NOTULEN ALGEMENE LEDENVERGADERING maandag 26 september 2016
1. Opening en vaststelling agenda
Eddie Aarse (voorzitter) opent de vergadering en heet de 30 aanwezigen van harte welkom.

2. Notulen Algemene Ledenvergadering 21 september 2015
Er zijn geen op- en aanmerkingen. Het verslag wordt hiermee goedgekeurd. Eddie bedankt Mirjam voor het
maken van het verslag.
3. Jaarverslagen
Eddie stelt voor om het jaarverslag per onderdeel door te nemen en vraagt aan de leden of zij opmerkingen
hebben.
Financiën:
De leden vragen of er begroot is op werkelijke kosten. Michel deelt mee dat we in de begroting uitgegaan zijn
van werkelijke kosten. Aan de opbrengsten kant hebben wij gekeken of er op bepaalde posten nog een winst
te behalen valt en deze ook zo verwerkt in de begroting. De energiekosten worden komend jaar apart
gepresenteerd in de cijfers zodat deze zichtbaar zijn voor de leden. Indicatie is dat de zonnepanelen zich na 10
jaar hebben terugverdient. De leden vragen of het klopt dat er een naheffing is gekomen voor een
energierekening. Michel deelt mee dat dit klopt omdat 1 energiemeter niet was doorgegeven. Het gaat om een
naheffing van € 5.500 en is in de cijfers over het seizoen 2015-2016 verwerkt. Michel deelt verder mee dat de
ecotaks is verdwenen maar dat er vanaf 1 januari 2016 een subsidie mogelijkheid vanuit de overheid is
gecreëerd waar sportverenigingen een beroep op kunnen doen wanneer zij duurzame investeringen doen. Voor
2016 was de subsidie pot leg maar voor 2017 gaan wij de subsidie aanvragen.
Arian stelt voor om het onderhoud te splitsen naar materiaal en onderhoud. Michel gaat hierover nadenken en
kan wellicht in de toelichtende sfeer hier over vermelden.
Arian vraagt verder waarom de merchandise van € 3.000 naar €16.500 is gegaan. Michel deelt mee dat dit te
maken heeft met de minimale voorraad van de webshop die nodig was en dat het een momentopname was. De
prijzen van de kleding blijven laag voor leden en daardoor zijn de marges ook laag en verdienen we er als club
nagenoeg niets op.
Voetbalzaken:
De leden vragen wanneer de Technisch Jeudcoördinator gestopt is en of hij nog doorbetaald is. Eddie deelt
mee dat hij gestopt is per eind maart en dat hij niet doorbetaald is.
Jeugd:
Er zijn geen opmerkingen over dit onderdeel.
Accommodatiezaken:
Arian Ossebaar vraagt waarom de afdeling onderhoud ontbreekt. Daarnaast is het een doorn in het oog dat er
na trainingen slecht wordt opgeruimd en dat er zoveel ballen verdwijnen. Het is de taak van ons allen om de
trainers erop te wijzen dat er goed opgeruimd wordt en dat ballen gelijk opgehaald worden indien ze park in
verdwijnen. Wellicht is het een idee om het ballenhok achter slot en grendel te doen. Het bestuur gaat hierover
nadenken. Daarnaast wordt er toch nog met enige regelmaat geblowd op het terras. In het kader van
handhaving is het nodig om een bordje op te hangen dat blowen niet toegestaan is op en rondom het
voetbalveld c.q. kantine.
Sponsorzaken:
Saskia deelt mee dat ook bij hun de balsponsor omgeroepen wordt voorafgaand aan de wedstrijd. Eddie deelt
mee dat dit nu niet gebeurt omdat er geen bestuursdienst is dan. Wellicht kan dit anders opgelost worden en
hier wordt over nagedacht.
4. Verslag kascontrolecommissie (Gerard Sens en Mattieu Hendrikzs)
Gerard neemt het woord en geeft aan dat de kas en de boeken bestudeerd zijn en er geen onregelmatigheden
zijn gevonden. Gerard en Mathieu worden bedankt voor hun werkzaamheden.
5. Decharge bestuursleden
De bestuursleden worden gedechargeerd voor hun werkzaamheden.

6. Verkiezing kascontrolecommissie 2016/2017
Gerard Sens stopt met zijn rol en geeft het stokje over aan Jeroen Petiet.

7. Vaststelling begroting
De begroting wordt in de ledenvergadering goedgekeurd. De leden constateren dat de vergoedingen van de
technische staf behoorlijk zijn. Dit heeft te maken omdat we dit seizoen gestart zijn met 3 betaalde trainers
t.o.v. 1 betaalde trainer het afgelopen seizoen.
De afschrijvingen zijn omlaag gegaan omdat de afschrijvingsperiode van de gebouwen verlengd zijn. De
dakplaten zijn nu gebaseerd op een afschrijving van 15 jaar. Daarnaast zijn er een aantal zaken versneld
afgeschreven. De leden stellen voor om dit goed inzichtelijk te maken
8. Vaststelling contributie
Het bestuur vraagt de leden akkoord te gaan met een verhoging van 1,5% voor de contributie. De leden gaan
akkoord met het voorstel.
9. Herverkiezing Bestuurslid Michel Kochheim, Ron Kunst en toetreding Virginia Elzinga
De leden gaan unaniem akkoord met de herbenoeming Michel Kochheim en Ron Kunst. De leden gaan ook
akkoord met de toetreding van Virginia Elzinga. Eddie deelt mee dat in de volgende reguliere
bestuursvergadering de portefeuilles verdeeld worden. Daarnaast nemen Jan Koehoorn, Albin Zwiers en
Mirjam Tolsma afscheid van het bestuur. Albin en Jan blijven zich nog wel inzetten voor onderhoud en
sponsorzaken maar dit is geen bestuursfunctie meer. Mirjam zal zich op een ander vlak weer inzetten voor de
vereniging.
10. Voorstellen en mededelingen van het bestuur
- Visie VV Oosthuizen
Eddie vraagt of de leden zich kunnen vinden in het visievoorstel van 2020.
De leden geven unaniem aan dat
ze akkoord gaan met het visievoorstel. Eddie dankt de leden voor hun inzet bij de totstandkoming van het
voorstel en dat het nu verder uitgewerkt gaat worden naar een document op operationeel vlak
- Drank
Eddie deelt mee dat we als vereniging goed moeten handhaven dat aan jeugd onder de 18 jaar geen
alcohol verstrekt wordt. Om dit te kunnen handhaven conform sociale hygiëne dient er een duidelijk bord
achter de bar te hangen waarop dit vermeldt staat. Eddie stelt voor om ervoor te zorgen dat we dit goed
naleven en mensen erop aan te spreken.
- VOG
Eddie deelt mee dat vanaf dit seizoen iedere trainer die de jeugd traint een Verklaring omtrent Gedrag
dient te overleggen en hij vraagt de leden of zij zich daarin kunnen vinden. Bij een Verklaring Omtrent
Gedrag vindt er een antecedentenonderzoek plaats. Het is voor de vereniging gratis om zo’n verklaring
aan te vragen.
De leden gaan akkoord met het invoeren van een VOG.
10.a
Trainingstijden Dames
Saskia deelt mee dat de dames op de dinsdagavond een kwartier later willen starten met trainen. Dit houdt in
dat ze om 18.45 uur starten en tot 20.00 uur. Dit houdt in dat de trainer van het 1ste elftal niet het hele veld
kan gebruiken om zijn training uit te zetten. Hierover is overleg geweest maar dit heeft niet geleid tot een
oplossing. Het bestuur neemt kennis van het verzoek en na de vergadering heeft het bestuur ingestemd met het
verzoek van de Dames en zal de trainingstijd aangepast worden naar 18.45 uur.

11. Rondvraag:
Eddie vraagt of de leden nog vragen hebben voor de rondvraag.
Marcel Gort vraagt of er nog bordjes komen te hangen in de kantine met verbod voetbalschoenen. Om de
vloer goed te houden is het belangrijk dat er een algeheel verbod komt.
Mart de Waard vindt het belangrijk dat het bestuur goed kijkt naar de omgang van de trainers met de spelers

Richard van der Leij deelt mee dat we als vereniging met elkaar moeten werken en flexibeler moeten zijn. We
moeten het samen doen en als we dat doel voor ogen houden wordt het voor iedereen werkbaar.
Jeroen Petiet vraagt wie momenteel de begeleiding van de jeugdtrainers doet. Dit omdat er signalen zijn dat de
jeugdtrainers hier dringend behoefte aan. Eddie deelt mee dat Levent in oktober start met het implementeren
van het jeugdplan. Er zal een gesprek met Jeugdbestuur en Technische zaken komen om ervoor te zorgen dat
de juiste begeleiding er komt.
Gerard Sens vraagt hoe het met het Pannaveldje gaat. Albin deelt mee dat André Middelbeek dit verder
uitwerkt
Mathieu Hendriksz vraagt of er beleidsmatig iets met het spelregelbewijs van de B spelers gedaan wordt. Arie
deelt mee dat alle jeugdspelers een brief ontvangen en dat het jeugdbestuur ervoor zorgt dat de spelers het ook
gaan halen. Wellicht gaat er nog gekeken worden om het klassikaal te doen
Melvin Wouda vraagt of er gekeken kan worden naar besproeiing van het kunstgrasveld. Dit om blessures te
voorkomen. Het bestuur gaat hier onderzoek naar doen.
Youri Bol vraagt of er al een verzorger is voor de selectie. Eddie deelt mee dat dit nog niet het geval is en dat
suggesties welkom zijn.

12. Sluiting:
Het bestuur dankt alle aanwezigen en dat het maar een sportief seizoen mag worden. Eddie deelt mee dat het
1ste rondje drank op kosten van de vereniging is.

