Notulen JALV 31-10-2013

Notulen Jaarlijkse Algemene Ledenvergadering 31 oktober 2013
1. Opening

Erik opent om 20.05 uur de vergadering en heet iedereen welkom.
Bericht van verhindering ontvangen van; Nico Tromp, Bertil Visser, Rein de Haardt, Wendy Deckers
en Joke Roelofsen.
2. Mededelingen bestuur

Het zal jullie niet verbazen dat hier een trotse voorzitter staat. Wat vrijwilligers van onze vereniging
in een korte tijd hebben gerealiseerd grenst aan het ongelooflijke. Zelfs in het gemeentehuis is men
ervan doordrongen dat wij een topprestatie hebben geleverd. Pas op 3 juni jl. werd het Dagelijks
Bestuur na maanden van gesteggel het eens over een vergoeding voor de draaiing van de kantine.
Dat was enkele uren voor de reeds uitgeschreven persconferentie. Waar overigens behalve de
fotograaf van de Uitkomst geen journalist op afkwam.
Wij waren al enige tijd in gesprek met aannemer Duinmaijer en daardoor was het te elfder ure
mogelijk om een opdracht te verstrekken voor de verbouwing. Gelukkig kon het grove werk dat zij
aan de gevels en het dak hebben verricht nog in de planning worden opgenomen. Het mooie weer
voor de bouwvak deed de rest. En als de juiste gevelbeplating direct was geleverd waren we nog
eerder klaar geweest.
De afwerking en inrichting van de kantine is echter vrijwel volledig door vrijwilligers uitgevoerd. Het
is moeilijk om al die tientallen Vrienden van SV De Rijp die hierbij betrokken zijn geweest vanaf
deze plek nu bij naam te noemen en te bedanken. Op het gevaar af dat ik mensen te kort doe, wil
ik toch enkele Rijpers die de kar hebben getrokken even voor het voetlicht brengen. Dat zijn Bert
Goesinne en zijn mannen, zoals Abel Hoogenboom, Jan Tegel, Johan de Lange en door
omstandigheden Coen Stoop. Dat is verder de bouwcommissie van Nico Klijn, Armand Spee, Hans
Knijn en Nils Pronk. Zonder hen was dit allemaal nooit gelukt. Onze dank is onuitputtelijk.
We zullen hen en alle andere vrijwilligers die hun handen uit de mouwen hebben gestoken, aan het
einde van het seizoen in het zonnetje zetten op een feest dat we gaan organiseren. Tevens willen
we dan het eerste deel van de herinrichting van ons complex officieel openen.
Ik zeg eerste deel, want we zijn er natuurlijk nog niet. Eerst nog de keuken en daarna zijn de
kleedkamers aan de beurt. Die willen wij op de plek van de containers van Bert laten verrijzen.
Daarvoor is nog een flinke zak euro’s nodig. De rest van het komende seizoen zal dan ook vooral
in het teken staan van het inzamelen van geld en het benaderen van fondsen. We hopen dan
dermate tijdig het benodigde bedrag bij elkaar te hebben zodat we kunnen meedoen aan de
aanbesteding van de Brede School.
Met het kunstgrasveld is nu wel gebleken dat je daar veel geld mee kan besparen. Mocht het niet
lukken om het benodigde bedrag voor de nieuwbouw bijeen te schrapen dan zullen we helaas de
huidige accommodatie moeten renoveren.
Wat ons nieuwe A-veld betreft, dat is natuurlijk een schoonheid. Voor de oostwest-ligging hebben
we een jaar allerlei adviesbureaus, die de gemeente had ingeschakeld, moeten overtuigen dat het
op deze manier zou passen. Het meetlint van Bert heeft het uiteindelijk gewonnen van de
computerberekeningen. Achter het westelijke doel is zelfs nog een ruimte voor een pad gebleken,
terwijl in de berekeningen van de specialisten de sloot deels gedempt moest worden. Toen de
manager van HB-Advies na zijn vakantie een kijkje kwam nemen en ook de tribune zag staan, was
hij toch wel onder de indruk en gaf hij ons gelijk dat wij onze poot stijf hebben gehouden.
Wij hebben echter maar één kunstgrasveld en dat zal niet door iedereen bespeeld kunnen worden.
Wij vragen daarvoor begrip en hopen dat met wat geven en nemen toch iedereen aan zijn trekken
komt.
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Ook op organisatorisch gebied hebben we het afgelopen jaar niet stil gezeten. In Joris Govers
kregen we niet alleen een nieuwe jeugdvoorzitter maar ook een omvangrijk jeugdbestuur erbij.
Wouter Reijm treedt in de voetsporen van zijn vader, die ook jarenlang fungeerde als
sportbestuurder, door Andreas Oerlemans op te volgen als voorzitter van de pr- en
sponsorcommissie. En we hebben er ook een college bijgekregen in de vorm van de
Zondagcommissie die alle gang van zaken rond de wedstrijden op die dag in goede banen moet
leiden. We zijn blij dat Arno Visser als voorzitter van deze commissie bereid is die taak op zich te
nemen.
Verder hebben we de toch al actieve technische commissie jeugd van Peter Koster gevraagd om
ook de organisatie voor de selectieteams naar zich toe te trekken. Dit ook omdat wij de komende
jaren meer doorstroming verwachten vanuit de jeugd naar de senioren. Daar waar sommige clubs
nauwelijks een tweede elftal op de been kunnen brengen, bezitten wij dit seizoen voor het eerst
een derde selectieteam. Dat maakt het ook mogelijk door te selecteren naar het A-team, al gebruik
ik dat woord liever niet.
Sportief hebben we duidelijk stappen gemaakt, gezien de huidige stand op de ranglijst. We zijn
trots op onze talenten en op de wijze zoals er nu wordt gespeeld. En verder willen we de
vrouwenteams niet onvermeld laten. Want het lijkt of de verbeterde accommodatie ook daar voor
een stimulans heeft gezorgd. Het vlaggenschip van de vrouwen draait immers beter dan ooit. Deze
loot van onze club groeit overigens als kool. En binnen een paar jaar mogen we ook de
kleindochter van Joop Klukhuhn verwelkomen, want het driejarige meisje loopt tot verbazing van
onze wethouder van Sport nu al de hele dag in een Barcelona-shirtje rond.
Voor de financiële positie en de organisatie van de club is het van belang dat leden ook hun
reguliere vrijwilligerstaken blijven uitvoeren. Te vaak horen wij dat mensen niet komen opdagen als
zij kantinedienst hebben, of de overbekende schoonmoeder blijkt plotseling jarig en wordt erop het
laatste moment afgezegd. Een andere vrijwilliger, die wel zijn taak uitvoert, wordt dan in de
problemen gebracht. Twee jaar geleden hebben we van de vergadering toestemming gekregen
een sanctiesysteem in te voeren en de mogelijkheid te bieden om een kantinedienst af te kopen.
Dit zullen we nu nader onderzoeken.
Welnu, tot besluit zou ik nogmaals namens het DB iedereen die zich de afgelopen weken heeft
ingezet voor de verbouwing enorm willen bedanken. En ik hoop dat we volgend jaar nog een keer
een krachtsinspanning kunnen leveren om het prachtige plaatje te vervolmaken. Waarmee we voor
de komende generaties een geweldig sportcomplex hebben neergezet.
3. Notulen JALV 19 november 2012

Op de notulen van de JALV 2012 zijn geen op- of aanmerkingen en worden dan ook aangenomen.
4. Verslag penningmeester

Inmiddels ben ik 12 jaar penningmeester van deze mooie club. In deze periode is er niets gebeurd
met het complex. In de afgelopen maanden heeft onze complex een metamorfose ondergaan. De
verbouwing van de kantine zorgt voor een grote stijging van de omzet, die wij momenteel al op 45%
begroten. Het uitgegeven geld komt hierdoor weer snel binnen. Fase 1 is bijna afgerond. Fase 2 is
de aanbouw van kleedkamers naast de bestuurskamer daarna Fase 3 afbraak van de oude
kleedkamers. Dit moet in de komende jaren gestalte krijgen. De club is financieel helemaal gezond.
De doelstelling van het bestuur in deze is dat de club gezond moet blijven, dat niets overhaast
gebeurd en dat de continuïteit nooit in het geding mag komen. Alle investeringen zullen dus goed
doordacht plaats vinden. En dat geldt dus ook voor elke bouwfase die wij aan zullen gaan.
Toelichting op de balans:
Afgelopen jaren heeft de vereniging € 160.000,= gespaard. Deze geldmiddelen zijn mede bedoeld
om de uitgaven van de diverse fondsen te bekostigen. Het clubgebouw is onze eigen vermogen.
Ons beschikbare geldmiddelen zijn op dit moment € 162.000,=. Voor de maanden juni t/m
september moeten we rekening houden met een buffer van € 30.000,= voor alle vaste lasten die
deze maanden gewoon doorgaan terwijl er bijna geen inkomsten zijn i.v.m. de zomerstop.
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Binnen de vereniging hebben we verschillende fondsen; waaronder ook de Vrienden van SV De
Rijp. Van deze in komsten zijn dit jaar nog geen investeringen gedaan maar zal zeker komend jaar
besteed gaan worden. In het Onderhoudsfonds gebouwen zit op dit moment € 117.000,= maar na
de renovatie is de achterstalligheid omgezet in nieuwbouw en zal deze pot leeg mogen zijn en zal
er opnieuw gespaard moeten worden, waarbij in ogenschouw wordt genomen dat een
onderhoudsplan voor de komende jaren de basis gaat vormen voor een goed beleid. Het geld in
het Onderhoudsfonds terreinen is vooral verdiend door de zelfwerkzaamheden die de mannen van
Bert Goesinne (Complex- en materiaalbeheer). Vanwege het feit dat de bijdrage door de gemeente
is gestopt en Alkmaar het onderhoud zelf zal gaan verrichten, kan dit fonds het komend jaar vrij
vallen ten gunste van het vermogen. Fondsen kunnen zelf door het bestuur en commissies bepaald
worden. Bijvoorbeeld een fonds creëren voor een jubileum, voor opleidingen etc.
Exploitatie:
Opvallend is dat de opbrengsten voor het eerst sinds jaren een daling laten zien. De strenge winter
heeft daar invloed op gehad omdat veldvoetbal een buitensport is en daardoor is er menig weekend
niet gespeeld .Dit heeft weer grote gevolgen voor de inkomsten van de kantine. Afname sponsors;
dit seizoen hebben er geen bijzondere sponsoractiviteiten plaatsgevonden en de groep bestaande
sponsors is niet uitgebreid. Ook zijn de uitgaven dit jaar minder. Een daling van € 5000,=; deze
daling zit vooral in de uitgaven aan voetbaltechnische zaken; er is o.a. minder kleding aangeschaft
en de bijdrage van het kledingfonds is vorig jaar verhoogd met 5 euro per jeugdlid per seizoen.
Verder zijn de algemene kosten redelijk stabiel en goed beheersbaar.
Ledenadministratie:
De stand van 23 oktober 2013 geeft aan dat de vereniging vrij stabiel blijft. We hebben op dit
moment 515 spelende leden waarvan 363 jeugdleden (70%) en 152 seniorenleden (30%).
De daling van de contributie inkomsten is te verklaren doordat er een klein daling is te zien in de
seniorenleden en die betalen meer contributie dan de jeugdleden. De complimenten voor het werk
van Jacqueline; alle contributie is dit jaar geïnd!
De kantineopbrengst:
Het slechte voorjaar met weinig wedstrijden zorgde voor een daling van de omzet van bijna €
8000,=. De marge is iets lager als gevolg van de gestegen inkoopprijzen die niet zijn doorgevoerd
in de verkoopprijzen. Waarschijnlijk gaan we in de toekomst BTW betalen over de inkomsten van
de kantine, Er zal dan 11,5 % BTW moeten worden afgedragen over de kantine ontvangsten. Daar
staat tegenover dat we via de belasting de BTW over de inkopen terug ontvangen.
Clubgebouwen en terreinen:
Waar staan wij nu?
- Het onderhoud is per 1 september overgedragen aan het Sportbureau Alkmaar;
- Renovatieplannen kantine financieel geslaagd;
- Gemeente heeft voor het kunstgrasveld gezorgd;
- Financiële bijdrage van de gemeente voor renovatie is op een juiste wijze ingevuld;
- De vereniging heeft nog middelen gereserveerd voor aanpassing van de keuken tijdens de
winterstop;
- Eventuele volgende fase; nieuwe kleedkamers!;
- De vereniging zal voor het eerst in zijn bestaan een banklening aangaan voor de bouw van
de nieuwe kleedkamers; het bestuur wil dat de leden trots kunnen zijn op deze mooie club
met goede voorzieningen;
De kosten voor de renovatie kunnen maximaal gelijk zijn aan het bedrag dat de vereniging
beschikbaar kan hebben zodat de continuïteit niet in gevaar komt. Hiervoor zullen komend jaar
verschillende fondsen worden benaderd o.a. het VSB-fonds.
Financiën renovatie:
Op dit moment is € 175.000,= uitgegeven aan fase 1. Nog te verwachten kosten voor fase 1 is €
60.000,= Dit zijn o.a. kosten voor de renovatie van de keuken. Uiteraard gaan we onze best doen
om het budget voor de keuken zo laag mogelijk te houden door bv aanschaf van knappe 2e hands
inventaris. De uitgave voor fase 1 zullen uiteindelijk uitkomen op zo’n € 235.000,=. Na aftrek van de
bijdrage van de gemeente zal de bijdrage voor deze renovatie de vereniging € 85.000,= kosten.
De penningmeester bedankt de bouwcommissie voor hun grote inzet. De bouwcommissie hield het
bestuur keurig op de hoogte door bijvoorbeeld van elke vergadering notulen op te maken en van
alle activiteiten een terugkoppeling naar het bestuur. Door deze vakmensen en vele vrijwilligers is
de renovatie in zeer korte tijd gerealiseerd. Niet te vergeten zijn de kosten ook beperkt gebleven
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door de vele sponsorbijdragen; geschonken materialen en werknemers tijdens werktijd als
vrijwilliger in te zetten.
Begroting 2013-2014:
De kantineopbrengsten zijn verhoogd, de voorgestelde contributieverhoging zal leiden tot een
verhoging van de contributie inkomsten, de opbrengst van de sponsors en reclames zijn verhoogd
ten opzichte van de vorige begroting. Vele ondernemers en mensen zijn bereidt meer te doen in de
sponsoring en de verwachting is dat er meerdere activiteiten zullen plaatsvinden dan vorig seizoen.
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

Het bestuur stelt voor om de contributie met € 5,= te verhogen. Het bestuur ziet op dit moment
geen aanleiding om de contributie nog meer te verhogen.
Volgend seizoen zal bekeken worden of de contributie nog meer verhoogd moet worden om de
nieuwbouw te realiseren. Dit is bijvoorbeeld afhankelijk of wij een lening bij de bank kunnen krijgen.
Bij stemming wordt de verhoging van de contributie met € 5,= aangenomen.
6. Verslag kascommissie

Ger Roelofsen en de reserve Lorenz Konijn (John Eeltink was verhinderd) hebben de boeken van
de penningmeester gecontroleerd en geven Frank de complimenten voor de uitstekende
administratie. De kascommissie verleent de penningmeester dan ook decharge.

7. Verkiezing kascommissie

John Eeltink is aftredend maar blijft nog een jaar aan omdat hij dit jaar de controle niet heeft
kunnen uitvoeren. Ger Roelofsen treedt af en de reserve Lorenz Konijn vult de kascommissie
volgend jaar aan. Paul van Dijk biedt zich aan als reserve.
Kascommissie volgend seizoen: John Eeltink en Lorenz Konijn en reserve is Paul van Dijk.

PAUZE (Consumptie van de vereniging)
8. Bestuursverkiezing

 Aftredend en herkiesbaar: Peter Stam (secretaris). Er zijn geen tegenkandidaten en Peter Stam
wordt herkozen voor een periode van 3 jaar. Het bestuur is heel blij met de voortzetting van zijn
functie als secretaris. Buiten het secretariaat neemt Peter namelijk vele andere taken op zich
buiten de werkzaamheden van het secretariaat.
 Voorzitter jeugdbestuur; het bestuur heeft Joris Govers in de loop van het afgelopen seizoen tot
voorzitter van het jeugdbestuur benoemd. Dit wordt bekrachtigd door een applaus van de
aanwezigen.
 Voorzitter PR/Sponsorcommissie; Wouter Reijm heeft de taak als voorzitter van de
PR/Sponsorcommissie op zich genomen. Wat een vraag van de voorzitter aan de bar van Het
Wapen van Munster allemaal niet tot gevolg kan hebben!. Ook Wouter wordt met een applaus
verwelkomt.
9. Verslagen commissies

 Pr-sponsorcommissie
Andreas Oerlemans is twee jaar voorzitter geweest en heeft te kennen gegeven te stoppen.
Helaas is Andreas niet aanwezig om hem te bedanken voor zijn inzet.
De nieuwe voorzitter, Wouter Reijm, stelt zich voor aan de aanwezigen. Sinds augustus is Wouter
actief binnen de commissie nadat hij gevraagd was door Erik aan de bar bij Het Wapen van
Munster. Tot zijn 16e heeft hij gevoetbald bij SV De Rijp. De eerste weken heeft hij zich
georiënteerd binnen de vereniging. Inmiddels ook begonnen met benaderen van nieuwe sponsors
wat nu al heeft geresulteerd in 12 nieuwe bordsponsors die een contract van 5 jaar zijn
aangegaan.
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Samen met Michel Keetman is er ook een flyer ontwikkeld die binnen het dorp zal worden
rondgebracht.
Tijdens de kermis zijn op woensdagavond tijdens de Rijperavond 100 pullen verkocht dat zijn de
1e inkomsten van dit seizoen. Er volgen zeker nog meer acties om geld te generen voor de
nieuwbouw van de kleedkamers.
Wouter stelt de vraag of er mensen zijn die op projectbasis een handje willen helpen.
Public Relations is tegenwoordig ook erg belangrijk. De commissie gaat zich vanaf dit seizoen ook
richten op het meer uitbrengen van persberichten en deelnemen aan ‘social media’.
 Ledenadministratie > zie verslag penningmeester
De ledenadministratie is opgenomen in het verslag van de penningmeester. Jacqueline wordt
nogmaals bedankt voor de uitstekende ledenadministratie met o.a. een 100% inning van de
contributie.
 Materiaal/complex-beheer
Het afgelopen seizoen hebben Bert Goesinne, Abel Hoogeboom en Jan Smit de velden
onderhouden. Dat is nu door de komende fusie van de gemeente met de gemeente Alkmaar en de
plaatsing van het kunstgrasveld overgenomen door Sportbedrijf Alkmaar.
 Er is in maart begonnen met het omzagen van de bomen rond het C-veld en het trainingsveld
en dat was het begin van de verplaatsing van het C-veld en de aanleg van het kunstgrasveld.
Alles bij elkaar zijn er 30 bomen (groot en klein) omgezaagd. En dit is gedaan door Johan de
Lange, Abel Hoogeboom, Bert Goesinne en Jan Smit.
 In juni zijn Bert en zijn team gaan helpen bij de verbouwing van de kantine. Daarvoor is de
tractor ingezet om materialen af te voeren en zo hebben zij vele hand- en spandiensten
verleend aan aannemer Duinmaijer. Er zijn vele zelfwerkzaamheden uitgevoerd door vele
mensen buiten de mensen van het materiaal/complexbeheer om. Bij de aanleg van het terras
liepen bijvoorbeeld 15 vrijwilligers rond. Ook vele vrijwilligers bij het timmerwerk,
stukadoorswerk en schilderwerk.
 Men is nu nog druk bezig met o.a. de tribune gebruiksklaar te maken. I.v.m. verhoogde
veiligheidseisen moesten er extra steunbalken geplaatst worden.

Elke maandagmorgen was de schoonmaakploeg in touw; 10 man en 1 vrouw.
 Jeugdbestuur
Joris neemt het woord.
Het jeugdbestuur bestaat sinds januari 2013 weer uit 7 personen. Dat was hard nodig omdat het
JB op dat moment uit 2 personen bestond en deze 2 personen onmogelijk het werk konden doen
wat het jeugdbestuur allemaal zou moeten doen.
 Als eerste hebben we onze najaarkampioenen gehuldigd, zij werden gehuldigd tijdens de rust
van een wedstrijd van het eerste elftal. Dat was een mooi gezicht; voor de wedstrijd een
erehaag en in de rust de huldiging van de zes jeugdteams.
 Vervolgens zijn wij aan de slag gegaan om het lopende seizoen tot een goed einde te brengen
en om onze nieuwe ideeën voor het nieuwe seizoen uit te werken. Als seizoensafsluiting
hebben we een spellencircuit voor de C-junioren en voor al onze pupillen georganiseerd en ’s
avonds was er een eindfeest in het Sportcafé De Oosterven omdat onze kantine op dat
moment vanwege de renovatie niet meer beschikbaar was. Op dit eindfeest zijn de
voorjaarskampioenen gehuldigd. Dit was gelijk het einde van het seizoen 2012-2013 voor ons.
Op naar het huidige seizoen; het is toch fantastisch wat er even is gebeurd op ons sportcomplex,
maar ook in het verlengde daarvan, de website en de tv-schermen met wedstrijdinfo. Er is keihard
gewerkt door iedereen die SV De Rijp een warm hart toedraagt.
Ook wij hebben niet stil gezeten; we hebben een aantal aanpassingen gedaan die we gedurende
het seizoen gaan doorvoeren.
We hebben ‘pupil van de week’ vervangen door ‘team van de week’. Zij komen hand in hand met
ons eerste elftal het veld op, geven de spelers een hand en worden dan in de eerste helft
ballenjongens/meisjes. Tijdens de rst gaat het team latje trappen. De teams die het meest de lat
geraakt hebben, gaan bij de laatste thuiswedstrijd van het 1e, uitmaken wie ‘latje-trap-team’ van dit
seizoen wordt.
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Ook hebben wij respectregels bij SV De Rijp na de herfstvakantie ingevoerd.
Wij gaan weer een jeugdtoernooi houden, dat vindt plaats in het Paasweekend met een
feestavond. Daarnaast zal ons Minikamp weer plaatsvinden in het Hemelvaartweekend en ook de
kienavond keert terug. En heel belangrijk; we gaan de kampioenen huldigen meteen na hun
kampioenswedstrijd. Dat is toch het mooiste; tenslotte ben je op dat moment kampioen geworden.
Uiteraard zien we erop toe dat alles volgens het Jeugdbeleidsplan verloopt.
Namens het jeugdbestuur spreek ik de hoop uit om op positief opbouwende wijze met zijn allen te
werken aan ons gezamenlijke doel; onze voetbalclub SV De Rijp. Als we ons positief en respectvol
blijven inzetten voor dit doel krijgen we veel meer gedaan. We kunnen beter samenwerken dan
elkaar tegenwerken en niet blijven hangen in oud zeer.
Het JB bestaat uit de volgende mensen; Fred van Dort, René Meinders, Edwin Ferron, Ron
Molenaar, Tim Vredevoort, Dylan Stam en Joris Govers. Zoals jullie zien een topteam dat voor jullie
en SV De Rijp klaarstaat. Dank jullie wel!
 Kantinecommissie
De kantinecommissie bestaat uit Annie Stam(inkoop) en Claudia van Dort (planning
kantinemedewerkers). En uiteraard alle vrijwilligers die in de loop van het seizoen de
kantinediensten draaien. Zonder hen geen kantine inkomsten! Een ieder die hier zijn steentje aan
bijdraagt; BEDANKT!
De cijfers zijn al door de penningmeester gepresenteerd.
 Seniorencommissie > Rick Stoop niet aanwezig
Geen verslag ontvangen.
10. Rondvraag (schriftelijke vragen ingediend tijdens de pauze)

John Eeltink: John vraagt zich af waarom het scorebord alleen bij het 1e gebruikt wordt en
waarom niet tijdens de wedstrijden op zaterdag.
Het is gebleken dat wanneer het scorebord gebruikt werd door anderen deze bijvoorbeeld daarna
niet werd opgeladen. Ook werd er soms wat gewijzigd bij de instellingen. Het gebeurde dus
regelmatig dat op zondag het scorebord niet opgeladen was of weer opnieuw ingesteld moest
worden wanneer men het bord wilde gebruiken op zondag. Daarom is besloten dat het scorebord
alleen gebruikt wordt door Bert Goesinne.
De verantwoordelijkheid moet op zaterdag geregeld worden. Het jeugdbestuur zal hiervoor de
verantwoording moeten nemen en dit op een goede manier regelen zodat deze niet ongeoorloofd
wordt gebruikt. Het jeugdbestuur krijgt dit als taak mee te nemen.
Bert Goesinne: Bert krijgt veel vragen over wat de renovatie cq nieuwbouw kleedkamers
inhoudt. Het bouwtekening is voor een ieder te bekijken. De tekening hangt ingelijst in de kantine.
11. Sluiting

De voorzitter sluit 21.45 uur de vergadering en bedankt iedereen voor hun aanwezigheid en
aandacht. Dat wordt erg op prijs gesteld door alle bestuurs- en commissieleden.

Notulen opgemaakt door Wilma Visser.

Datum akkoord:

Voorzitter:

Secretaris:

_______________

___________________

___________________
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