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Algemene ledenvergadering vv Ewijk, 20 maart 2017
Afwezig met afmelding:
Paul Buiks, Mike Tromp, Leo Holtzer, Beaky Engelen, Robert v. Gaalen

1. Opening.



Bart opent officieel de algemene ledenvergadering heet iedereen van harte welkom op de 2e
ledenvergadering van dit seizoen.
Geeft aan dat er een PowerPoint presentatie wordt gegeven met de besproken onderwerpen
en punten.

2. Vaststellen definitieve agenda.


De agenda wordt definitief vast gesteld.
er worden vanuit de bezoekers hier geen punten meer toegevoegd.

3. Notulen Algemene Ledenvergadering 2016


Er zijn geen vragen over de notulen algemene ledenvergadering 2016

4. Mededelingen vanuit de voorzitter






Benoeming voor wat betreft functie als penningmeester, Wilma is afgetreden in 2016 als
nieuwe penningmeester wordt voorgedragen Maarten Janssen Dalen.
Maarten stelt zichzelf even kort voor, de bezoekers geven hun goedkeuring voor het
toetreden in het bestuur, bij deze wordt hij benoemd.
Wim Janssen treedt af als jaren lange bestuurslid binnen de vv Ewijk.
Hiervoor is Dhr. Aalderink van de KNVB gekomen, om Wim als bestuurslid te onderscheiden
met een gouden speld en oorkonde.
Wat zijn we aan het doen als bestuur; legt de missie en visie en organigram uit (zie sheet),
beleidsplannen, kantine meerjarenplan, statutenwijziging, bestuur en commissies
budgetverantwoordelijk, begroting nieuwe boekjaar (1-7-2017), boekje voor (nieuwe) leden,
website zal centraal informatiemedium worden.

5. Mededelingen penningmeester




Investeringen (voorjaar) 2017;
Dak clubgebouw, kassa systeem met pin automaat, geluidsinstallatie, LED verlichting
hoofdveld, computer bestuurskamer, scanner, koelkast en vriezer keuken kantine, software
modules sportlink en website.
Kantine voorstel en besluit (word door de voorzitter verder toegelicht)
Toelichting wat er tot nu toe gedaan is
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Ondervinden nog steeds wat ‘gedoe’ omtrent de kantine, vertrouwen, geldstromen,
bezetting. Samen met bestuur besproken en bekeken wat de eventuele oplossingen zullen
zijn.
Het is een full time job om deze functie goed te kunnen beheren. Zijn een aantal personen
die zich hadden aangemeld als beheerder.
Inmiddels zij er zijn wat gesprekken geweest met verschillende personen en daarbij wordt de
vraag gesteld hoe we dit gaan faciliteren.
Bart laat een resultaten kantine begroting zien van 2015/2016 en loopt deze door.
Het grootste verschil zit hem in de personeelskosten, dit aangezien er een voorstel gedaan
wordt om een vaste kantine beheerder aan te stellen die een salaris zal krijgen.
Hier zijn gesprekken over gaande, deze zal middels een pay-rol constructie in dienst worden
genomen.
Paul Kamoen vraagt waarom er niet een vacature geplaatst is, nu deze als betaalde functie
wordt voorgesteld, hier heeft Bart geen antwoord op. ( Vacature heeft lang op site gestaan,
en niet de vermelding gehad dat deze betaald was.)
Verder geeft Paul Kamoen aan dat hij zich afvraagt hoe dat zal gaan indien de persoon een
(tijdelijk) contract krijgt, en dat je zo’n contract maar 2x mag verlengen, Bart geeft aan dat
hier rekening gehouden mee wordt.
Deze aanpassing naar een betaalde kantinebeheerder betekent een stijging van kosten van
ca. € 6.000,-- per jaar. Hier stelt het bestuur een contributieverhoging in voor van €15,00 per
lid ( obv 400 leden)
Angelien vraagt of er met de kantinebeheerder meer omzet gegenereerd zal gaan worden
waardoor de contributie volgend jaar weer omlaag kan, dit is afwachten maar wel een stille
hoop.
Leo geeft aan dat er geen 400 leden zijn maar 357 en dus zal het niet voldoende zijn om de
kosten te dekken.
Bart geeft aan dat er een vergelijking heeft plaats gevonden in de gemeente Beuningen wat
betreft de kosten van de contributie bij andere verenigingen, ook deze laat hij in een
overzicht zien.
Henny vraagt of de leden inspraak krijgen in de keuze van het aannemen van de kantine
beheerder,er zullen wellicht meerdere mensen zijn die deze functie hadden willen bekleden.
Bart geeft aan dat dit al langere tijd al bekend is, wellicht niet duidelijk omtrent de betaalde
functie, maar vanuit het bestuur besloten en bepaald zal worden, dit zal geen handje klap
worden.
Frans vraagt zich af of dat de nieuwe kantinebeheerder aan een profielschets moet voldoen
en of er functionering gesprekken gaat krijgen zodat vv Ewijk als een echte werkgever gaat
fungeren.
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De gezagsverhouding is er, er zullen beoordeling gesprekken komen en er zal ook een omzet
verwachting aangegeven worden. Dit volgens vastgestelde kaders.
Tevens zal de afkoopregeling blijven bestaan, er zal een ander soort bardienst rooster
komen aangezien de beheerder dit gaat inplannen, op de zaterdag en zondagochtend en bij
verschillende evenementen komt dit uit op 2x per seizoen.
Jan vraagt of dat er volgend jaar financieel goed gekeken kan worden of er volgend jaar
onderbouwt kan worden of die €15,- voldoende was en is en of dat er wellicht een verlaging
kan plaats vinden.
Henny en Angelien geeft aan dat de verhoging van €15,- per lid echt wel veel is.
Met name voor jeugdleden is het een betere optie om deze lager in te zetten. De verhoging
voor senioren kan wel maar voor de jeugdleden (pupillen) is het teveel.
Dit punt zal binnen bestuur nog bekeken en opnieuw berekend gaan worden, hoe de exacte
verdeling van contributie zal worden om de € 6.000,- per jaar op te vangen. Volgt voor
einde seizoen ’16-’17 een nieuwe contributieopzet.
Bart vraagt om te stemmen op de volgende punten,
1. Besluit om kantinevoorstel conform begroting met vaste kantinebeheerder.
2. Besluit contributie te verhogen wegens verandering kantine.
1. Stemming voor een permanente kantinebeheerder
2. Stemming goedkeuring contributieverhoging

> Meerderheid is voor.
> Meerderheid is voor.

Beide punten zijn hierbij aangenomen.

6. Mededelingen secretaris








Statuten
(geeft de wijzigingen/aanpassingen weer door middel van bijgevoegde sheet)
Er volgt wat discussie over het stemrecht van een jeugdlid. Men geeft aan dat het nooit
eerder gecommuniceerd is dat de ouder van een jeugdlid stemrecht heeft.
Kunstgras
Voor wat betreft de meldingen omtrent de korrels in het kunstgras, geeft Theo ook het een
en ander weer in een bijgevoegde sheet.
Stageopdracht: vrijwilligers vv Ewijk
Jesse Verhey volgt binnen de vereniging een stageopdracht, zoals weer gegeven in
bijgevoegde sheet.
Doet een oproep voor extra vrijwilligers, voor onder ander de functies, junioren/senioren
coördinator, kleding commissie, trainer/leiders.
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7. Mededelingen technische zaken


Beleidsplannen.
-deze worden weergegevens in bijgevoegde bijlagen.

8. Mededelingen commerciële zaken









Website
Iedereen kan hier wat op plaatsen, meld dit bij communicatie@vvewijk.nl
Communicatie
Nieuwsbrieven worden verstuurd, vanuit de leden zal de input moeten komen zou leuk zijn
als leden ook deze willen ingeven.
Activiteiten
Zoeken de nodige mensen om aanvulling te geven tijdens activiteiten, de vraag aan
vrijwilligers zich te melden bij Willem Hock.
-Vrijwilligersavond komt eraan.
Sponsors
Qua sponsoring gaat het erg goed, zijn nieuwe hoofd sponsoren.
Actie ´hoofdveld´ rond, het doel is dat het hoofdveld rond vol hangt met reclame borden. Dit
zullen er nog zo´n 30 zijn.
Kledingcommissie
Voor deze commissie is helaas geen bezetting, zijn hard opzoek naar 2 mensen die hiervoor
de zorg willen gaan dragen en de communicatie met Snelders zullen gaan oppakken.

9. Rondvraag


Loek; Hoe zit het met de ballenvanger?
Dit loopt samen met de gemeente. Er zal een nieuwe ballenvanger komen, stuk vanuit de
verzekering en rest voor eigen kosten.

Wij danken u hartelijk voor uw komst en interesse
Meldt u zich… namelijk: DOOR EENDRACHT STERK!!!

