Notulen Algemene Ledenvergadering d.d. 29 september 2000
1. Opening.
De voorzitter opent de vergadering en heet een ieder welkom. Memoreert de slechte
opkomst. Hij is somber gestemd over de weinige vrijwilligers, waardoor er activiteiten
slechts met grote moeite kan worden uitgevoerd. Het feit dat er geen leiders voor de
jeugd te vinden zijn vindt hij problematisch.
Hij bedankt de evenementen en jubileumcommissie voor hun inzet in het afgelopen
jaar.
Er zijn 19 leden, waarvan 7 bestuursleden aanwezig.
2. Notulen Alg. Ledenvergadering d.d. 17 september 1999.
De notulen wordt goed gekeurd.

3. Mededelingen
• Afmeldingen ontvangen van: Gerard Bonefaas, Adri de Leeuw, Marjan Tolhoek, Kees Nieuwenhuijze, Adrie Schrijver, Marco Goedegebure.
• Jan Loopik deelt mede dat er uit de nalatenschap van Hannis Schipper nog
een onbekend bedrag zal binnenkomen. De hoogte ervan is afhankelijk van
een aantal factoren, waaronder de belasting die geheven gaat worden.
4. Financieel verslag
• Rinus de Vrieze licht het financiële verslag toe.
• Rinus Nagelkerke vraagt over blz. 4. De schulden van de evenementencommissie. Peter Kamstra springt bij. Het gaat om een bedrag dat nog door de evenementencommissie aan de penningmeester moet worden overgemaakt.
• Piet Goedegebure vraagt naar de betaling van de verlichting. Het bevreemd hem
dat de verlichting in een keer betaald werd terwijl er nog een lening van fl. 13.000
bij de Rabobank openstaat. De genoemde lening hebben wij al jaren en er wordt
per jaar een bedrag op afgelost.
• Peter Kamstra merkt op dat de kascommissie vindt dat er een te negatief beeld
wordt geschetst door extra uitgave door b.v. de zaalvoetbal en het feit dat de
voorraad van de kantine niet werd geboekt. Waren die zaken wel geboekt dan
was het afgelopen jaar gewoon kostendekkend geweest i.p.v. fl. 9000,-- verlies.
De penningmeester wordt bedankt voor zijn inzet.
5. Verslag kascommissie.
Peter Kamstra deelt mede dat de boekhouding gecontroleerd werd. De penningmeester is naar de mening van de kascommissie zelfs zeer uitgebreid in zijn boekingen. Het zou wat meer geclusterd mogen worden. Rinus Nagelkerke wil toch graag
vasthouden aan het apart boeken van de zaken van het jeugdhome.
De kascommissie wordt bedankt voor de nauwgezette controle.
6. Verkiezing kascommissie

Rinus Nagelkerke stelt zich beschikbaar om plaats te nemen in de kascommissie in
de plaats van Kees Nieuwenhuyze. De vergadering gaat akkoord
7. Bestuursverkiezing.
Jan Loopik bedankt Cees van Sabben voor zijn jaren lange inzet in het bestuur. Het
bestuur is erg blij dat hij al zijn taken voor de vereniging wil blijven uitvoeren.
Jan legt uit dat Robert van Eenennaam herkiesbaar is omdat hij in de plaats van Mattie Bonefaas is gekomen. Jan is zelf ook herkiesbaar. Beiden worden herkozen.
Het bestuur stelt voor om Sjaak van de Linde in het bestuur te benoemen in de
plaats van Cees van Sabben. De vergadering gaat akkoord Jan heet Sjaak van harte
welkom in het bestuur.
8. Onderhoud clubgebouw
De voorzitter deelt mede dat het onderhoud van het clubgebouw regelmatig op de
agenda van de bestuursvergadering staat. Ondanks het feit dat er weer gedacht
wordt over woningbouw op het sportveld moeten we toch doorgaan met het onderhoud. Vooral het schilderwerk en het plattedak zijn aan onderhoud toe. De kosten
voor het dak schat hij op zeker fl. 7000,--. Hij vraagt aan de bouwcommissie om met
een gefundeerd oordeel over de staat van het dak te komen.
Aan schildersbedrijf De Kok heeft een offerte opgesteld voor het schilderen van de
kantine (binnen) en de buitenboel. Als alles wordt uitgevoerd kost dat ca fl. 6500,--.
Piet Goedegebure vraagt toch wel om wat geduld omdat het altijd op dezelfde personen terecht komt. Ook hij is er van overtuigd dat het zonder vrijwilligers echt geld zal
gaan kosten.
De vergadering is van mening dat het persoonlijk benaderen van vrijwilligers verre te
prevaleren valt boven het ophangen van een briefje.
Ook wordt de suggestie gedaan om per elftal een zaterdagochtend aan het onderhoud te besteden.
Peter Kamstra zegt dat het wellicht nog niet zo verkeerd is om het geld dat ieder jaar
op de begroting wordt opgevoerd voor onderhoud ook maar eens uitgegeven wordt.
Jan dankt de vergadering voor de gedane suggesties en deelt mede dat het besproken zal worden in het bestuur.
Jan deelt de problematiek m.b.t. de legionella mede. De Goese sportraad is ook met
het probleem bezig. Door die raad wordt getracht het geld van de gemeente te krijgen. Het bestuur kan nog geen uitspraak doen over wat het voor onze vereniging zal
betekenen. Piet deelt mede dat aan het eind van het jaar er wel wat duidelijkheid zal
komen omdat de wet dan aangepast wordt.
9. Geïndexeerde contributie verhoging.
De voorzitter deelt mede dat m.i.v. het nieuwe seizoen de contributie geïndexeerd zal
worden verhoogd. De verhoging komt alleen maar weer op de agenda als er extreme
verhogingen moeten worden doorgevoerd. De vergadering gaat akkoord
10. Kantineprijzen.
De prijzen van de kantine zijn m.i.v. augustus verhoogd. Het bestuur zal pas met een
volgende verhoging komen met ingang van 1 jan 2002 tenzij de inkoop sterk zal
worden verhoogd. De vergadering gaat akkoord

11. Rondvraag.
• Rinus Nagelkerke vraagt waarom de subsidie op de begroting maar fl. 500,-- is
terwijl de vorige begroting fl. 1500,-- bedroeg. Waarschijnlijk zal het bedrag zeker
op fl. 1000,-- komen.
• De evenementencommissie zal elk elftal fl. 250,-- geven bij een organisatie van
een evenement.
R. Nagelkerke deelt mede:
• dat families die problemen hebben met het samenstellen van een team voor het
familietoernooi fusies mogen aangaan.
• Het veld/zaalvoetbaltoernooi blijft gehandhaafd en gekoppeld aan het chinesebuffet.
• Gedacht wordt aan veteranentoernooi en een cartdag.
•
•

•

•

•

•

Rene vraagt naar de Lotto (reservegetal). Het feit dat Vincent Nagelkerke in het
2e speelt heeft er voor gezorgd dat er geen lotto is. Men gaat echter op zoek naar
een vervanger.
Marien Schroevers zegt dat er al in januari op zoek gegaan moet worden naar
een jeugdtrainer. Rinus Nagelkerke deelt mede dat wij een trainer hadden, maar
dat die zich op het laatste moment heeft terug getrokken. Andre Tange zegt dat
ook een aantal spelers van het eerste bereid blijken te zijn om de jeugd incidenteel te trainen. Sjaak van de Linde heeft het genoteerd. Hij krijgt de namen van
Tange.
Piet Goedegebure vraagt naar de prioriteitenlijst van het bestuur. Een echt prioriteitenlijstje is niet paraat. Kamstra is van mening dat één van de prioriteiten moet
zijn het onderhouden en sparen voor een eventuele verhuizing. Bij de voorzitter is
een tribune nog steeds een wens.
Wim Goedegebure vraagt naar het trainingsveld. Jan zegt dat er een onderzoek
van de KNVB is geweest en dat het veld zo slecht nog niet is. Cees van Sabben
zegt dat besproeien het veld zou verbeteren wat de wortelstructuur betreft. Het
afmaaien en op zand trainen was echter wel de bedoeling.
Andre Tange zegt dat de tassen van het eerste in een slechte staat zijn. Jan zegt
dat er melding van moet worden gemaakt zodat er aan een oplossing gewerkt
kan worden. Peter Kamstra zegt dat de spelers ook wel wat beter voor hun spullen mogen zorgen. Andre beaamt dat.
Rudi Versluis vraagt om de kantine iedere donderdagavond open te laten houden
door de spelers zelf. Jan zegt dat het in het bestuur besproken moet worden.

12. Sluiting.
De voorzitter sluit de vergadering om 21.20 uur.

