
Notulen Algemene Ledenvergadering Maandag 16 september 2019 

 

1. Opening en vaststelling agenda 

Eddie Aarse (voorzitter) opent de vergadering. Eddie heet de 46 aanwezigen van harte 

welkom. 

Het bestuur wil graag punt 9 en 10 omwisselen i.v.m. met het aftreden van Eddie Aarse als 

voorzitter. Hiermee gaan de leden akkoord. 

 

2. Notulen Algemene ledenvergadering 24 september 2018 

Er zijn geen op- en aanmerkingen. Het verslag wordt hiermee goedgekeurd. Eddie bedankt 

de secretaris voor het maken van het verslag.  

 

3. Jaarverslag 18-19 

Eddie stelt voor om het jaarverslag per onderdeel door te nemen en vraagt aan de leden of zij 

opmerkingen hebben: 

Financiën: 

Er zijn geen opmerkingen over dit onderdeel. 

Secretaris: 

Er zijn geen opmerkingen over dit onderdeel. 

Ledenadministratie: 

Er zijn geen opmerkingen over dit onderdeel. 

Voetbalzaken: 

Er zijn geen opmerkingen over dit onderdeel. 

Jeugdzaken: 

Er zijn geen opmerkingen over dit onderdeel. 

 

4. Verslag van de kascommissie (Jeroen Slaghuis en Pascal Slaghuis) 

Jeroen S. neemt het woord en geeft aan dat de kas en de boeken bestudeerd zijn en er geen 

onregelmatigheden zijn gevonden en zijn akkoord bevonden. Jeroen en Pascal worden bedankt 

voor hun werkzaamheden. 

 

5. Decharge bestuursleden 

De bestuursleden worden gedechargeerd voor hun werkzaamheden. 

 

6. Verkiezing kascontrolecommissie 2018-2019 

Jeroen Slaghuis treedt af van de kascontrolecommissie. En geeft het stokje over aan Sjoerd Diaz. 

 

7. Vaststelling van de begroting 

De belangrijkste posten binnen de begroting zijn toegelicht. Er waren verder geen inhoudelijke 

vragen over de begroting. De begroting voor komend jaar is goedgekeurd door de leden. 

 

8. Vaststelling van de contributie 

Het bestuur vraagt de leden akkoord te gaan met de verhoging van ca. 1,0% voor de contributie. 

Het bestuur heeft de leden voorgelegd dat we op 1 moment gaan incasseren. De leden gaan 

akkoord met beide voorstellen. Wel was er een vraag over de contributie van de 35+ hoeveel die 

zou zijn. Dit houden we gelijk met de overige senioren. 



 

 

9. Voorstellen en mededelingen van het bestuur 

Visie 2020 Vv Oosthuizen herijken:  

Het bestuur geeft aan de leden aan dat het Visie document geschreven is om t gebruiken tot en 

met 2020. Dus nu moeten we kijken of we als club dit document nog zo zien of dat we mogelijk 

dingen moeten toevoegen/ weglaten. Hier gaan we de komende periode naar kijken. Mocht 1 

van de leden hiermee willen helpen dan horen wij dit graag. 

Voortgang VOG: 

Duurt helaas langer dan wij verwacht hadden. We hebben goedkeuring en onze aanvraag is nu 

naar het ministerie verstuurd dus nu moeten we daar nog op wachten…dit kan helaas meerdere 

weken duren. We hopen op spoedig bericht zodat we kunnen gaan starten. 

Alcoholbeleid: 

Er mag alleen alcohol geschonken en gegeven worden aan 18+. Leden tussen de 18 en 24 jaar 

moeten zich verplicht legitimeren. Wij Als bestuur zien met regelmaat vele auto’s staan en in 

verhouding drinken er niet zoveel mensen Fris die aanwezig zijn. Wij zien met regelmaat mensen 

met meer dan 2 borreltjes in de auto stappen…. Wij als bestuur zouden het fijn vinden als Leden 

onderling elkaar hierop aanspreken. Wij kunnen dit als bestuur niet alleen. 

Jeugdplan: 

Het Jeugdplan is af. Hij ligt bij de websitecommissie om hem op de website te plaatsen. Mochten 

er mensen vragen hebben aan de hand van het plan, dan kunnen ze contact opnemen met het 

Jeugdbestuur. 

Waterdruk: 

Helaas was er een periode minder waterdruk. Dit is toen ook door de leden neergelegd bij het 

Bestuur. Wij hebben gekeken naar mogelijk oplossingen, er werd gedacht dat de buisdikte niet 

goed was van de meter naar de kleedkamers. Maar dit is niet het geval. In de nabije toekomst 

wordt de meter verplaatst van de krommert (bij de tennis) naar onze kant van de sloot. Door een 

lid werd benoemd dat de waterdruk al en stukje is verbeterd. We denken dat dit komt doordat er 

meerdere mensen hebben geklaagd over waterdruk denken wij met elkaar deze avond. 

Gedragsreglement: 

De leden vinden het een mooi document helder omschreven. Wel wordt door een lid als 

aanvulling gedaan dat hij het social media/Foto’s maken gedeelte mist. De leden zijn akkoord 

met dat we het document wel doorvoeren en het lid die de aanvulling benoemde gaat ons als 

bestuur helpen om dit onderdeel toe te voegen. 

 

10. Bestuursverkiezing 

Als aftredend Lid hebben we Eddie Aarse. Eddie wordt namens ons als Bestuur bedankt voor zijn 

inzet de afgelopen 5 jaar in het Hoofdbestuur doormiddel van een speech. Ook is hij lid van 

verdienste geworden. 

 

Het Bestuur deelt mee dat in de volgende reguliere bestuursvergadering de portefeuilles officieel 

vastgesteld worden. 

 

11. Rondvraag 

Dames van de Dames 1:  

Willen graag kleedkamer 8 oppimpen. Het bestuur zal deze vraag meenemen naar de volgende 

bestuursvergadering en komt hierna erop terug. 

Jos: 



Voorheen kregen nieuwe bewoners van de Zeevang een pakket met folders, waar dan ook een 

foldertje van de club in zat. Dit is er nu niet meer. Misschien goed om dit opnieuw op te zetten? 

Heren 2: 

Of er al gekeken is naar de invulling van een nieuwe trainer voor het 2e. dit is nieuws wat 

iedereen (zo ook wij) pas 2 dagen terug te horen heeft gekregen. Dus is nu nog niet opgelost. 

Maar uiteraard zijn wij er wel over aan het brainstormen. 

Jeroen: 

Er moeten nog ballenpompen worden opgehangen. Dit zullen wij mee nemen op onze to do lijst. 

 

12. Sluiting 

Het bestuur dankt alle aanwezigen en dat het maar een sportief seizoen mag worden.  

 

 


