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1. Opening.



Bart opent officieel de algemene ledenvergadering heet iedereen van harte welkom op de
ledenvergadering van maart 2018.
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. Vanuit de aanwezigen worden er geen punten meer
toegevoegd.

3. Notulen Algemene Ledenvergadering November 2017


Er zijn geen vragen over de notulen algemene ledenvergadering november 2017 en deze
worden goedgekeurd.

4. Mededelingen vanuit de voorzitter





Nieuwe benoeming bestuurslid Penningmeester, Maarten Janssen Daalen is afgetreden in
november 2017, als nieuw bestuurslid Penningmeester wordt voorgedragen Philip Sonke.
Philip stelt zichzelf even kort voor, de aanwezigen geven hun goedkeuring voor het
toetreden in het bestuur, bij deze wordt Philip Sonke benoemd als bestuurslid
Penningmeester.
Er wordt afscheid genomen van Maarten Janssen Daalen als bestuurslid.
Wat zijn we aan het doen als bestuur; korte toelichting op de zaken rondom trainer Ewijk 1
en geeft aan dat er huidig geen grote reparaties verwacht worden. Kantine loopt goed en de
club staat er financieel goed voor. Ook het eigen gebruik komt steeds beter in beeld. Bart
Bruisten komt op zondag helpen in de kantine als betaalde kracht. SportLink wordt steeds
meer gebruikt en ook gaat straks het financiële gedeelte hierin komen. Doet oproep voor
vrijwilligers voor de jubileumcommissie VV Ewijk 75 Jaar. Ook wordt de stelling “Waar moet
vv Ewijk zich op richten om ook in 2044 (100 jaar) nog te bestaan”.
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5. Mededelingen secretariaat






De PowerPoint van GreenLiz wordt getoond en hierbij wordt uitleg gegeven welke
mogelijkheden er zijn voor vv Ewijk om duurzamer te gaan worden. Aan de leden wordt er
toestemming gevraagd om verder te gaan met het traject en deze toestemming is verleend.
Er zijn nog geen kosten voor vv Ewijk en in september komt er een gedetailleerd plan te
liggen met de mogelijkheden en kosten/baten. Op dit moment is het aan de leden om
hierover te gaan stemmen.
Oproep om nieuwe vrijwilligers voor zaterdag ontvangst en jeugd wedstrijd secretariaat.
Oproep voor verzorger Ewijk 1. Theo de Groot heeft mogelijk nog 2 kandidaten en geeft deze
namen door aan Jan Jacobs, bestuurslid Voetbalzaken.
Oproep om nieuwe vrijwilligers voor de kantine!

6. Mededelingen penningmeester








De penningmeester geeft in het kort de uiteindelijke resultaten voor het boekjaar 2016/2017
weer. De jaarrekening is gemaakt en gecontroleerd door de kascommissie. Vanuit deze
controle zijn er een aantal vragen gekomen en deze zijn reeds beantwoord door de
penningmeester. Er zijn jaarrekeningen beschikbaar tijdens de vergadering voor de leden om
deze in te kijken.
De huidige leden van de kascommissie (Jules Janssen, Randy Berenbroek, Hennie Gevers)
geven aan om door te willen gaan en krijgen hiervoor goedkeuring van de leden.
Met de huidige kantineafkoop van Euro 35,00 en het verminderde aantal leden met kantine
diensten is dit bedrag niet toereikend om hiervoor personeel te betalen voor werk in de
kantine.
Ook is er een korte toelichting en update over het huidige boekjaar.
Vanuit het bestuur wordt er toegelicht wat er al is gedaan aan het verbod op alcohol onder
18 jaar (borden, personeel geïnstrueerd en betreffende leeftijdscategorie brief gestuurd) en
wordt er gevraagd aan de leden wat er nog meer moet worden gedaan en wie er
verantwoordelijk is bij een eventuele boete?
- Henk Bredewout, vv Ewijk blijft verantwoordelijk maar moet wel blijven handhaven. Heeft
wel overleg vooraf met de betrokken teams over de brief gemist.
- Paul Kamoen, kantinepersoneel moet blijven vragen om legitimatie, dit is 1 van de redenen
waarop andere clubs worden aangesproken door de BOA ambtenaar.
- Theo de Groot, eventueel op zaterdag geen alcohol, Bart geeft aan dat het ook op de
zondag gebeurd.
- Hennie Gevers, vraagt wat te doen bij meerdere bier op tafel bij 17 jarigen, formeel moeten
deze in beslag worden genomen. Bij meenemen en uitdelen buiten het zicht van de bar kan
helaas niemand iets aan doen.
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- Verantwoordelijkheid blijft liggen bij de club en niet bij de betreffende personen.
- Wat hebben de andere clubs aan alternatieven die ook kunnen werken.
- Mogelijke strafmaatregel is schorsing kantine, alternatief droogleggen op zaterdag.
- Wim Janssen, alcohol in de kleedkamer is verboden, kan zelfs extra boete opleveren vanuit
de KNVB.
- Claudio Cuppens, alcoholvrij bier op de tap?

7. Mededelingen voetbalzaken










Jan geeft uitleg over de nieuwe trainers voor Ewijk 1 en Ewijk 2 seizoen 2018/2019.
Patrick Teunissen wordt trainer Ewijk 2 en er wordt nog gezocht naar een trainer voor Ewijk
JO19. Mogelijk komen er toch 2 JO19 teams.
Jan legt uit wat het trainersbeleid is maar geeft ook aan dat het niet mogelijk is om op elk
team een gediplomeerd trainer te krijgen, laat staan deze ook nog te betalen.
Vanaf eind april wordt er getracht een voorlopige indeling gereed te hebben en dit ver
daarna te bespreken.
Theo de Groot vraag aan Jan of hij ervaring heeft met het aanstellen van trainer voor Ewijk 1,
Jan vertelt hoe het tot stand is gekomen maar geeft ook aan dat hij dit niet dagelijks doet.
Paul Kamoen, heeft trainer Ewijk2 TC2 diploma? Volgens Jan wel, maar mogelijk is deze nu
wel verlopen. (Volgens de KNVB regels heeft de trainer Ewijk 2 geen verplichte opleiding
benodigd.)
Vraag: Hoe komt het dat de reistijden zo lang zijn naar de tegenstanders. Dit is erg
afhankelijk van de klasse en het aantal teams in de eigen regio.
Hennie Gevers vraagt over leeftijdsindeling bij MO15, hier zit erg veel verschil in bij deze
speelsters. Angeline Merkus geeft aan de meiden indeling te blijven bekijken. Het blijft
moeilijk om deze goed in te delen ook met de aantallen in een team. Ze geeft hierin een
toelichting wat hier de criterium zijn, maar het blijft moeilijk en wordt per kind bekeken wat
er mogelijk is.

8. Mededelingen commerciële zaken






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 extra borden zijn. Deze actie moet weer een vervolg krijgen.
Aantal leden Club 50/100 blijft stabiel, van de opbrengst is er een kleedkamerscherm
gekomen. Volgende doel is een glaswand aan de entree zijde en aanpassingen/verbetering
aan de terras luifel voor een betere uitstraling.
Activiteiten
Zoeken de nodige mensen om deel te gaan nemen aan de jubileumcommissie vv Ewijk 75
Jaar. Rick meldt Ewijk 1 aan om te helpen met het organiseren van dit jubileum.
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Komt nieuwe actie Scoren voor de Club, Bart en Glenn zullen zich met deze actie bezig
houden en begeleiden. Actie start in April 2018.

9. Rondvraag











Grad van Hulst: Uitnodiging jaarvergadering ook op papier. Eventueel zorgen hun dan voor
de verspreiding onder de oudere leden.
Reacties/ideeën op de stelling “VVEwijk in 2044 ??” met hierin meegenomen aanwas leden
en vergrijzing van de huidige vrijwilligers.
Roel: Aantal leden op niveau proberen te houden, toch proberen jeugd vanuit de nieuwe wijk
te blijven trekken dat ze bij vv Ewijk komen en niet naar Beuningen gaan.
Walter: Vroeger was er een inloopmiddag, misschien weer doen.
Maarten: meer publiciteit opzoeken, lokale kranten benaderen.
Henk: eventueel vrijwilligers coördinator vinden die meer ouders als vrijwilligers zoekt voor
bij de jongste jeugd.
Nick: Buitenschoolse opvang mogelijkheden bij de club? Volgens Maarten moeilijk te doen
ivm de regelwetgeving hierom.
Henk: Mening van leden over dit onderwerp is hierin erg belangrijk.
Angeline: Initiatief en praten met bijv. Roda is altijd goed. Trachten wel de bovenliggende
partij te blijven. Volgens Jan is er in het verleden al een samenwerking geweest maar toen
zijn er toch ook leden overgestapt.
Paul: Overweging om mogelijk een zaterdag 1 te laten voetballen? Loopt al een onderzoek of
dit mogelijk is binnen de commissie Voetbalzaken.
Theo de Groot: Mogelijkheid tot een omni vereniging, samen met tennis en HVB
bijvoorbeeld.
Peter Poppelier: Sjors Sportief actie is dit een mogelijkheid om hieraan mee te doen
Paul Kamoen: Hoe gaat het bestuur om met jubilarissen? Zijn er toch een aantal geweest
volgens Paul, desnoods met terugwerkende kracht deze toch huldigen. Bart neemt dit verder
mee naar het bestuur.
Angelien: Alle leden hetzelfde behandelen, waarom alleen maar op gras (Dames 1) en niet op
kunstgras, dit zou voor ieder team gelijk moeten zijn. Ook bij scheidsrechters blijft een
probleem om deze te vinden voor de dames teams.
Henk: Vrijwilligers vanuit Stichting Perspectief, is dit nog een mogelijkheid. Volgens Bart was
het deze optie toentertijd niet toereikend, eventueel opnieuw bekijken wat er met Stichting
Perspectief mogelijk is.
Plan Winnaars van Morgen, hoe het behoud van kader, trainers en leiders. KNVB wil kleinere
teams en meer spelvreugde, mogelijkheid voor de club mogelijk naar betaalde trainers gaan
voor meerdere teams en hierdoor meer leden behouden?
Wij danken u hartelijk voor uw komst en interesse
Meldt u zich… namelijk: DOOR EENDRACHT STERK!!!

