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Welkom
De voorzitter,Paul Kamoen opent de leden vergadering, tevens schorst hij deze gelijk weer
aangezien 2/3 van de leden niet aanwezig is (aanwezig 46 leden). Dit is noodzakelijk aangezien er
een aantal besluiten genomen moeten worden.
De vergadering wordt weer geopend, iedereen wordt van harte welkom geheten.
Dit wordt een andere ledenvergadering als voorgaande jaren in verband met het stoppen als
voorzitter van Paul.
Paul geeft aan nog steeds zeer trots op het clubgebouw, we krijgen nog wekelijks complimenten.
Enorm trots op vv Ewijk ,in zijn geheel gaat het nog altijd goed. Er is wel een afname van de jeugd
leden, maar dit is een landelijk tendens.
Ergens in 2013 is het de bedoeling dat er een inloop dag georganiseerd wordt, zodat wel wellicht
hieruit wat nieuwe aanmeldingen krijgen voor nieuwe jeugdleden.
Door inzet van de vele vrijwilligers staan we waar we staan. Namens bestuur hartelijk dank hiervoor.
Ook de vrijwilligers van onderhoud en accommodatie, voor ondermeer de nieuwe dug-outs die
onlangs nieuw gebouwd zijn : bedankt hiervoor.
De nieuwe sponsor commissie gaat ook erg voortvarend. De sponsor borden gaan ook zeer goed, dit
is ook direct terug te zien op en rondom het veld!
Inmiddels zitten we al in het eind van het seizoen, maar moeten nog wel even terugblikken.
Een legendarisch seizoen geweest, maar liefst 9 kampioenen bij jeugd en het 1e die promoveert naar
4e klasse, complimenten naar alle leiders en trainers en ook aan de trotse jeugdvoorzitter.
Om dit alles te realiseren zijn er nog steeds veel vrijwilligers nodig, hebben er al heel veel maar er is
behoefte aan meer, maar dit zien we met vertrouwen tegemoet. Iedereen hartelijk bedankt.

Vaststellen definitieve agenda:
Punt 4 wordt omgewisseld met punt 5.
Mededelingen:
Er zijn een aantal afmeldingen zoals Roel van Chaam, Wilbert Boerakker en Rein Janssen
Notulen vorige vergadering:
Deze worden goed gekeurd.
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Kantine:
Henk legt het een e.a. uit over dat de ouders en leden al op de hoogte zijn gebracht omtrent de
problemen met de bezetting in de kantine op zaterdag en zondag. Het is een belangrijke levensader
van de club, deze hebben wij zo hard nodig.
Als bestuur hebben we ingezet op het gegeven dat we eigenlijk de hulp van de ouders min of meer
verplicht stellen op de zaterdag.
Opgedeeld in 3 diensten, nu is elke dienst met 1 persoon bemand, willen graag naar een 2e persoon,
welke dus de verplicht gestelde ouders zijn.
Er is wat commentaar geweest op eerdere brief.
Via deze vergadering vragen we de toestemming om het reglement aan te kunnen passen voor
1 dienst per persoon.
Is hier bezwaar tegen vraagt Henk?
Hand opsteken die VOOR het voorstel is.
Is een duidelijke meerderheid en voorstel wordt dus aangenomen.
Bij de senioren is zelfde probleem, alleen zijn we het er nog niet over eens of dat de teams dit
kunnen opvullen, stel dat we er niet uitkomen, dan zouden we dus op zondag geen bezetting hebben
behalve de vaste groep. Hoe moeten hier mee verder?.
Vraag van Henk:
Hebben jullie bezwaar, indien we er niet uitkomen met de teams, tegen een contributie verhoging
om er een betaalde kracht in te zetten.
Hand opsteken indien je VOOR bent
Is een duidelijke meerderheid en voorstel wordt dus aangenomen.
Vraag vanuit de zaal; Wat de verhoging zou zijn?
Dit zou ongeveer €13,50 bovenop het huidige bedrag heeft Hans uitgerekend.
Vraag vanuit de zaal; Waarom verplicht je dit ook niet voor de senioren?
Henk geeft aan dat we bezig zijn met invulling van de verplichte diensten voor de teams en dat we
denken er wel uit kunnen komen met de teams.
Vraag vanuit de zaal; Waarom contributie verhoging alleen voor de senioren, waarom ook niet voor
junioren?
Nee dit betreft alleen de senioren,aangezien de ouders bij de jeugd de verplichting aangaan
Vraag vanuit de zaal; Wordt met de evt. verhoging van dit geld echt ook het personeel betaald?
Ja!
Vraag vanuit de zaal; Kunnen de teams die dit niet willen, niet alleen contributie verhoging gaan
krijgen?
Henk geeft aan dat we echt denken er wel uit kunnen komen, moeten nog in gesprek gaan.
Vraag vanuit de zaal; Als dit als agenda punt erop had gestaan, contributieverhoging, waren er meer
mensen op afgekomen?
Ja zou kunnen ,is nu niet gedaan
We komen hier verder nog op terug, gaan in gesprek en we zullen alles open communiceren.
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Henk dankt iedereen.
Kascommissie:
Roel van Chaam, Wilbert Boerakker, Jan-Willem Roelofs, Leo Kuijpers en Karel Hendriks worden
bedankt voor alle inzet van afgelopen jaar!
Bevindingen:
Jan-Willem geeft aan alles keurig op papier staat en is bij deze goed gekeurd.
Graag compliment naar Hans.
Allen bedankt voor hun kritische blik.
Wilbert is 3e jaar, wil zich herkiesbaar stellen. Bij deze de vraag aan een ieder of dit akkoord is.
Hand opsteken is voor.
Is een duidelijke meerderheid en voorstel wordt dus aangenomen.
Kascommissie
Leden

Aftredend per

Jan Willem Roelofs

November 2014

Wilbert Boerakker

November 2015

Roel van Chaam

November 2014

Voetbalvereniging EWIJK
Algemene Ledenvergadering

12-11-2012

Verslag penningmeester:
Er zijn inmiddels 2 stukken ter inzage op de bar gelegd.
Afgesloten dit jaar met verlies € 1062,- .
Hans loopt punt voor punt door en geeft uitleg over alle posten.
Er zijn verder geen vragen vanuit het publiek.
2 mededelingen:
verhoging van 2,3% van de contributie, dit jaar gaan we mee met de inflatie.
Boete reglement wordt aangescherpt, wordt echt op het team afgerekend. Dit wordt middels een
kwartaal overzicht naar het team gestuurd, binnen 2 weken betalen indien niet betaald is, wordt de
spelerspas ingenomen.
Is hier bezwaar tegen?
Hand opsteken is voor.
Is een duidelijke meerderheid en voorstel wordt dus aangenomen.
Paul bedankt Hans voor zijn inzet van afgelopen jaar.

Bestuurverkiezing.
Caroline neemt hier definitief afscheid, heeft 2,5 jaar als kantinebeheer gewerkt.
Binnen het bestuur is besloten deze functie niet meer op te nemen in bestuur.
Paul dankt Caroline voor al de inzet en overhandigd haar namens het bestuur een attentie.
Caroline bedankt een ieder voor de attentie.
Niek Nelissen is 3 jaar geleden gestart binnen het bestuur, deze zijn om.
Paul deelt mede dat Niek herkiesbaar is als hoofd technische zaken.
Er zijn geen tegen kandidaten maar Paul vraag hier toestemming voor aan de leden.
Hand opsteken is voor.
Is een duidelijke meerderheid en voorstel wordt dus aangenomen.
Bart Sanders is kandidaat gesteld vanuit het bestuur als hoofd sponsorcommissie en PR. Hij wordt bij
deze voorgesteld en gevraagd wordt aan de leden of dat dit akkoord is.
Hand opsteken is voor.
Is een duidelijke meerderheid en voorstel wordt dus aangenomen.
Nu is het moment gekomen dat Paul afscheid gaat nemen als voorzitter.
Paul geeft aan dat wij als bestuur Henk hebben gekozen als kandidaat voorzitter.
Bij het voorzitterschap horen wel aantal zaken, zoals een ‘Ewijk ‘ hart.
We zijn blij dat hij zich dan ook kandidaat stelt.
Zijn de leden het er mee eens dat Henk de nieuwe voorzitter van vv Ewijk wordt?
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Hand opsteken is voor.
Is een duidelijke meerderheid en voorstel wordt dus aangenomen.
Rondvraag:
Komt er een nieuwe jeugdvoorzitter?
Henk geeft aan dat we heel goed nagedacht hebben over de invulling over het algehele plaatje. Er
zijn een aantal nieuwe commissies in het leven geroepen. Waardoor er minder zaken tot een bestuur
functie gaan leiden. Er komt een aparte coördinator voor het jeugd deel en het voor het activiteiten
deel komt er een nieuwe commissie .
Dus, we vullen dit allemaal anders is als afgelopen jaren.
Henk dankt Paul nog een keer nadrukkelijk.
Henk sluit deze leden vergadering om 22.30 uur en dankt iedereen voor zijn komst.

Bestuurssamenstelling per 12-nov-2012
Functie

Naam

Aftredend per

Voorzitter

Henk Bredewout

November 2015

Algemene zaken

Wim Janssen

November 2015

Financiële zaken

Hans Willems

November 2014

Secretariaat

Monique Giesberts

November 2014

Voetbalzaken

Niek Nelissen

November 2015

Sponsoring en PR

Bart Sanders

November 2015

