Notulen Algemene Ledenvergadering 28 september 2001-09-28
Aanwezig: 17 leden en 7 bestuursleden.
Afwezig m.k.g.: Gerben Eversdijk, Gerard Bonefaas, Marien Schroevers, Rene Kloet,
Walter de Kok, Piet Willeboordse, Jan van de Klooster, Rinus de Vrieze, Rinus Nagelkerke en Cees van Sabben.
Opening:
De voorzitter (Jan Loopik) opent de vergadering en heet een ieder welkom. Gelukkig
is de opkomst wat hoger dan in het afgelopen jaar.
Notulen:
De notulen van de vorige vergadering wordt goedgekeurd.
N.a.v. de notulen:
• De voorzitter deelt mede dat het geld uit de nalatenschap van Hannis Schipper
ontvangen is. Na aftrek van de belasting is er van de fl 23.000 ongeveer fl11.000
overgebleven. Het was de wens van Hannis om het geld te besteden aan het opknappen van het clubgebouw.
• De voorzitter legt uit dat de problemen m.b.t. de legionella nog niet zijn opgelost.
De gemeente zou het initiatief nemen, maar er is nog niets gerealiseerd.
• Het veteranentoernooi is inmiddels geweest.
• Er is een jeugdtrainer aangetrokken in de persoon van Piet Willeboordse.
• De kantine is iedere donderdagavond geopend.
Financieelverslag.
I.v.m. de afwezigheid van de penningmeester licht Jan Beenhakker het financieelverslag toe.
Peter Kamstra merkt op dat de televisie, de diepvriezer en de laptop niet op de balans staan, omdat die door de evenementencommissie geschonken zijn.
Jan Beenhakker merkt op dat we een financieel gezien een goed jaar achter de rug
hebben. Ook de kantine had een goede omzet.
De penningmeester wordt bedankt voor zijn inzet.
Verslag kascommissie.
Peter Kamstra zegt dat de kascommissie de boekhouding gecontroleerd heeft. De
commissie heeft alles akkoord bevonden. Alles is zeer gespecificeerd. Wel heeft men
aan de penningmeester gevraagd om voor volgend jaar wat verklaringen toe te voegen zodat de bijzondere mutaties of grote afwijkingen wat begrijpelijker worden.
De kascommissie wordt bedankt voor haar inzet.
Verkiezing kascommissie
Peter Kamstra is aftredend. Ard Eversdijk biedt zich spontaan aan om de plaats van
Peter in te nemen. De vergadering gaat akkoord.

Bestuursverkiezing
Wim Aalbregtse, Gijs Bonefaas en Adrie Schrijver zijn aftredend en herkiesbaar. De
vergadering gaat met algehele stemmen akkoord met de herverkiezing.
Kantine prijzen.
De voorzitter legt uit dat het bestuur de prijzen bij de invoering van de Euro zoveel
mogelijk gelijk heeft weten te houden. De zelfwerkzaamheid van de leden bij het opknappen van het clubgebouw heeft er toe geleid dat de prijzen niet verhoogd behoefde te worden. Hij bedankt de leden voor hun inzet bij het schilderen van de kantine.
Mocht er echter een prijsstijging uit de markt komen dan zou er een verhoging noodzakelijk kunnen zijn. Het bestuur wordt door de ledenvergadering gemachtigd om die
eventuele prijsstijgingen door te berekenen. Als er een verhoging komt dient dat wel
medegedeeld te worden.
Als het om andere redenen noodzakelijk wordt om de prijzen te verhogen dan dient
dat echter wel aan de ledenvergadering voorgelegd te worden.
De vergadering gaat akkoord met de nieuwe kantineprijzen.
Onderhoud gebouwen
De voorzitter deelt mede dat Piet Goedegebure zijn functie heeft neergelegd en heeft
overgedragen aan Marcel Beenhakker. Piet Goedegebure wordt door de voorzitter
bedankt voor zijn inzet in de vele jaren. Marcel is zeer voortvarend te werk gegaan.
Momenteel wordt er hard gewerkt aan een verlaagd plafond en aan een afzuiginstallatie.
De voorzitter zegt verder dat het dak binnen niet al te veel jaren vervangen moet
worden. Marcel legt uit dat volgend jaar het dak en het onderhoud aan het jeugdhome op de planning staat.
Rudy v.d. Sluis heeft een tegelpad aangelegd rondom het eerste veld.
Jan acht het belangrijk dat er sponsoren komen voor het onderhoud.
Peter Kamstra vraagt naar het lekken van het kleedlokaal. Blijkt een lekkage te zijn.
Joop van de Klooster weet er al van.
Peter Kamstra vraagt hoe het komt dat schilder De Kok de kantine niet heeft geschilderd. De voorzitter legt uit dat hij persoonlijk met de vrouw van De Kok gesproken
heeft en dat die gezegd had dat er geen tijd voor was. Achteraf reageerde De Kok
verbolgen en heeft hij de sponsering stop gezet. Het bestuur vindt het jammer dat het
zo gelopen is.
Begeleiding van de elftallen
Leider eerste elftal: Adri de Jong is de vervanger van Hans Bonefaas.
Bij de jeugd loopt de begeleiding dit seizoen goed.
De aanloop van dit seizoen was rommelig. De begeleiding van het tweede elftal was
een probleem. Het bestuur heeft het als frustrerend ervaren dat er steeds een negatief antwoord kam bij het zoeken naar een leider. Gelukkig werd William Harinck
alsnog bereid gevonden de leiding op zich te nemen.
Ook de privé situatie bij Cees van Sabben heeft de vereniging de nodige problemen
opgeleverd.
De voorzitter vraagt begrip voor de situatie. Het bestuur zal bij de start van het komende seizoen zelf ook eerder met activiteiten beginnen zodat de start van het seizoen wat vlekkelozer zal kunnen verlopen.

De voorzitter brengt nogmaals onder de aandacht dat voetballen een teamsport is.
Afmeldingen zorgt er vaak voor dat medespelers gedupeerd worden. Hij vertelt dat
het bestuur serieus heeft overwogen om een elftal terug te trekken. Het heeft er momenteel toe geleid dat als het kan het derde op de vrijdagavonden speelt, maar dat
geeft toch vele organisatorische problemen, zoals openstelling van de kantine etc.
Marcel Beenhakker deelt mede dat hij als leider van het derde elftal gestopt is en dat
men in het elftal nu om toerbeurt de begeleiding verzorgd. Tot op heden loopt dat
goed.
De voorzitter deelt mede dat de B-tjes in principe in hun eigen elftal spelen en niet
worden uitgeleend aan de senioren elftallen. Ze mogen wel invallen, maar zullen
eerst in het eigen elftal moeten spelen. Deze regeling geldt voor het eerste en tweede elftal.
Leo Marinissen zegt dat het wel goed zou zijn om die jongens in te passen bij wedstrijden van onder de 23 jaar. Sjaak van de Linde zegt dat we daar zelfs erg terughoudend in moeten zijn.
Leen Nieuwenhuijze ziet niet in waarom een B-tje niet met het derde mee mag. De
voorzitter zegt dat er in overleg met de trainer van de B’s best wat mogelijk is.
Rondvraag
• Van de Westen vraagt of op de trainingsavonden ijszakken beschikbaar kunnen
zijn. Sjaak zegt dat de oplossing gezocht kan worden in het beschikbaar stellen
van een zogenaamde ijsbus.
• Van de Westen zegt dat er in de maand augustus niet ingeschreven moet worden
voor toernooien. Sjaak van de Linde neemt het mee naar het jeugdbestuur.
• William Tolhoek vraagt hoe het in de kantine gaat met de invoering van de Euro.
Het bestuur heeft zich op het standpunt gesteld om niet met twee kassa’s te gaan
werken, maar in een keer over te gaan op de Euro. Ruim van te voren zal dat in
de kantine kenbaar gemaakt worden.
• William Tolhoek mist een schuurmachine die ingezet was bij het schilderwerk van
de kantine. De voorzitter deelt mede dat als de schuurmachine niet terecht komt
er een ander zal worden aangeschaft. Sjaak van de Linde stelt zijn machine beschikbaar. Hij is toch niet meer van plan te schuren.
• Adrie de Jonge vraagt naar de verlichting van de trainingsvelden. Wordt door
Marco Goedegebure geregeld.
• Adrie de Jonge vraagt om de hekjes bij het tweede veld tijdens de wedstrijden te
openen, daar er momenteel regelmatig overheen geklommen wordt. De suggestie
wordt gedaan om de hekjes open te laten en ze alleen te sluiten op de tijden dat
het eerste elftal thuis speelt.
• Adrie de Jonge vraagt naar het bouwen van woningen op het sportveld. De voorzitter zegt dat er nog niets officieel is, maar dat er toch rekening mee gehouden
moet worden dat we tussen de drie en de vijf jaar elders gehuisvest zullen zijn.
• Leen Nieuwenhuijze zegt dat er een evenementenkalender in ‘Srareskerkse-praet
wordt afgedrukt. Het lijkt zinvol om de evenementenkalender van VVA daar in op
te nemen. Is al geregeld zegt Frank Goedegebure.
Sluiting.
De voorzitter sluit de vergadering omstreeks 21.20 uur.

