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Algemene ledenvergadering vv Ewijk, 24 september 2018
Afwezig met afmelding:
Hans Willems, Wilbert Boerakker, Wil Jeurissen, Jordy Poppelier, Koen de Waal, Cas Tomassen, Jan
Cobussen, Sander Leenders, Theo Epskamp, Willem Hock en Frans Grisel

1. Opening.
•
•

Bart opent officieel de algemene ledenvergadering heet iedereen van harte welkom op de
ledenvergadering van september 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 maart 2018 en deze worden
goedgekeurd.
Als extra komt er een vraag van Paul Kamoen of er nog getracht is een zaterdag senioren
elftal te formeren. Jan zal hier later een antwoord op geven.

4. Mededelingen vanuit de voorzitter
•

•
•
•

•

•

Bekendmaking aftreden Glenn als bestuurslid Commerciële zaken. Officieel zal Glenn
aftreden in Maart 2019 maar wordt er nu al gevraagd om mogelijke kandidaten voor deze
bestuursfunctie zich al willen melden.
De afgehandelde zaken en lopende zaken vanuit het bestuur worden toegelicht aan de hand
van de getoonde PowerPoint sheets.
Datum jubileumfeest 75 jaar zal zijn op zaterdag 15 juni.
Dank aan de vrijwilligers en de Club 50/100 leden voor het buitenmeubilair welke nu is
gemaakt. Ook komt er nog een glaswand als afscherming van de wind/kou. De planning is dat
deze in Oktober geplaatst gaat worden.
Vooraankondiging dat de huidige kantineafkoop van Euro 35,00 ontoereikend is en dat er
hier een verhoging voor gaat komen. Als richtbedrag wordt er Euro 50,00 genoemd. De
verhoging is pas voor het seizoen 2019/2020.
Overzicht met de leden hoe de verdeling is met diensten/afkoop en vrijstelling.
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•

Naar aanleiding van de gevraagde reacties op het eind van de vorige jaarvergadering volgt er
een sheet met deze reacties en de acties welke hierop zijn genomen door het bestuur. Hier
zijn verder geen vragen meer over.

5. Mededelingen secretariaat
•

•
•

Vanuit het secretariaat wordt er toestemming vraag de verduurzaming van het clubgebouw.
Er wordt toestemming gegeven om te gaan investeren in de voorgestelde
energiemaatregelen. Dit mag gedaan worden met eventuele verkrijgbare subsidies maar ook
eventueel met eigen vermogen. Als voorkeur investering wordt het LED verlichting op de
eerste plek gezet. Hier hebben de leden ook zichtbaar voordeel van.
Oproep om nieuwe vrijwilligers voor zaterdag ontvangst en jeugd wedstrijd secretariaat.
Oproep om nieuwe vrijwilligers voor de kantine!

6. Mededelingen penningmeester
•

•

•
•

De penningmeester geeft een toelichting op de financiële cijfers en geeft uitleg over de
gesponsorde kleding en over de opbrengst kantine. We hebben het afgelopen seizoen goed
gedraaid en sluiten het boekjaar positief af.
De kascommissie geeft nu een toelichting op de jaarcijfers (Jules) en Hennie geeft de punten
aan welke ze verbeterd willen hebben> Deze punten zijn: Betere opsplitsing afkoop kantine
ten opzichte van betaling kantinemedewerkers, meer inzicht in de boekingen i.p.v. direct
salderen en meer inzicht in de subsidies/voorzieningen.
De kascommissie geeft wel aan dat de cijfers zijn goedgekeurd. De huidige leden van de
kascommissie nemen deze taak ook weer waar voor het komende seizoen.
De begroting voor 2018/2019 wordt toegelicht door de penningmeester, hierin ziet een
reservering van Euro 5.000 voor het jubileumfeest in juni 2019. Totaal is er nu een reserve
opgebouwd voor het jubileum van Euro 15.000. De begroting zal uitkomen op een negatief
resultaat van Euro 4.000. Kosten welke begroot zijn is Euro 235.000, verwachte opbrengsten
Euro 231.000.

7. Mededelingen voetbalzaken
•

TC: Jan beantwoord de vraag van Paul Kamoen over het zaterdagelftal. Helaas dit jaar te
weinig spelers voor 1 team. Komende jaar wordt er weer gekeken of er een team senioren
op zaterdag kan gaan spelen.

8. Mededelingen commerciële zaken
•
•

Glenn geeft aan tot de winterstop bestuurslid te blijven en hoopt dat er dan een vervanger al
mee kan gaan draaien tot maart 2019.
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.
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•
•
•

Aantal leden Club 50/100 blijft stabiel, van de opbrengst zijn er buiten terrasmeubelen
gemaakt en komt er nog een glaswand.
De jubileumcommissie Ewijk 75 jaar zal deze week aanvangen met de organisatie. Wel wordt
er nog gezocht naar sponsors en leden voor deze commissie.
Opbrengst Scoren voor de Club heeft de club Euro 1.400 opgebracht. Paul van Ingen vraagt
wel om deze actie eerder in het seizoen te gaan houden en niet op het einde van het seizoen.

9. Rondvraag
•

•

10.

Paul van Ingen, stelt vragen over het materiaal (ballen) en kleding van Senioren 6. Glenn
geeft hierop antwoord dat dit jaar bij de jeugd de kleding wordt vervangen en dat volgend
jaar de senioren hiervoor in aanmerking komen.
Jan Evers, vraagt hoe het komt dat aan een ieder wordt gevraagd om kleding Masita aan te
schaffen maar dat Ewijk 1 zelf in andere trainingstenue ’s loopt? Jan antwoord hierop hoe
een en ander is gegaan met de trainingstenue ’s van Ewijk 1. Dit heeft te maken met
sponsors maar is ieder niet goed gegaan maar ook helaas niet meer terug te draaien.

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

