Notulen Algemene ledenvergadering 7 NOVEMBER 2003
Aanwezig: 20 leden en 8 bestuursleden.
Afwezig m.k.g.: Walter de Kok, Peter de Koster, Linda Dekker, Andre Tange, Wilco Nieuwenhuijze en Martin Corstanje

Opening.
De voorzitter opent de vergadering en heet een ieder welkom. Tot zijn vreugde is de opkomst in ieder
geval positiever dan op de laatst gehouden ALV.
De voorzitter legt nog even uit waarom deze extra vergadering is ingelast, namelijk het ontbreken van
een uitgewerkte balans en begroting op de vergadering van september j.l.

Notulen van de vergadering van 26 september 2003.
Notulen van de vorige vergadering welke in het clubblad vermeld heeft gestaan wordt goedgekeurd.

Financieelverslag.
De voorzitter legt de begroting voor het komende jaar uit. Opmerkelijk is dat er in het afgelopen jaar
€2200,- aan wasgeld uitgegeven werd. Het is belangrijk dat de kleding centraal gewassen blijft worden
dit om te voorkomen dat er verschil in de kleding zal komen. Opgemerkt wordt dat het wasgeld vroeger in de post commissies zat, maar dat dat door de huidige penningmeester apart geboekt wordt,
hetgeen nu duidelijk maakt wat het wassen van de tenue’s op jaarbasis kost.
Het bestuur heeft besloten om de contributie m.i.v. 1 januari 2004 bij de senioren en de A’s met € 1,=
per maand en bij de jeugd met € 0,50 te verhogen.
De commissiekosten zijn ook aan de hoge kant. Ook hier heeft het bestuur een maatregel als voorstel,
namelijk om per commissievergadering per deelnemer drie consumpties ter beschikking te stellen.
Deze maatregel wordt niet gecontroleerd, maar zal een jaar op proef zijn.
Het bestuur zal tevens de kantineprijzen m.i.v. 1 januari 2004 verhogen. De aanwezigen tonen begrip
voor de te nemen maatregelen. Wel worden de volgende vragen c.q. kanttekeningen gemaakt:
• Jan van Beveren is bang dat we ons rijk rekenen als er gekeken wordt naar de subsidie die de
gemeente Goes aan de vereniging verstrekt. De penningmeester, Jan Leijs, legt uit dat de gemeente garant staat voor die subsidie. Rinus Nagelkerke en Cees van Sabben zijn het niet eens
met de looptijd die volgens de gemeente Goes wordt voorgehouden. Zij zijn van mening dat er
geen einddatum aan zit. Zij stellen voor om het in de subregiovergadering aan de orde stellen.
• Jan van der Klooster vraagt of er verder geen subsidie komt. Voor de jeugd komt er per jeugdlid
wel subsidie.
• Jan van Beveren vraagt naar de reservering voor het jubileum. Het bevreemd hem dat er nu zo’n
groot bedrag gereserveerd wordt. Waarom niet al vijf jaar terug met sparen begonnen. Rinus Nagelkerke geeft antwoord. De evenementencommissie heeft vorig jaar een uitstekend jaar gedraaid, vandaar dat men is gaan reserveren voor het jubileum.
• Adrie de Jonge vraagt of het niet aantrekkelijker zou zijn om zelf een wasmachine te kopen en als
vereniging zelf te gaan wassen. Er zou dan bij de bouw een washok gecreëerd moeten worden.
Dit lijkt geen haalbare kaart.
• Peter Kamstra staat er verbaasd over dat in de afgelopen jaren geen waskosten zichtbaar waren.
Jan Leijs deelt mede dat die bedragen vroeger onder commissiekosten geboekt werden.
• Jan van der Klooster vraagt of het reëel is om te verwachten dat de commissiekosten echt omlaag
zullen gaan nu er meer vergaderd zal gaan worden i.v.m. het naderende jubileum. De voorzitter
wijst nogmaals de verantwoordelijkheid van de diverse commissies.
• Peter Kamstra vraagt naar de opbouw van de onderhoudsreserve. Naar zijn mening moeten de
kosten die incidenteel gemaakt zijn nu niet als structureel worden opgevoerd. Ook de stijging van
de omzet van de kantineprijzen maakt wel een erg grote sprong.
• Jan van der Klooster vraagt of de prijzen in het jeugdhome ook verhoogd worden. Dat geldt alleen
voor de koffie.
• Jan van Beveren vraagt naar het contract met de brouwerij. De voorzitter deelt mede dat er binnenkort een gesprek met een vertegenwoordigster van Heineken zal plaatsvinden.

•
•
•
•

De voorzitter deelt mede dat de twee gratis consumpties op de laatste donderdag teruggebracht
wordt naar één. De vergadering is van mening om het helemaal af te schaffen. Zo wordt besloten.
M.i.v. 1 januari 2004 wordt het afgeschaft.
Frank Verwei vindt het wasgeld toch wel erg veel.
Jan Leijs vraagt aan Peter Kamstra hoe bepaalde zaken beter geactiveerd zouden kunnen worden. Zonder onderliggende stukken is daar in de vergadering geen antwoord op te geven.
Jan van der Klooster vindt het nogal mager wat er aan jeugdacties is opgevoerd.

Verslag van de kascommissie.
Rinus Nagelkerke deelt mede dat de kascommssie de kas heeft bekeken en alles in orde heeft bevonden. De penningmeester wordt bedankt

Verkiezing kascommissie.
Rinus Nagelkerke is aftredend. De vergadering gaat accoord met de benoeming van Martin Corstanje
die heeft laten weten bereid te zijn om in de kascommissie plaats te nemen.

Rondvraag.
•

De trainingslamp wordt volgende week zaterdag gemaakt. (De lamp blijkt echter door onverklaarbare redenen alweer te functioneren)

Sluiting
Omstreeks 20.50 uur sluit de voorzitter de vergadering.

