Voetbalvereniging EWIJK
Algemene ledenvergadering 30 november 2016

Jaarlijkse ledenvergadering vv Ewijk 2016, 30 november 2016
Afwezig met afmelding: Paul Buiks, Pieter de Waal, Beaky Engelen, Hans Willems, Jules Janssen,
Randy Berenbroek.

1. Opening.



Rein opent de vergadering maar schorst deze direct weer in verband met het niet behalen
van het aantal leden die noodzakelijk zijn.
Rein opent officieel de algemene ledenvergadering.

2. Vaststellen definitieve agenda.


De agenda wordt definitief vast gesteld.

3. Notulen Algemene Ledenvergadering 2015


Notulen algemene ledenvergadering 2015 zijn geen vragen meer over en stellen we definitief
vast. De openstaande vraag over de bestuursleden van de stichting wordt beantwoord door
Frans Grisel. Het bestuur van de stichting is autonoom en de bestuursleden blijven zitten tot
2018. De stichting zal minstens tot 2020 moeten blijven bestaan. Hierna wordt bekeken of de
stichting nog noodzakelijk is en in 2018 zal de stichting zelf eventueel andere leden
benoemen.

4. Mededelingen vanuit het bestuur.










Zie bijlage 1, mededeling over misbruik kantine gelden.
Zie bijlage 2, terugblik op het afgelopen jaar
Paul Kamoen: Alcoholgebruik <18 geldt al een paar jaar. Wat is hieraan gedaan het afgelopen
jaar? Rein Janssen: De regels gelden al maar handhaving is moeilijk realiseerbaar omdat
iedereen zich hieraan moet houden.
Erik v/d Brandt: Hoe staat het met de inning van de personen die kantinediensten zouden
draaien maar dit niet doen. Rein Janssen: Dit wordt geïnd bij de personen die geen diensten
draaien. Leo bevestigt dat dit inderdaad gedaan wordt.
Erik v/d Brandt: Hoe staat het met sluiting van de kantine. Rein Janssen: Binnen de tijden ligt
deze verantwoordelijkheid bij degene achter de bar. Buiten deze tijden is het bestuur
hiervoor verantwoordelijk.
William van Summeren: Wil graag dat doordeweekse wedstrijden ook meetellen als dienst in
het rooster. Deze vraag wordt meegenomen in de evaluatie over kantinediensten
Jan Jacobs: In evaluatie meenemen om eventueel de kantine te verpachten als optie.
Henk Bredewout: Het verdienmodel van de kantine is huidig niet levensvatbaar voor iemand
die de kantine wil pachten.
Erik v/d Brandt: Commissie instellen welke een brain sessie willen doen om een advies te
geven wat te doen met de kantine. Erik heeft hiervoor zelf al mensen in gedachten.
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Frans Grisel: De stichting zal moeten worden meegenomen in een eventuele verpachting dit
omdat vv Ewijk de kantine huurt vanuit de stichting.
Paul Kamoen: Wat is er afgelopen 1,5 jaar gebeurd met de kantine en een eventuele
beheerder/coördinator. Volgens hem is de sturing alleen maar bergafwaarts gegaan. Rein
Janssen: Er zijn gesprekken geweest met een mogelijke kandidaat maar deze heeft zelf
afgehaakt. Er staat geen salaris tegenover de functie van kantine coördinator.

5. Verslag penningmeester.







Wilma Reuvers neemt het woord en neemt de stukken door.
De verlies/winst rekening wordt doorgenomen en toegelicht.
De balans rekening wordt doorgenomen en toegelicht.
Frans Grisel: Hoeveel vrijwilligers zijn er welke een vergoeding ontvangen. Wilma Reuvers:
Een aantal trainers en schoonmakers, dit zijn er nog geen 10 volgens haar.
Erik v/d Brandt: Waar staat de inkomsten vanuit de kantineafkoop. Wilma: ten opzichte van
de vergoeding en inkomsten leveren we iets in.
Fred Kersten: Ligt dit vast wie welke vergoeding krijgt. Welke functies komen hiervoor in
aanmerking? Rein: Dit zijn trainers met opleidingen welke club gebonden zijn.

6. Verslag kascommissie.







Kascommissie bestaat uit Jan Jacobs, Bart Sanders en Loet Huttner.
Administratie was op orde en duidelijk. Ook op de gestelde vragen is er een antwoord
gekomen.
Aanbeveling: :Lijst met investeringen opzetten voor mogelijke reparaties/vervangingen
Kantine: Inzichtelijk maken hoe de kantine opbrengsten gebruikt worden naar
inkoop/verkoop en duidelijk zijn en controleerbaar kunnen zijn door andere personen
Advies om te blijven werken met budget zodat duidelijk is hoeveel iets kost en dat dit
controleerbaar is.
De gemeentelening is ook bekeken en is het advies om overleg te plegen om het eventueel
extra af te lossen.

7. Vaststelling van de begroting.


Begroting wordt vastgesteld met instemming van de aanwezige leden.

8. Vaststelling van de contributie.


De nieuwe contributie bedragen worden vastgesteld met instemming van de aanwezige
leden.
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9. Benoeming en aftreden bestuursleden.
1. Voordracht Bart Sanders als voorzitter. Met meerderheid van de stemmen wordt Bart
gekozen als nieuwe voorzitter van vv Ewijk. Vanuit de leden willen ze graag, Knopen
doorhakken, Clubhart, Duidelijkheid, Eerlijkheid, Sociaal en Consequent.
2. Afscheid Wilma Reuvers als penningmeester, tot op heden nog geen nieuwe kandidaat
3. Theo Mahu, secretariaat, benoemd in 2015, (her)kiesbaar 2018
4. Rein Janssen, Technische Commissie, benoemd in 2015, (her)kiesbaar 2018
5. Wim Janssen, Facilitaire Zaken, benoemd in 2014, (her)kiesbaar 2017
6. Glenn Uyt den Boogaard, sponsorcommissie &communicatie, benoemd in 2015,
(her)kiesbaar 2018

10.


11.











12.

Benoeming leden kascommissie 2016-2017
Benoeming als leden kascommissie 2016-2017 Jan Jacobs, Loet Huttner en Hennie Gevers

Rondvraag
Henk Bredewout, ondanks een lastig jaar toch de complimenten vanuit de leden.
Frans Grisel, Proficiat aan Bart Sanders en er is een lijst met benoemingen van het type
onderhoud welke er als verantwoordelijkheid ligt bij de gemeente. De stichting hierin
meenemen.
Granulaat, er komt onderzoek en de testresultaten komen van het RIVM in december. Er
loopt wel een eigen test van de korrels. De club volgt huidig de richtlijnen vanuit de KNVB en
de gemeente.
De GGD geeft ook advies om na afloop te douchen.
Ruud Faassen, Wat is het advies vanuit de club met betrekking tot douchen. Vanuit de club
wordt aan de teams het advies gegeven om te douchen alleen is dit niet controleerbaar door
het bestuur en zal deze verantwoordelijkheid moeten liggen bij de trainers/leiders.
William: Welke norm wordt er gehanteerd in granulaatmengels. Volgens de wetgeving telt
op dit moment de Europese norm en niet de consumentennorm waar de NOS het over heeft.
Jelle Hock: Is er iets voor drank geregeld met betrekking tot vrijwilligers. In de bestuurskamer
is het anders dan in de kantine. Walter van Meegen: Op de zaterdag is dit geregeld, er is
koffie voor trainers/leiders van eigen teams en bezoekende teams. De scheidsrechters
krijgen een muntje waarmee ze zelf een consumptie kunnen kopen in de kantine. Dit regelt
het wedstrijdsecretariaat zelf. Wim Janssen: De discipline om dit te handhaven ligt bij het
barpersoneel.
Loek Logister: Wie zorgt ervoor de bezetting tijdens een oefenwedstrijd. De bezetting doet
het team maar wie regelt de kantine. Conform regels doet het team de kantinebezetting en
kan er gevraagd worden via Wim Janssen om deze te openen.
Carolien Lelieveld: Bij een doordeweekse officiële wedstrijd wel vreemd dat er geen
kantinebezetting is geregeld. Zie antwoord hierboven al gegeven.

Sluiting
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Bijlage 1:
In het voorjaar is bij het bestuur het vermoeden ontstaan dat er gelden van de kantineopbrengst uit
de kassa zijn verdwenen.
Het bestuur heeft toen besloten om een onderzoek in te stellen.
O.b.v. de resultaten van het onderzoek heeft het bestuur besloten aangifte te doen bij de politie die
ook een onderzoek heeft ingesteld.
Dit heeft uiteindelijk geresulteerd in een strafprocedure waarin één lid en één niet lid zijn
veroordeeld. Het bestuur heeft maatregelen genomen om het geleden nadeel te verhalen. Daartoe is
in de strafprocedure een vordering ingesteld tot vergoeding van het begrote nadeel.
De rechter heeft het nadeel vastgesteld op € 4.500,-. Dit bedrag wordt betaald aan het CJIB en komt
via deze instantie weer terug bij de vereniging.

Bijlage 2:
Terugblik voetbalseizoen 2015-2016
Resultaten
Het afgelopen seizoen heeft onze vereniging een unieke prestatie geleverd. Door 4 teams, F2, E3, B2
en B1, werd de KNVB beker gewonnen. VV Ewijk mag zich samen met het grote AFC Ajax als
de beste clubs in de beker noemen afgelopen seizoen.
Ook mochten we een aantal kampioenen huldigen B1 en 35+, als herfstkampioen waren dit de B2,
B3, E3, F1 en de MA1.
Het 1ste elftal heeft een het seizoen afgesloten met een 7e plaats. Aantal jeugdspelers zijn
doorgestroomd naar de selectie die het goed opgepakt hebben. Goede prestatie van het team dat
voor het eerst onder hoede stond van Karel Rengelink.
De overige seniorenteams hebben het alle verdienstelijk gedaan met plaatsen van de 2E tot de 5e
plek. De vrouwen 1 haalde de 3e plek.
Kantine
Verklaring, zie bijlage 1
Technische zaken
Afgelopen seizoen heeft de TJC weer veel werk verzet om alles goed op de rit te krijgen. Het heeft
veel inspanning gekost om de teams in te delen maar zeker ook om de begeleiding op deze teams
rond te krijgen. Dit is bovenal goed gelukt. Twan Reuvers heeft jaren de kar getrokken en heeft tijdig
kenbaar gemaakt om het stokje van hoofd TJC over te willen dragen aan een ander. Deze taak is
overgenomen door Niek Nelissen. Inmiddels is ook de commissie weer op sterkte.
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Er zal weer gestart worden met een aantal opleidingen. Een aantal jeugdleden zal de opleiding
jeugdscheidsrechter gaan volgen. Daarnaast is het jeugdkader fors uitgebreid. Voor het jeugdkader
zal voor diegene die hier interesse in heeft, opleidingen gestart gaan worden via de KNVB.
In januari 2017 zal de TJC starten met een tweewekelijks spreekuur op de zaterdagmorgen tussen
09.00-11.00 uur waar trainers en leiders binnen kunnen lopen voor vragen en problemen. De TJC
denkt dat zo de drempel wat lager zal zijn. Wesley Otten, Wilbert Boerakker en Niek Nelissen zullen
om beurten hiervoor aanwezig zijn.
Voor het seizoen 2016-2017 hebben we het contract met Karel Rengelink met een jaar verlengd.
Voor het 2e elftal hebben we afscheid genomen van Ron van Kolck. Als nieuwe trainer voor het 2e is
Henk Sanders vastgelegd. Geen onbekende binnen de vereniging. Henk was reeds eerder een jaar
trainer van het 2e. Op dit moment vinden de evaluaties plaats voor het komende seizoen.
Duurzaamheid
De komende periode zal er een onderzoek plaatsvinden op welke wijze wij als vereniging ons
steentje bij kunnen dragen aan verduurzaamheid. Hierbij valt te denken aan LED verlichting op de
velden en het zelf opwekken van energie.
Facilitaire zaken
Op dit moment is er nog steeds onrust over de korrels, rubbergranulaat, die gebruikt zijn op het
kunstgras. Wij volgen het beleid zoals door de KNVB, GGD, Vereniging Sport en Gemeente en
gemeente Beuningen in samenhang met RIVM (Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu), is
uitgezet. Als vereniging laten wij op dit moment de korrels testen. Daarnaast loopt het onderzoek
vanuit het RIVM welke in de loop van december met resultaten van het onderzoek zal komen.
Verder zal de regeling zoals die is vastgesteld om kantinediensten te draaien geëvalueerd gaan
worden. Steeds meer blijkt dat leden zich niet of niet tijdig inroosteren voor de bardiensten. Dit
betekent dat een aantal mensen zich veel in moeten zetten om de diensten rond te krijgen. Gevolg
kan zijn dat er momenten komen dat de kantine niet geopend zal zijn vanwege geen bezetting.
Het alcohol gebruik < 18 jaar zal op korte termijn een onderwerp zijn wat binnen het bestuur aan de
orde zal komen. Gebleken is dat er steeds meer controles uitgevoerd worden en de vereniging een
forse boete zal krijgen indien men zich niet aan de regels houd.
Sponsoring
De sponsorcommissie heeft 4 nieuwe hoofdsponsors binnen gehaald.
Daarnaast heeft sponsorcommissie met Snelders InterSport een contract als nieuwe
kledingleverancier afgesloten. In de beginfase verliep het leveren van nieuwe JAKO kleding niet
soepel. De kledinglijn die wij hier hebben was nagenoeg niet leverbaar. Een nieuwe lijn was nog niet
beschikbaar. Snelders heeft er alles aan gedaan om dit op te lossen.
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Ook de club van 50/100 en reclame langs het veld is fors uitgebreid. De jaarlijkse Grote Clubactie en
loterijen brengt voor de vereniging geld in het laatje. Er worden specifieke doelen vastgesteld om
opbrengsten hieruit te besteden. Hiervan zijn de eerste resultaten kenbaar, het grote doek in de
keepershoek. Binnenkort zal er ook een scherm in de hal komen te hangen met daarop de
wedstrijden van die dag met oa verwijzing naar kleedkamers en velden.
Om de hoofdsponsors en de club 50/100 wat meer naar voren te halen is er voor gekozen om de
achterwand in de kantine hiervoor te gaan gebruiken.
Communicatie
Inmiddels is er nieuwe website in de lucht. Deze geeft de vereniging een frisse kijk naar buiten. Naast
de website zijn er ook nog het facebook en de `AFTRAP` als communicatiemiddel binnen de
vereniging. Met het inzetten van deze communicatiemiddelen wil de communicatiecommissie meer
beleving creëren. Mocht je iets hebben wat geplaatst zou kunnen worden in één van de
communicatiemiddelen, neem dan contact op met de communicatiecommissie.
Om op een snelle en juiste wijze onze leden te bereiken wordt er steeds meer gebruik gemaakt van
Sportlink. Hier worden gegevens in vast gelegd zoals Naam, Adres, Woonplaats, telefoonnummer en
E-mailadres. Belangrijk is dan ook dat dit bestand up-to-date blijft. Dus wijzigingen in één van deze
onderdelen gelieve zo snel mogelijk door te geven aan het secretariaat van de vereniging.
Activiteiten
Afgelopen jaar zijn er veel activiteiten geweest. Deze waren allemaal succesvol. Ook voor komend
jaar staan er velen gepland. De activiteiteitencommissie heeft sinds kort een nieuwe voorzitter
namelijk Willem Hock. Ook zal de commissie meer aandacht besteden aan de senioren wat zal
resulteren in een toename van de senioren evenementen.
Al met al kon het afgelopen seizoen alleen maar slagen door de inzet van vele vrijwilligers. Hiervoor
spreekt het bestuur hun waardering uit naar al deze vrijwilligers en bedanken hen voor hun inzet.
Ook het lopende seizoen zal er weer flink beroep gedaan worden op de vrijwilligers. Dit wil niet
zeggen dat we niet meer vrijwilligers kunnen gebruiken. Hierbij willen vooral een oproep doen voor
kantinecoördinator. Dus mocht iemand interesse hebben dan kan die zich Aanmelden bij het
secretariaat. Geef daar even bij aan waar je je bij in zou willen zetten.

