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Algemene ledenvergadering vv Ewijk, 25 september 2017
Afwezig met afmelding:
Paul Buiks, Patrick Verweij, Hans Willems, Pieter de Waal, Leo Holtzer, Randy Beerenbroek

1. Opening.



Bart opent officieel de algemene ledenvergadering heet iedereen van harte welkom op de
ledenvergadering van het seizoen 2017/2018.
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 Maart 2017


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

4. Mededelingen vanuit de voorzitter





Benoeming voor wat betreft functie als bestuurslid Voetbalzaken, Rein Janssen is afgetreden
in mei 2017, als nieuw bestuurslid Voetbalzaken wordt voorgedragen Jan Jacobs.
Jan stelt zichzelf even kort voor, de aanwezigen geven hun goedkeuring voor het toetreden
in het bestuur, bij deze wordt Jan Jacobs benoemd als bestuurslid Voetbalzaken.
Er wordt afscheid genomen van Rein Janssen als bestuurslid.
Wat zijn we aan het doen als bestuur; legt het beleidsplan en het KNVB plan “Winnaars van
morgen” uit aan de aanwezigen. Vertelt de reden van een vervroegde ALV, licht de huidige
status toe met betrekking tot de kantine en kantinebeheerder en geeft een toelichting op de
terugloop van ledenaantal. Eind dit jaar volgt er hier een evaluatie van. Ook wordt de
invulling besproken van de diverse commissies binnen vv Ewijk. Wil binnen de commissie
Voetbalzaken stabiliteit creëren en hoopt op extra vrijwilligers om gezamenlijk vv Ewijk
stabiliteit te geven. Ook de website zal meer gebruikt worden als actueel medium voor
communicatie naar de leden. Niet tijdstip spreekuur Voorzitter, donderdagavond van 19:00
tot 20:30.
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5. Mededelingen secretariaat









Wijzigingen huidige statuten (via de sheet zijn de belangrijkste aanpassingen weergegeven)
De wijzigingen worden doorgenomen en wordt er gestemd over het aanpassen van de
statuten. Omdat er 18 september geen meerderheid van de leden aanwezig was mag er nu
gestemd worden door de aanwezige leden. Meer dan 2/3 van de aanwezige leden is voor het
wijzigen van de statuten en dit zal dan ook gaan gebeuren en notarieel worden vastgelegd.
Ook wordt er uitgelegd dat de club straks met een VOG gaat werken. Deze VOG is verplicht
voor de trainers/leiders van de jeugdteams van vv Ewijk. In de loop van het jaar zal dit verder
worden ingevoerd. Hierover zal via de mail met de betrokken trainers/leiders worden
gecommuniceerd.
Ook is aangegeven dat SportLink binnen vv Ewijk de centrale database wordt en omdat ook
vanuit daar email berichten worden gestuurd is het verzoek aan de leden om NAW en
email/telefoongegevens wijzigingen door te geven aan het secretariaat.
Er wordt aangegeven dat Leo Kuijpers heeft aangegeven te gaan stoppen met
contributiebeheer binnen vv Ewijk en hiervoor wordt er gezocht naar een vervanger. Leo
wordt bedankt voor deze werkzaamheden en was ook met andere verantwoordelijk voor het
ontwerp van het huidige logo van vv Ewijk. Hiervoor hartelijk dank.

6. Mededelingen penningmeester








De penningmeester geeft in het kort de voorlopige resultaten. Omdat de jaarrekening nog
niet gereed is en ook is deze nog niet gecontroleerd door de kascommissie worden er nu
alleen voorlopige resultaten gegeven.
Er worden al wel nieuwe leden gevraagd voor de nieuwe kascommissie, maar hiervoor nog
geen aanmeldingen ontvangen.
De begroting voor komend jaar 2017/2018 wordt gepresenteerd en hiervoor volgt een
stemming. De meerderheid van de aanwezigen zijn akkoord met de nieuwe begroting.
Er wordt een toelichting gegeven over de kantine. Er zijn vooral vragen over de
kantinediensten en of het afkopen van deze diensten dekkend is. Dit is niet dekkend, voor
Euro 35,00 kan men geen 2 diensten laten invullen door betaalde krachten. Huidig blijft de
afkoop nog Euro 35,00 maar dit zal worden meegenomen in de evaluatie van de
kantine/kantinebeheerder einde dit jaar.
Er wordt wel verteld dat het huidig mogelijk is om gebruik te maken van de pinpas bij de club
en ook dat er een clubpas gaat komen speciaal voor de kantine ewijk. Via het tegoed op deze
pas kan men eten/drinken aankopen in de kantine. Er wordt nog gezocht naar een sponsor
voor deze clubkaart. Kosten bedragen Euro 2,50 per pas. Op de pas komt het logo van vv
Ewijk en van de sponsor.
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7. Mededelingen voetbalzaken






Jan geeft uitleg over de procedure en over de huidige indeling hoe deze tot stand is
gekomen.
Ook wordt verteld over de nieuwe reserve pool van trainers zodat de huidige trainers hierop
terug kunnen vallen.
Ook wordt er verteld wie de huidige jeugd coördinatoren zijn, Paul van Ingen (t/m onder 12),
Wesley Otten (O13 t/m O17), Marco Boerakker/Jan Jacobs (O19+senioren), Angeline Merkus
(MO teams).
Doet een oproep voor extra vrijwilligers, voor functies binnen technische zaken.

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, huidig is dit ingevuld door Loek Logister en Paul van Loenen. Deze zorgen
voor de huidige en nieuwe kleding van de teams.

9. Rondvraag


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

