Notulen Algemene ledenvergadering 20 september
2002
Aanwezig:
Afwezig met kennisgeving:

13 leden en 7 bestuursleden.
Gerben Eversdijk, Martin Corstanje, Gerard
Bonefaas, Wilco Nieuwenhuize, Ko Coppoolse, Walter de Kok, Marien Schroevers, Sjaak
v.d. Linden, Adrie de Leeuw.

Opening:
De voorzitter (J.W. Loopik) opent de vergadering en heet de aanwezige welkom. Hij betreurt het dat de opkomst mager te noemen is. Er zijn echter wat
oorzaken aan te wijzen, o.a. het huwelijk van Marco Jansen.
Notulen:
De notulen wordt onder dankzegging goedgekeurd.
Marcel Beenhakker vraagt of William Tolhoek de schuurmachine nog gekregen
heeft. Die blijkt hij inderdaad gekregen te hebben.
Financieel verslag:
De penningmeester (M. de Vrieze) geeft een toelichting op het financieel verslag.
Er wordt wat gediscussieerd over de kosten van de vuilcontainer. De penningmeester gaat bekijken of er nog goedkopere ophaalbedrijven zijn. Er wordt natuurlijk ook meer geconsumeerd waardoor er ook meer afval is.
Op het financieelverslag zijn geen op of aanmerking. De penningmeester wordt
door de voorzitter bedankt voor zijn vele werk.
De voorzitter deelt mede dat het dak van de kantine nodig vervangen moet
worden. De kosten zijn geoffreerd op een bedrag van € 6250,= . De voorzitter
heeft contact opgenomen bij de gemeente Goes om te informeren of de sportaccommodatie nog naar een andere locatie moet. Gezien de antwoorden zal
het zeker nog jaren duren voor er verhuisd moet worden, bovendien ligt de intentie van de gemeente niet meer op het bouwen van woningen op de sportvelden.
Gezien de gestegen kosten zullen de bierprijzen met ingang van 1 oktober verhoogd moeten worden.
Verslag van de kascommissie.
Rinus Nagelkerke doet als lid van de kascommissie verslag van de kascontrole.
Alle boeken zijn door de commissie in orde bevonden.
Verkiezing kascommissie
Jan van de Klooster is aftredend. Peter Wijts biedt zich aan. De vergadering
gaat akkoord met de benoeming van Wijts.
Pauze:
De voorzitter schorst de vergadering voor een pauze.
Bestuursverkiezing.
Jan Beenhakker, Rene Kloet en Rinus de Vrieze zijn aftredend en herkiesbaar.
Verder is Robert van Eenennaam afgetreden en draagt het bestuur Cees Goe-

degebure als kandidaat voor. De vergadering gaat unaniem akkoord met de
herverkiezing en de benoeming van Cees Goedegebure.
De taak van wedstrijdsecretaris wordt in het officiële gedeelte door Wim Aalbregtse gedaan. De oefen- en vreindschappelijkewedstrijden worden door Cees
Goedegebure ingevuld.
De voorzitter deelt mede dat over een paar weken de jeugd van F3 tot en met
A1 in nieuwe kleding wordt gestoken door sponsoren die zelf kinderen op de
vereniging hebben. De sponsorcommissie wordt door de voorzitter bedankt
voor het initiatief dat door hen genomen werd. Het betreffen 9 of 10 sponsors.
Rondvraag:
• Cees Goedegebure heeft vernomen dat het vierde afgelast is en dat er
klachten zijn over de verre reizen die dit elftal moet maken. Cees heeft de
vragensteller medegedeeld dat het vanuit de veteranen zelf gekomen is om
mee te doen in de huidige competitieopzet. Kees van de Kreeke deelt mede
dat de reisafstand niet de reden van de afgelasting is. Er zijn gewoon te veel
afzeggingen. De voorzitter zegt toe dat er vanuit het bestuur met de leider
over gesproken gaat worden.
• De voorzitter leest de brief van Wilco Nieuwenhuize voor. Wilco heeft kritiek
over het feit dat de lagere elftallen zelden of nooit gebruik mogen maken van
het tweede veld. De voorzitter deelt mede dat er een schema is opgesteld
voor de trainingsaccomodatie. Er wordt binnenkort over o.a. dit onderwerp
een vergadering belegd tussen een aantal bestuursleden en de trainers.
• Robert van Eenennaam heeft kritiek op de wijze waarop hij als wedstrijdsecretaris bedankt werd. De voorzitter wil er in de vergadering niet op ingaan.
• Cees van Sabben maakt zich zorgen over de toestand van het jeugdhome.
De voorzitter deelt mede dat er naarstig gezocht wordt naar een sponsor om
de reparatie te kunnen bekostigen.
• Cees van Sabben vraagt aandacht voor de jeugd die op het dak van de kantine klimt. Als straks het dak vernieuwd is en de jeugd er weer op gaat dan
hebben we weer lekkage. De vergadering ziet geen oplossing om de jeugd
er af te houden. Afsluiten van het terrein is geen optie.
• Cees van Sabben vraagt naar de prioriteitenlijst. Met name een vierde
kleedlokaal is dringend gewenst.
• Adrie de Jonge vraagt om de uitnodigingen per e-mail te versturen i.p.v. per
post. De voorzitter zegt toe dat er over nagedacht zal worden.
• Adrie de Jonge vraagt om meer licht op het veldje achter Kaele. De voorzitter zegt toe dat het bekeken zal worden.
• Marco Goedegebure vraagt naar de capaciteit van de douches. Het komt
regelmatig voor dat er bijna geen water uit de douches komt. De vraag wordt
doorgespeeld naar Marcel Beenhakker van de bouwcommissie.
• Jaap Wisse vraagt naar de openingstijden van de kantine op de donderdagavonden. De voorzitter deelt mede dat de afspraak is om 23.00 uur te sluiten. Peter Koster zal het met William Tolhoek bespreken.
• Marcel Beenhakker vraagt naar de ballenvanger in de hoek van de kantine.
De voorzitter zal aan de gemeente vragen of er wat aan gedaan kan worden.
• Peter Koster vraagt of de rotzooi bij de ingang van het magazijn opgeruimd
kan worden. Kennelijk is het door een buurtbewoner daar achtergelaten. Het
zal met de gemeente worden opgenomen.
• Rinus Nagelkerke vraagt of de braamstruiken opgeruimd kunnen worden.
Ook dit zal met de gemeente besproken gaan worden.

•

Wim Aalbregtse vraagt of er scheidsrechters voor het derde gevonden kunnen worden. De KNVB kan er geen leveren. Hij komt er door in de problemen.

Jubilea:
In 2005 bestaat de vereniging 75 jaar. Rinus Nagelkerke wil van dat jaar een
jubileumjaar maken. Er wordt momenteel gewerkt aan een voetbalfilm. Willy
Loopik maakt reeds opnamen. Rinus wil graag dat het hele dorp bij het jubileum
betrokken gaat worden. Hij zou een tent voor twee weekends willen huren en
denkt aan de volgende activiteiten: Voetbalwedstrijd VVA – Groot Goes, muziek
van Surrender, een voetbalclinic van Gerrie Muren en Danny Blind, het familietoernooi, penaltybokaal jeugd/senioren, voetbaltennis, barbecue met een diskjockey, een familiefietstoertocht langs sponsors, poppenkast, VVA jeugd tegen
Zeeuwse jeugd, Engel Reinhout of de Witkampjes, een goochelaar, stratenvoetbal, voetbalcircuit jeugd, het vertonen van dorpsfilms, de voetbalfilm, het
inzetten van een paardentram, promotie van het VVA boek, inrichten van een
tentoonstelling, de receptie, een feestavond, een autotoertocht, de wandelvierdaagse, een toneelavond en nachtvoetbal voor opname in het Guinessbook of
records.
Rinus vraagt naar een reactie.
• Cees van Sabben denkt niet dat het dorp er bij betrokken zal raken.
• Marcel en Jaap doen de suggestie om de toneelvereniging van ’s-Heer
Arendskerke in de tent te laten optreden.
• De vergadering denkt ook dat de school er bij betrokken moet worden.
• Jan Beenhakker oppert om de elftallen er meer bij te betrekken.
• Cees Goedegebure heeft zijn bedenkingen over de kosten die door de leden
bijeen gebracht moeten worden.
De voorzitter deelt mede dat e.e.a. ook in het bestuur al aan de orde is geweest. Er zullen binnenkort ook gesprekken met Rinus en het bestuur worden
gevoerd.
Sluiting:
Omstreeks 21.45 uur sluit de voorzitter de vergadering.

