Notulen Algemene Ledenvergadering d.d. 17 september 1999
1. Opening.
Er zijn 33 leden, waarvan 8 bestuursleden aanwezig.
2. Notulen Alg. Ledenvergadering d.d. 11 september 1998.
Geen op- en aanmerkingen.
3. Mededelingen
• Afmeldingen ontvangen van: Gerard Bonefaas, Wilco Nieuwenhuize, Johnny
van der Klooster, Michel Nieuwenhuyze, Paul Verwei, Kees v.d. Linde, Rinus
de Vrieze, Adri de Leeuw.
• Punt 7 komt voor punt 4 wegens ziekte van de penningmeester.
• Nieuwjaarsreceptie zondag 2 januari 2000, 16.00 uur.
• volgend jaar prijsverhoging kantineprijzen.
• mutatie in het bestuur: Adri Schrijver neemt de plaats in van Joost Sprinkhuizen. Adri Schrijver moet nog officieel worden voorgedragen als bestuurslid.
7. Bestuursverkiezing.
Adri Schrijver en Jan Beenhakker worden door de ledenvergadering benoemd als
bestuurslid. Jan Beenhakker treedt als 2e penningmeester gelijk in functie wegens
de afwezigheid van de penningmeester.
4. Financieel verslag.
De 2e penningmeester licht het financiële verslag toe wat voor een ieder ter inzage ligt. Het negatieve saldo, zo ook de reparatie van het dak, de renovatie van de
kleedlokalen (achterstallig onderhoud), zijn aanleiding de prijzen op te trekken
m.i.v. het seizoen 2000/2001. Als het onderhoud met eigen middelen door eigen
leden gepleegd wordt, zijn de kosten aanzienlijk lager. De bouwcommissie moet
potentiële medewerkers benaderen. Deze commissie krijgt de opdracht z.s.m. aktie te ondernemen. Na de winterstop wordt er met de renovatie van de kleedlokalen begonnen, er komt een unit als noodkleedlokaal.
• Vragen:
• Zal de verhoging van de prijzen het negatieve saldo dekken? Waarschijnlijk
niet, zodra definitieve uitgaven “groot onderhoud” bekend zijn, kan mogelijk de
storting in de post “onderhoudsreserve” lager worden, zodat het tekort zal dalen.
• De verlichting is ook uit eigen middelen betaald.
• De financiële commissie is nog niet met een voorstel voor de geïndexeerde
contributieverhoging gekomen.
• De bijdrage van het bestuur aan de evenementencommissie t.b.v. het jubileum
staat niet op de begroting?? Het bestuur heeft vlak voor deze ledenvergadering de begroting pas gekregen.
• Is de post energie en water toereikend? Er is rekening mee gehouden.
De voorzitter bedankt de 1e en 2e penningmeester.

5. Verslag kascommissie
P. Kamstra: Alles wordt heel keurig bijgehouden, alleen is er een omslachtige
verdeling m.b.t. het jeugdhome. Er is moeilijk inzicht in het kantinegebeuren. Het
bestuur is hiervan al op de hoogte. De complimenten aan de penningmeester.
6. Verkiezing kascommissie.
Momenteel bestaat de commissie uit: Peter Kamstra, aftredend in 2001, Kees
Nieuwenhuijze, aftredend in 2000. Jan van der Klooster stelt zich voor 3 jaar beschikbaar als 3e commissielid.
8. Rondvraag.
Voor we aan de rondvraag beginnen zal Rinus Nagelkerke iets over het jubileum
vertellen: “Het programma is rond. In het programma zitten onderdelen, die er
normaal ook zijn; het optreden van de band Nachtwerk is nog dubieus; het herfsttoernooi staat op losse schroeven daar er geen belangstelling is; de Verenigingsdag wordt Familietoernooi (27-05-2000).
Om de kosten te dekken wordt er een jubileumloterij gehouden: er zijn 200 loten à
f 50,00. Momenteel is er 1/3 verkocht.”
•

Gerben Eversdijk: I.v.m. de prijsverhoging is een krat bier geven bij een verjaardag niet meer te doen. Is hiervoor een speciale regeling te treffen? Dit is
t.o.v. de gasten moeilijk in het vat te gieten.
Voorstellen: 1. de jarige speciale bonnen laten kopen; 2. Elk elftal kan bij elke
thuiswedstrijd één krat bier tegen een bepaalde prijs kopen. Het bestuur zal zich
hierin verder verdiepen.
• Peter Eversdijk: Hoe prestatiegericht ziet het bestuur het 2e elftal t.o.v. de wissels en de commoties van de laatste tijd?
De selectie (1e + 2e) valt onder de hoofdtrainer en speelt prestatiegericht, de andere elftallen spelen meer recreatief. Het bestuur verwacht van de selectie, dat
deze prestatiegericht handelt.
• Peter E: Vorig seizoen kan het 2e elftal promoveren, doch bij de opstelling van
de spelers werd hiermee geen rekening gehouden, ook van het bestuur was
er niemand aanwezig.
De hoofdtrainer bepaalt de opstelling van het 1e en 2e elftal. Het bestuur heeft
hierop geen enkele invloed.
Het bestuur kan te allen tijde ingrijpen, heeft het laatste woord. De Technische
Commissie kan de problemen met de hoofdtrainer bepraten. Het is belangrijk dat
de TC goed samenwerkt.
Het bestuur liet bij de wedstrijd van het 2e inderdaad helaas verstek gaan.
• Gerben Eversdijk: Zijn de problemen met het Zaalvoetbal opgelost?
Op 23-09 a.s. is er een vergadering.
• Ook bij de beslissingswedstrijd van de zaalvoetbal waren er geen bestuursleden aanwezig. De uitslagen en standen hangen duidelijk in de kantine op.
Er wordt een betere communicatie gewenst!!
9. Sluiting.
De voorzitter sluit de vergadering.

