Voetbalvereniging EWIJK

Algemene ledenvergadering 17 november 2014

Jaarlijkse ledenvergadering vv Ewijk 2014
Opening:



Voorzitter opent de vergadering en schorst deze direct weer aangezien er niet voldoende
leden die volgens de statuten aanwezig moeten zijn.
Voorzitter heropent na 10 minuten de vergadering weer, en heet iedereen van harte
welkom.

Definitieve agenda Vaststellen:



De notulen van de ledenvergadering van 2013 staat op punt 4, deze notulen zijn er helaas
niet meer i.v.m. crashen van een pc.
Zijn verder geen op of aanmerkingen.

Mededelingen voorzitter:



Afmeldingen worden doorgenomen: Rein Janssen, Paul Kamoen, Twan Reuvers, Paul Buiks,
Twan Reuvers, Niek Nelissen en Martin Smallegange
Terugblik seizoen 2013-2014 door de voorzitter;
- Bekerwinst Ewijk C1 en Ewijk 2
- Teleurstellend resultaat Ewijk 1
- Afkalving jongste jeugdleden qua aantal.
- Geslaagd 70 jarig jubileum met riddering van ere lid Grad van Hulst, en benoeming tot ere
lid Wim Janssen.
- In Oktober werd afscheid van Niek Nelissen als hoofdcoach aangekondigd, per einde
seizoen.
- Bedankje aan alle bestuur- en commissie leden.
- Gezonde groei scheidsrechterskorps vanuit onze jeugd.
- Noodzakelijke groei van aantal vrijwilligers om de vele openstaande posities gevuld te
krijgen, indien dit niet wordt gerealiseerd zullen er taken per 1-1-2015 niet meer worden
kunnen uitgevoerd.
- Aankondiging afscheid van de voorzitter per november 2015.

Notulen ledenvergadering 2013:


Er zijn een 2 tal besluiten in de ALV van 2013 gemaakt welke we nog wel aanhalen zodat de
notulen qua besluitvorming sluitend zijn:
o De ALV geeft akkoord om de contributie jaarlijks te indexeren conform de landelijke
indexatiecijfers
o Vergadering is akkoord met de besluitvorming voor de kantine uitvoering voor al
haar leden
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Verslag kascommissie:



Wilbert Boerakker neemt het woord namens de kascommissie en geeft aan dat de
kascontrole gedaan is, was allemaal netjes verzorgd, waren weinig op of aanmerkingen
hierover en werd dus akkoord bevonden.
Vaststelling nieuwe kascommissie.

Verslag penningmeester:


Het jaarverslag is uitgedeeld, Penningmeester loopt deze op bepaalde punten even door. Bv
de personeelskosten; kantinepersoneel en de trainers.
Huisvestingkosten zijn fors lager dit i.v.m. de kosten vorig jaar die betaald is aan fam. de
Waal.
Bestuurscommissies; hier zitten de kosten voor de jubileum bij in.
- hier zijn verder geen vragen over.
* Penningmeester neemt de balans door en licht deze toe.
hier zijn ook verder geen vragen over
* Penningmeester neemt de begroting door en ook deze wordt toegelicht.
- ook hier zijn geen vragen over.
Frans Grisel stelt een vraag over het verschil in de KNVB kosten.
Daarbij stelt hij de vraag hoeveel betaalde krachten er in de kantine zijn aangesteld.
Voorzitter geeft aan dat deze getallen niet of nog niet definitief bekend zijn maar zo
ongeveer 20%.
Vraagt of dat de contributie alleen met de inflatie omhoog gaat zoals in de vorige
ledenvergadering gezegd zou zijn en vast gelegd zijn.
-

Penningmeester bedankt Leo Kuipers en Karel Hendriks voor hun hulp de afgelopen
jaren.
Penningmeester stelt de contributie vast voor volgend seizoen € 160,50 sen /€ 137,50
jeugd / €100,50 pupillen

Aftreden bestuurslid Hans:



Voorzitter geeft aan nu nog geen nieuwe kandidaat is aangesteld als penningmeester, tot
die tijd worden de taken verdeeld onder de bestuursleden.
Er wordt afscheid genomen van Hans Willems als penningmeester, na ca. 12½ jaardienst in
het bestuur een grote dank van de voorzitter namens de leden van vv Ewijk.
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Rondvraag:


Frans Grisel: De gemeente Beuningen zou garant staan bij Beuningse Boys voor hun
hypotheek, wellicht een goed idee om daar eens te informeren hoe dat in zijn werk gaat en
wat de voorwaardes zijn.
- Voorzitter geeft aan dat 2 jaar geleden hier ook al sprake van geweest is bij de
gemeente, wil eens gaan bekijken wat de deal is bij BB. De gemeente was destijds heel
duidelijk dat er geen financiële verplichtingen meer aangegaan konden worden, Henk
gaat dit eens informeren.



Bart Sanders geeft aan namens de sponsorcommissie : de sponsor commissie is druk geweest
met de grote clubactie, doet een oproep omdat niet alle teams het geld heeft afgeleverd en
dat er nog 20 loten zijn die nog verkocht moeten worden.
- Voorzitter geeft hierbij aan dat de afspraak is dat het niet betalen van de loten, de
spelers pas wordt ingenomen ,als het hele team niet meedoet speelt het betreffende
team speelt niet!



Frans Grisel vraagt naar het aantal sollicitanten als hoofdtrainer voor Ewijk 1.
- Voorzitter geeft aan dat dit er 11 zijn.

Voorzitter sluit de vergadering, met daarbij NOG EEN KEER aangemerkt dat er echt gekeken moeten
worden naar de vacaturelijst, de ultieme vraag, kijk er goed naar en kijk waar je nog in kan komen
ondersteunen!

Bestuurssamenstelling per 17 November 2014
Functie

Naam

Aftredend per

Voorzitter

Henk Bredewout

November 2015

Algemene zaken

Wim Janssen

November 2015

Financiële zaken

Wilma Reuvers

November 2017

Secretariaat

Monique Giesberts

November 2015

Voetbalzaken

Martin Smallegange (a.i.)

-

Sponsoring en PR

Bart Sanders

November 2015

