Voetbalvereniging EWIJK
Algemene ledenvergadering 7 december 2015

Jaarlijkse ledenvergadering vv Ewijk 2015
Afwezig met afmelding: Roel van Chaam, Paul Buiks, Leonard Holtzer, Rudolph Giesberts, Fred
Kersten.

1. Opening:



Henk opent de vergadering maar schorst deze direct weer ivm het niet behalen van het
aantal leden die noodzakelijk zijn.
Henk opent officieel de ledenvergadering.

2. Definitieve agenda Vaststellen


De agenda wordt definitief vast gesteld.

3. Notulen ledenvergadering 2014


Notulen algemene ledenvergadering 2014 zijn geen vragen meer over en stellen we definitief
vast.

4. Mededelingen voorzitter:



-

5. Verslag kascommissie
1. De kascommissie is s met de penningmeester bij elkaar gekomen.
2. De kascommissie heeft een aantal aanbevelingen gedaan welke zich met name op de
controleerbaarheid en autorisatieprocessen binnen de club het bestuur omtrent de
financiën toespitsen
a. De club neemt deze aanbevelingen van harte aan en heeft daarom de intentie
komende week het autorisatie en bevoegdheden schema af te ronden binnen het
bestuur. Dat zal daar formeel worden ingelegd als organisatiestuk
b. Verder zullen de komende maanden de organogrammen omtrent de organisatie
worden afgerond en op de site komen ter inzage voor de leden
c. Vaststellen nieuwe kascommissie:
JW. Roelofs; H. v.d. Heijden en B. Sanders.
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6. Verslag penningmeester
1. Vaststellen nieuwe contributiebedragen met correctie van inflaties conform besluit ALV
2013.
2. Wilma wordt bedankt voor het eerste jaarverslag en financiële cijfers zoals gepresenteerd.
Die er dus zondermeer goed uitzien.
3. Als de vraag komt uit de vergadering of er iets met de financiën wordt aangewend:
We onderzoeken drie mogelijkheden:
a. Opbouwen reserve om teruglopende gemeentelijke subsidie te kunnen
ondervangen.
b. Investeren in duurzame energie bronnen.
c. Eventueel afbouwen gemeentelijke schuld mits deze voor beide partijen
aantrekkelijk is.
4. Behandeling voorstel contributie voor leden in nieuwe competitieopzetten van de KNVB,
Nieuwe clubvorm competitie. We willen voorstellen de leden die er voor buiten de club aan
mee doen ene aangepast lidmaatschap van €35 voor te laten betalen. Spelen maar een of 2 x
per seizoen hier, geen kosten, kleding of voorzieningen.
Graag door handopsteking akkoord voor dit voorstel.
Hier is het merendeel voor en wordt dit aangenomen.

7. Aftredende bestuursleden
1. Monique Giesberts , secretariaat ,niet herkiesbaar
Voordracht vanuit het bestuur volgt in de vorm van Theo Mahu
2. Martin Smallegange ,a.i. Technische Commissie ,niet herkiesbaar
Het bestuur draagt voor deze functie voor Rein Janssen
3. Henk Bredewout ,voorzitter, niet herkiesbaar
Hebben als bestuur geen geschikte kandidaat kunnen vinden.
Henk treed formeel terug om eventueel plaatsvervanger ruimte te bieden in te stappen.
In verband met de gang van zaken in de vergadering zal ik de vergadering tot het einde
leiden.
4. Aanvullend te melden dat Fenk van Stiphout heeft besloten te stoppen. Voor Fenk
gelukkig heeft hij een baan gevonden waar de diensten wisselend en uit elkaar zijn
getrokken. We gaan dus nog actief op zoek naar een vervangende coördinator ,evt.
duobezetting

8. Overige bestuursleden
1. Wilma Reuvers, penningmeester ,benoemd in juli 2015,(her)kiesbaar 2018

2. Wim Janssen, Facilitaire zaken, benoemd in ,(her)kiesbaar 2017
3. Glenn Uit den Boogaard, sponsorcommissie & communicatie, benoemd in juli
2015,(her)kiesbaar 2018
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Rondvraag:







Paul vraagt of dat het stichting bestuur ook vervangen-herkiesbaar moet zijn? Frans Grisel
geeft aan dat hier geen termijn aan zit, maar wellicht wel goed dat dit volgend jaar in
ledenvergadering om dit op te nemen, waardoor er nieuwe mensen toe kunnen treden.
Paul vraagt of dat er al nagedacht is n.a.v. het toetreden van het terrein en of er al met
gemeente is gesproken over afrastering. Mocht hier een antwoord op zijn, dan wil hij dit
graag weten zodat de groep facilitair hier minder druk over hoeft te maken als er 50 kinderen
aan het spelen zijn.
Frans Grisel vraagt of de functie van Henk nu automatisch zijn overgedragen naar de vice
voorzitter?
Henk geeft aan dat dit formeel allemaal is vast gelegd maar geeft daarbij ook aan dat er best
wel wat gaten open blijven staan en dat het een verplichting is van de leden om hier aan mee
te werken-denken om dit zo spoedig mogelijk in te vullen.
Jan Roelofs vraagt, hoe nu verder met de 2 openstaande functies,voorzitten en kantine
coördinator, zijn druk zoekende en is echt een taak voor de hele vereniging. Is een zorg punt
wat ook binnen het bestuur bekend is.

