier jaar geleden. Elk jeugdlid betaalt een bijdrage
van 20 euro per jaar. De kleding wordt in drie jaar afgeschreven maar de sponsorcontracten zijn
voor 4 jaar en de kleding gaat ook vier jaar mee. Het vierde jaar is er geen afschrijving, geen
aanschaf kleding maar wel sponsorinkomsten voor het kledingfonds. De exploitatiekosten worden
goed bewaakt en hebben een stabiel karakter. Alleen de post voetbaltechnische zaken is
gestegen; de aanschaf van kleding is hier in opgenomen. Dat is een vereiste in de financiële
verslaggeving naar de KNVB.
De opbrengsten vormen een goede basis voor een gezonde toekomst.
De kantine-opbrengsten zijn goed maar kunnen stijgen door een goede bezetting
kantinemedewerkers. De marge is op het gewenste niveau. Gestegen inkoopprijzen en de
verhoging van het BTW-tarief zorgen wel voor een aanpassing van de prijzen per 1 januari 2013.
Kantine-omzet is al tien jaar op niveau. De kantineopbrengsten zijn zeer belangrijk voor een
vereniging. De marge 54-55 is al een aantal jaren prima.
De pr-opbrengsten hebben het juiste effect en komen op het juiste moment. De renovatie zal leiden
tot hogere verplichtingen, die met behulp van extra sponsoring kunnen worden gedekt. Tevens is
het streven om jaarlijks activiteiten te ontplooien waarvan de effecten ook jaarlijks zichtbaar zijn.
Het ledenaantal blijft op niveau. Van onze spelende leden is 75 procent jeugdleden. Daar mogen
we best trots op zijn. Jacqueline Oudejans, ledenadministratie, heeft weer alle gelden
binnengehaald. Ook het regelen van spelerspassen valt onder auspiciën van Jacqueline. Heeft
soms wel wat voeten in de aarde maar het lukt Jacqueline telkens weer om alle formulieren en
bijbehorende pasfoto’s te ontvangen. Complimenten aan Jacqueline!
Waar staan we op dit moment:
• Een fantastisch team vrijwilligers zorgt voor goed onderhoud van ons complex en dat blijft
binnen het gestelde budget!
• Flexibiliteit zorgt voor passende oplossingen
• Nieuwbouw is financieel onmogelijk
• Renovatieplannen zijn in voorbereiding
• Gemeente zorgt voor kunstgrasveld
• Financiële bijdrage van gemeente voor renovatie is noodzakelijk en ook meer dan rechtvaardig.
• Alle middelen van de club worden aangesproken
• Tevens zal de vereniging voor het eerst in haar bestaan een banklening aan moeten gaan
• Het bestuur wil dat leden trots kunnen zijn op deze mooie club, met goede voorzieningen
• Maar vooral dat de club er over 80 jaar nog altijd is, de continuïteit mag nooit in gevaar komen.
Wat willen we in de toekomst gaan renoveren?:
 Kantine – zicht op nieuw hoofdveld
 Keukenfaciliteiten verbeteren
 Kleedkamers – uitbreiding, noodzakelijk groei jeugd en de vele meisjesteams.
 Kleedkamers – ruimte en sanitair.
Financiering renovatie:
 Eigen middelen
 Lening bank
 Zelfwerkzaamheid
 Sponsoring/acties
 Gemeente
 Externe fondsen/bronnen.
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Hoe meer opbrengsten > grotere ruimte om de renovatie te financieren.
De voorzitter bedankt Frank voor zijn heldere financiële verslaggeving en voor het vele werk wat hij
weer heeft verzet en wat er de komende jaren nog op zijn pad komt i.v.m. de renovatie. De
vergadering bevestigt dit met een applaus.
5. Voorstel contributieverhoging

Verhoging kledingfonds 5 euro per spelend lid i.v.m. stijging aanschaf nieuwe kleding voor de
jeugd. Het kledingfonds wordt nu 25 euro per jaar.
Contributieverhoging zal opgeschort worden tot volgend seizoen. I.v.m. de toekomstige renovatie
volgend seizoen zullen we misschien wel impopulaire maatregelen moeten nemen.
6. Verslag kascommissie

Bertil Visser en Ger Roelofsen (was reserve) hebben de boeken van de penningmeester
gecontroleerd en geven Frank de complimenten voor de uitstekende administratie. De
kascommissie verleent de penningmeester dan ook decharge.
Verkiezing kascommissie
Bertil Visser is aftredend en John Eeltink blijft nog een jaar aan. De reserve Ger Roelofsen vult de
kascommissie voor volgend jaar aan. Lorenz Konijn biedt zich aan als reserve.
Kascommissie volgend seizoen: John Eeltink en Ger Roelofsen en reserve is Lorenz Konijn.

PAUZE (Consumptie van de vereniging)
7. Bestuursverkiezing

 Aftredend en herkiesbaar: Frank Oudejans (penningmeester) Het bestuur is heel blij met de
voortzetting van zijn functie als penningmeester. Financieel een enorme krachttoer en van groot
belang dat je een penningmeester hebt met verstand van zaken en hart voor de zaak.
Er zijn geen tegenkandidaten en Frank Oudejans wordt herkozen voor een periode van 3 jaar.
 Aftredend en niet herkiesbaar: John Meijer (voorzitter jeugdbestuur) Het bestuur heeft nog geen
opvolger kunnen vinden en er hebben zich geen kandidaten gemeld. Het bestuur gaat zich
hierover beraden samen met de bestuursleden van de jeugdcommissie.
 Wedstrijdsecretaris senioren: Hans Taam is aan het begin van dit seizoen toegetreden tot de
seniorencommissie als wedstrijdsecretaris senioren. Hij heeft deze taak overgenomen van Egbert
Krop. Voor beide heren volgt een applaus van de aanwezigen.
8. Pr-sponsorcommissie

Andreas Oerlemans (voorzitter) zou verlaat zijn maar proberen op tijd te zijn. Is helaas niet
aanwezig. Het bestuur merkt dat er al veel resultaten zijn geboekt. Een van de taken van de pr
is onder andere het contract met onze hoofdsponsor proberen te continueren. Het contract met
Het Wapen van Munster loopt aan het eind van dit seizoen af. Het belang van een Prsponsorcommissie binnen de vereniging is zeer groot. Nu nog meer gezien de op handen zijnde
renovatie van het complex waarvoor geld gegenereerd moet worden.
Technische commissie jeugd
Deze commissie verzet veel werk het gehele seizoen door. Applaus van de vergadering voor
het vele werk.
Ledenadministratie > zie verslag penningmeester
Jacqueline Konijn-Oudejans heeft geen toevoegingen op het verslag van de penningmeester.
Jacqueline wordt bedankt namens bestuur voor de uitstekende ledenadministratie.
Seniorencommissie > Rick Stoop niet aanwezig
Rick zou een verslag maken en naar onze voorzitter mailen. Helaas is er geen verslag
ontvangen en weten we ook niet de reden waarom er geen verslag is gemaild. Rick is ook niet
aanwezig om mondeling verslag te doen.
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Materiaal/complex-beheer
Het is het tweede jaar dat wij zelf het onderhoud op ons complex hebben gedaan. En dat kun je
wel zien aan de kwaliteit van de velden. Het rollen, prikken en slepen van het trainingsveld is
gedaan door Abel Hoogeboom; Bert Goesinne heeft zelf met kunstmest gestrooid; de lijnen op
de velden zijn door Jan Smit er wekelijks opgezet.
Tussen het A- en B-veld zijn er vier bomen weggehaald en achter het B-veld zijn de bomen flink
uitgedund. Deze werkzaamheden zijn uitgevoerd met een hoogwerker die door Mart Leek
beschikbaar is gesteld. Daarvoor onze dank. Het is uitgevoerd door Abel, Jan, Bert en Johan de
Lange.
Toch nog wat goeds uit de bankwereld. De graskantjes om het A- en B-veld zijn door mensen
van de ABN-bank afgesneden en keurig opgeruimd en de reclameborden langs de velden zijn
schoongemaakt. Dit is gebeurd onder het motto van teambuilding.
Het bij-maaien om de velden is gedaan door Abel en Bert.
Het trainingsveld is helemaal omgeploegd en opnieuw ingezaaid en dat werd tijd ook; het was
een blok beton. Maar de weergoden werkten niet mee, het water had zijn tijd nodig om de weg
naar de drainage te vinden.
Laten we ook niet vergeten dat elke maandagochtend een groep van elf mensen druk in de
weer is om de kantine en de kleedkamers schoon te maken en dat gaat ze goed af. Dat gebeurt
onder leiding van de one and only Cor Klijn.
Applaus voor al deze vrijwilligers die onmisbaar zijn en ervoor zorgen dat wij elke week kunnen
voetballen.
Zaalcommissie;
Paul Has en Aldo Stegeman hebben het stokje overgenomen van Richard de Lange en Ron
Blokdijk. Zij hebben nog geen mededelingen; zijn nog in een oriënterende fase. Het bestuur
wenst hun veel succes in hun nieuwe functie.
Kantinecommissie
Ondanks de vele vrijwilligers blijft het vinden en indelen van leidinggevenden een probleem. De
kantinecommissie benaderen regelmatig mensen hiervoor maar de verantwoording dragen voor
het draaien van de kantine vinden velen toch “eng”. De kantinecommissie blijft op zoek.
Afscheid commissieleden
 John Meijer; onder zijn bezielende leiding is de jeugd een bloeiende afdeling binnen deze club
geworden met vorig seizoen een record aantal van 29 teams. Dat heeft ook te maken gehad
met een babyboom in De Rijp, maar daar heeft John persoonlijk minder invloed op gehad.
John heeft altijd geprobeerd om het prestatieve en het recreatieve in balans te houden. Tevens
is de vertroebelde relatie tussen het jeugdbestuur en de TC jeugd herstelt. Verder is het
jeugdplan SV De Rijp geïmplementeerd. We verliezen in John een goed bestuurder. John wordt
bedankt voor al die jaren dat hij de jeugd in goede banen heeft geleid. Mocht John zich
bedenken dan zien we hem graag weer terug als bestuurder.
 Zaalvoorzitters Richard de Lange / Ron Blokdijk; het Dagelijks Bestuur had geen omkijken
naar de zaal. Alles verliep gewoon; de beruchte feestjes met het Belgentoernooi met Pinksteren,
de teamindelingen en de competitie. Er volgt een applaus voor deze aftredende bestuursleden
9. Herinrichting velden/complex

Voorzitter Erik Oudshoorn neemt het woord. Er is een derde bureau door gemeente ingehuurd
om alles in kaart te brengen. Het bureau HB-Advies is bekend met het begeleiden van
sportclubs voor de plaatsing van kunstgrasvelden.
 Voorstel van de gemeente > C-veld blijft op dezelfde plaats. Plaatsing kunstgrasveld in
het verlengde van de kantine. In het voorstel van de gemeente blijft er alleen een
langwerpig stuk veld tussen kunstgras en C-veld voor extra trainingsruimte. Dan zal Nu
optie ruimte op schoolplein > ’s avonds verlichting noodzakelijk. Beetje raar lijkt ons op
een speelplaats van een school.
Het bureau weet heel veel voordelen op te noemen (in het voordeel van de gemeente).
Ook nadelen > persleiding / trainingsveld te beperkt / kantine korte zijde veld niet
voldoende ruimte voor het terras. Kosten 455.000 euro in totaal.
Toevallig precies het budget wat de gemeente wil besteden.
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Huidige situatie met het trainingsveld aan de zuidkant > er loopt een persleiding onder
het veld langs de slootkant snelweg.
Onze visie nieuwe situatie > trainingsveld in de breedte met mogelijkheid achter de
tribune om een pupillenveld te creëren. We leveren namelijk in op trainingsruimte i.v.m.
de afmeting van het kunstgrasveld. Het bureau heeft ook onderzocht wat onze
voordelen van het plan zijn. De persleiding van Hoogheemraadschap Hollands
Noorderkwartier ligt dan niet onder het veld. Hoogheemraadschap heeft aangegeven dat
bij uitbreiding aantal woningen in De Pauw is er een grote kans dat deze persleiding
vergroot moet worden. Dit houdt in dat als de gemeente hun plan wil doorvoeren
(kunstgrasveld in de lengte t.o.v. de kantine) er gewerkt moet worden op de plek waar
dan het kunstgrasveld ligt!
Volgens de berekeningen van de gemeente en het bureau is er geen uitloop wanneer
het veld in de breedte komt te liggen. In onze optiek zou de sloot gedempt moeten
worden en dat zou, volgens de gemeente in de toekomst verzakkingen gaan opleveren.
Hoogheemraadschap heeft hier geen problemen mee om het C-veld te verleggen naar
de dijk. Heeft ook geen consequenties in de toekomst bij het verbreden van de dijk. De
gemeente wil daar niet aan; weigeren over onze oplossing na te denken en mee te
nemen in de besluitvorming.
Voorstel gemeente; C-veld blijft op dezelfde plaats en tussen het C-veld en
kunstgrasveld komt een langwerpig stuk grasveld als extra trainingscapaciteit. Het
bureau weet heel veel voordelen op te noemen (in het voordeel van de gemeente).
Gelukkig heeft het bureau ook punten van kritiek op het plan van de gemeente;
persleiding komt onder het kunstgrasveld, extra trainingscapaciteit te beperkt, aan de
kant van de kantine blijft te weinig ruimte over voor een terras.
Financieel plaatje plaatsing kunstgrasveld; bestuur SV De Rijp 525.000 euro, excl. BTW.
De gemeente gaat uit van 450.000 euro.
Overwegen wat voor een stappen wij als bestuur moeten ondernemen. Kijken of we
juridische stappen moeten nemen. We zullen ons poot stijf houden en niet toegeven aan
de voorstellen die de gemeente doet.

10. Toekomstplannen accommodatie

De gemeente heeft het voornemen om in het voorjaar van 2013 het A-veld bouwrijp te maken voor
de bouw van de Brede School. Het is dus noodzakelijk dat wij bij de start van het seizoen 20132014 een kunstgrasveld hebben, Deze zal geplaatst worden op het huidige trainingsveld. Onze
accommodatie moet ook aangepakt worden. Deze kosten moeten door de vereniging zelf gedragen
worden. Hiervoor heeft het bestuur een opzet gemaakt. De accommodatie zal bestaan uit elf
kleedkamers, verzorgings- en fysioruimte, een grotere keuken, een redactieruimte, ketelruimte,
opslagruimte en een bestuurskamer/vergaderruimte op de eerste verdieping. Aan de hand van
deze opzet contact gehad met Jan Snelbouw. Deze aannemer zou nieuwbouw in vier maanden
kunnen realiseren door gebruik te maken van prefabricatie en de kosten worden dan geraamd op
achthonderdduizend euro. Het gebouw zal dan niet uit steen bestaan.
De eerste gedachten van het bestuur gaan uit naar renovatie op de bestaande fundering plus een
stukje aanbouw. Om de kosten hiervoor te beperken is een grote inzet van vrijwilligers
noodzakelijk. De komende maanden gaat het bestuur kijken welke mogelijkheden er zijn en of dit
financieel te realiseren is. Ook overleg met de gemeente over het plaatsen van een kunstgrasveld
is in volle gang. Dit seizoen zal een bouwcommissie worden samengesteld.
Vanuit de vergadering komen nog enkele tips:
 Contact opnemen met ZOB > accommodatie bekijken en tips vragen
 Advies inwinnen bij de KNVB > eisen waaraan de accommodatie moet voldoen
 Sponsorborden langs de N244 > onderzoeken wat de regels hiervoor zijn
 Vergunningstraject nagaan bij de gemeente
11. Rondvraag (schriftelijke vragen ingediend tijdens de pauze)

Leo Kunis: vraagt aandacht voor het VSB-fonds. Hiervoor is het vereist een degelijk plan te
hebben voordat je een verzoek kan indienen voor een financiële bijdrage. Zou een sluitstuk kunnen
zijn om het laatste gaatje te vullen. Is zeker onder de aandacht bij het bestuur.
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Frank Deitmers: vraagt aandacht voor de gehandicapte mens. Bij regen kan een gehandicapte
(in rolstoel) geen gebruik maken van bijvoorbeeld de tribune.
Jan Smit: ‘laatste training op donderdagavond. De doeltjes blijven op de lijnen staan en die moeten
aan de kant gezet worden i.v.m. onderhoud veld. De veteranen (of het laatste team wat op een
avond traint) dienen deze doeltjes op te ruimen.’ De voorzitter (traint mee met de veteranen) belooft
beterschap.
Jan Smit: ‘Worden er kantinemedewerkers betaald?’ Sinds een aantal weken worden twee jonge
meiden betaald (tegen een zeer kleine vergoeding) voor het draaien van kantinediensten. Al vele
oproepen gedaan, oplossingen gezocht maar kwamen niet tot DE oplossing.
In principe worden er binnen de vereniging geen vrijwilligers betaald. Maar om de kantineproblemen
op te lossen, door het geven van een kleine vergoeding, worden deze jonge medewerkers volledig
opgeleid tot allround-kantinemedewerkers. Ouders gingen de laatste tijd, omdat er geen begeleiding
was, met knikkende knieën hun kantinedienst draaien.
Doordat deze jongeren nu voor de zaterdag worden opgeleid als leidinggevenden is dat probleem
ook opgelost omdat de ouders met vertrouwen een kantinedienst kunnen draaien.
Hierdoor kunnen de leidinggevenden van de zaterdag doorgeschoven worden naar de zondag.
Heeft ook het voordeel dat er geen producten worden weggegooid omdat men niet weet hoe het
verwerkt moet worden.
Bert Goesinne: zaterdag en zondag geen terreindiensten meer aanwezig. Hierdoor gebeurt het
regelmatig dat alle vlaggen/hoekvlaggen nog in de mast hangen of op het veld staan. Of de
kleedkamers zijn niet opgeruimd en/of op slot. Krijgt de aandacht bij de eerstvolgende HBvergadering.
12. Sluiting

De voorzitter sluit 22.30 uur de vergadering en bedankt alle aanwezigen.

Notulen opgemaakt door Wilma Visser.

Datum akkoord:

Voorzitter:

Secretaris:

_______________

___________________

___________________

-7-

