Notulen Algemene ledenvergadering 26 september 2003
Aanwezig:
Afwezig met kennisgeving:

10 leden en 9 bestuursleden.
Herman Bouma, Cees van Sabben, Co Coppoolse, Robert van Eennennaam en Martin Korstanje

1. Opening.
De voorzitter opent de vergadering. Ook dit jaar wijst hij op de lage opkomst. Hij deelt
mede dat de vergadering bekort zal worden i.v.m. het nog ontbreken van het financieel
jaaroverzicht. De penningmeester zal daar later nog op ingaan. I.v.m. het ontbreken
van het financieel jaaroverzicht zal een extra algemene ledenvergadering gehouden
worden op vrijdag 7 november 2003. De voorzitter hoopt dat de opkomst dan hoger zal
zijn, daar er belangrijke zaken besproken zullen gaan worden.
2. Notulen.
De notulen van de vorige Algemene ledenvergadering wordt goedgekeurd.
N.a.v. de vorige notulen worden de volgende zaken nog even nader besproken:
• De voorzitter vraagt aan Marcel Beenhakker hoe het staat met het repareren dan wel
vervangen van het huidige jeugdhome. Marcel deelt mede dat de kans bestaat dat er
wellicht een ander home komt, maar als dat niet het geval mocht zijn er tot reparatie
zal worden overgegaan.
• De voorzitter deelt mede dat de tassenrekken zijn verplaatst waardoor de jeugd niet
meer zo vaak op het dak komt. Wel klimt men nu op de tassenrekken, het geen niet
geheel ongevaarlijk is. Hij roept een ieder op om de jeugd er op aan te spreken als ze
op de rekken worden aangetroffen.
• N.a.v. het jaarverslag complimenteert de voorzitter de leider en de leden van de eerste
selectie over de manier waarop men het tussentijdse vertrek van de trainer heeft opgepakt.
3. Mededelingen.
• De penningmeester biedt zijn excuus aan voor het feit dat het financiëelverslag ontbreekt. Hij benadrukt nogmaals dat hij slechts penningmeester ad interim is, daar de
vergadering hem nog dient te benoemen.
• De voorzitter deelt mede dat een aantal mensen binnen de vereniging gemist worden.
Sjaak van de Linden wacht nog steeds op een oproep voor een operatie. Jo Schrijver
is vandaag (vrijdag 26 september) pas uit het ziekenhuis ontslagen. Ina Eversdijk is
ook nog steeds aan het aansterken en Mattie Bonefaas is voorlopig ook nog herstellende van haar val. Ook haalde hij nog even de zus van bestuurslid Jan Beenhakker
aan die herstellende is van een ernstige ziekte. Hij wenst allen beterschap.
• De voorzitter roept alle leden op om de website van de vereniging regelmatig te bekijken. De Score blijft het officiële communicatiemiddel, maar er komt als het ware een
medium naast, waar zaken uiteraard actueler zullen zijn dan in Score daar dat slechts
een 4 keer per jaar uitkomt.
• De voorzitter haalt de bouw van het vierde kleedlokaal aan. De bouwcommissie is bezig met het plannen van de bouw van dat kleedlokaal. Marcel Beenhakker legt de gang
van zaken uit. Het kleedlokaal komt achter het nieuwe kleedlokaal. Er komen geen extra douches, want die zijn in combinatie met het huidige “nieuwe kleedlokaal” te ge-

•

bruiken. Wel komt er een aparte warmwatervoorziening voor die twee kleedlokalen.
Om de bouwkosten te drukken zal er zoveel mogelijk met vrijwilligers gewerkt gaan
worden. Als alles goed gaat kunnen we in het seizoen 2004/2005 van het kleedlokaal
gebruik gaan maken. Het is een misvatting om te veronderstellen dat er nu niet meer
op het sportterrein gebouwd (huizen) zal gaan worden.
De vergadering wijst op het slechte warmwatervoorziening. De voorzitter zegt dat hij
dit al met Joop van de klooster heeft opgenomen maar zegt toe het met Marcel Beenhakker en Joop van de Klooster nogmaals te zullen opnemen.

4. Bestuursverkiezing. Jan Leijs benoemen.
Aftredend zijn Jan Loopik, Sjaak v.d. Linden en Cees Goedegebure. Allen zijn herkiesbaar. De herkiesbare bestuursleden worden bij acclamatie herkozen. Jan Leijs wordt
met algemene instemming benoemt als penningmeester.
Rinus Nagelkerke vraagt of alles wel volgens de statuten en het huishoudelijk reglement verlopen is. De vergadering gaat er van uit dat dat wel het geval is. Om alle leden en adspirantleden inzage te geven in de statuten en het huishoudelijk reglement
zullen deze op de website gezet worden.
5. Rondvraag.
• Wilco Nieuwenhuijze vraagt naar het gebruik van het tweede veld. De voorzitter deelt
mede dat de trainingen voor gaan, maar de woensdagavonden meestal vrij zijn voor
het spelen van een wedstrijd. Het aanvragen van het veld moet met de TC geregeld
worden. Ook moet degene die de wedstrijd organiseert ook de opening van de kantine
regelen. Wilco is niet geheel tevreden. Hij zou ook weleens op een dinsdag of donderdag op het tweede veld willen spelen. Het bestuur en de overige aanwezige leden
steunen hem daar echter niet in. Wel zegt Cees Goedegebure toe dat wanneer de selectie op dinsdag of donderdag geen gebruik maakt van het tweede veld, hij Wilco dit
zal melden zodat hij een wedstrijd op deze dag kan organiseren.
• Jan van Beveren vraagt naar de vergoedingen voor het wassen van de tenues. Als
men een lijst van het aantal wasbeurten aan de penningmeester geeft dan volgt betaling.
• Adrie de Jonge vraagt naar de slechte aansluiting van het parkeerterrein met de straat.
De voorzitter zegt toe dat er wat aan gedaan zal worden.
• Adrie de Jonge vraagt hoe het zit met de braamstruiken in de sloten. De ballen zijn niet
te vinden. Adrie Schrijver zegt toe dat hij het met de gemeente opneemt.
• Adrie de Jonge vraagt of er voor de wedstrijden buiten muziek gedraaid kan worden.
Jan Loopik gaat er achteraan.
• Pascal Bayens vraagt naar het “zand”trainingsveld. Het zandveld voldoet volgens hem
totaal niet. De voorzitter deelt mede dat de vereniging er geen zeggenschap in heeft.
• Bart Slotboom vraagt waarom er zo weinig fietsen in het rek geplaatst worden. De
voorzitter wijst er nogmaals op dat de fietsen in het rek geplaatst moeten worden. Er
wordt verder over gedacht het toegangshek ten tijde van de wedstrijden te sluiten en
fietsen in de rekken te gaan plaatsen, daar een ambulance vrije doorgang heeft.
• Cees Goedegebure is teleurgesteld in de opkomst van de ALV. Hij vraagt of de leiders
daar eens aandacht aan willen besteden.
6. Sluiting.
Omstreeks 21.00 uur sluit de voorzitter de vergadering.

