Notulen algemene ledenvergadering oktober 2017
1.

Opening door de voorzitter,
Opening om 20.08 uur. We concluderen meer aanwezigen dan vorig jaar.
We hadden gehoopt op meer mensen, maar “als er weinig mensen
komen, zullen we het vast goed doen”, John.
Vorig seizoen leuke resultaten gehaald, met name de jeugd heeft goed
gepresteerd. Net seizoen afgesloten.
Seizoen 2017-2018
Goed begonnen, gelukkig alle teams kunnen bemannen.
Start Sportlink en opzoek naar personen voor verschillende commissies.

2.

Ingekomen stukken, de leden mogen t/m 7 oktober eventuele
agendapunten indienen
Niks ontvangen.

3.

Verslag vorige jaarvergadering Vlijmscherp SVH
Verslag is van mei 2016, omdat we kort achter elkaar vergaderingen
hebben gehad. Geen op- of aanmerkingen op ontvangen vanuit de leden.

4.

Financieel jaarverslag penningmeester seizoen 2016/2017, begroting
seizoen 2017/2018. Verslag van de kascommissie
Het gaat goed met club. Redelijk wat geld in kas. Banksaldo loopt op.
Evenementenrekening geopend op verzoek van Rayon Zuid voor afscheid
bestuursleden. Deze gebruiken we nu ook voor jeugdkamp, etc. Daar
wordt het geld op gestort wat de leden betalen aan extra activiteiten.
Eigen vermogen: opgebouwde resultaten van afgelopen jaren. We zijn
financieel gezond en hebben de mogelijkheid om eventuele tegenvallers
op te vangen.
Kortlopende schulden: ingecalculeerde kosten komend seizoen
Begroting: 2017-2018, Bob maakt de begroting altijd a.h.v. cijfers
afgelopen seizoen. Er is voor dit seizoen extra begroot vanwege o.a.
aanschaf tablets.
Suggestie Sander Budding:
Contributieverhoging met paar % per jaar: Vind Bob niet nodig,
zolang we winst blijven maken.

5.

Verkiezing kascommissie,
De kascommissie bestond dit jaar uit Bart Kuijs & Rob Jansen. Zij
hebben alles gecontroleerd, constateerden geen afwijkingen. Opgemerkt
werd wel dat de zaalhuur afgelopen jaar wat hoger lag ivm jeugdkamp
en All Star Event maar daartegenover staan wel inkomsten. De

penningmeester mag door van de kascommissie en de leden accepteren
dat.
Verkiezing: Rob Jansen heeft er twee keer in gezeten. Voor hem zoeken
we een vervanger. Bart Kuijs mag aanblijven. Marcel Pulles vervangt Rob
Jansen, waarvoor dank.
6.

Verkiezing bestuursleden,
Bob en Paul zijn aftreden maar stellen zich weer verkiesbaar. Niemand
heeft daar bezwaar tegen.
Echter, Kees treedt af. (Na 30!! jaar) Kees wordt erelid en willen graag
als bestuur een eetbon van ’t Zusje aanbieden.
Jaap Koers heeft zich aangemeld als vervanging voor Kees. Tijdens de
vergadering wisselen Kees en Jaap.

7.

Bestuursvoorstellen,
We hebben geen bestuursvoorstellen.

8.

Wijziging contributies,
Niet wijzigen. We handhaven de contributies van seizoen 2016-2017

9.

Vaststelling boeteregeling, goedkeuren van de bestaande regeling
Wordt ingestemd met huidige boeteregeling. Johan en Sander zijn bereid
om intern een avond te organiseren om leden het fluiten te leren.

10. Vrijwilligers beleid,
Onderbezette commissies
Het is van belang dat een aantal mensen binnen de club die
verschillende commissies moeten gaan vervullen. Alle leden zouden deze
taken op zich kunnen nemen. Er zijn draaiboeken voor. Je kunt het ook
met meerdere leden invullen.
Vanuit de leden: Commissies moeten kenbaar gemaakt worden aan de
leden. Er zijn nog geen officiële commissies, zet deze op met tijdsbestek.
Overzichtelijk en er wordt over gesproken. Specifieke taken kunnen door
leden uitgevoerd worden. Maak het kleiner en duidelijker.
Richard Beens gaat samen met John daar een avond voor zitten.
Robin Nagel en Ronald van der Mierden melden zich aan voor de prcommissie. Jeej!!
11. Sponsoring,
Zoeken we ook nog een of meerdere personen voor.
12. Inventaris overzicht
De basis van de inventarisatie ligt er wel. (Bij Kees Megens) Maar het zou
fijn zijn wanneer iemand van de leden die dat up-to-date kunnen houden.

Daarbij hoort bijv. ook de shotklok, etc.
Ballen moeten geïnventariseerd worden. Laatste twee jaar niks aan
ballen aangeschaft, behalve 30 mini ballen.
Vanuit leden:
 In de Kubus te weinig damesballen. Of deze gekocht kunnen
worden.
 Slechte ballen apart houden in net/kast zodat je weet wat je moet
vervangen. Niet meteen weggooien dus!
 Tonny v Hemert neemt de inventarisatie op zich.
13. Kader, teamindelingen en planning trainingsuren.
/
Sander Budding: Wat willen we met het beleid? Wat willen we met de
jeugd? Winst of zoveel mogelijk spelers aan de club binden? Antwoord
bestuur: beiden. Maar hoe gaan we dat structureel realiseren, vraagt
Sander zich af. Dat geldt voor o.a. U10 & U12 en HS1 & HS2. Op zoek
naar de oorzaak en niet symptomen bestrijden. Doelstelling duidelijker
stellen.
Aantal jaar geleden was er een beleidsplan, is geüpdatet door Richard
Beens. Dit kunnen we onder alle trainers bespreken/kenbaar maken.
 Trainersoverleg
14. Vaststelling datum volgende Algemene Vergadering
Dinsdag 9 oktober 2018
15. Rondvraag,
Johan Bertels: Benaming rekeningen vanuit penningmeester. Kan deze
vanuit de penningmeestermail verstuurd worden? Vanuit de raad belandt
deze namelijk gauw in de spam. Bob werkt vanuit een boekhoudpakket,
vandaar dat het vanuit de raad wordt gestuurd. Dit kan opgelost worden,
maar daar hebben we iemand voor nodig.
Felice Klop: Voorstel om clubmerchandise te gaan doen. Felice wil dit op
zich nemen in samenwerking met Burned Sports voor in eerste instantie
alleen inloopshirt. Kijken of dat werkt, daarna kunnen we het verder
uitrollen.
Paul Schilders: Betreft de tablets. Er moeten er nog twee bijkomen
i.v.m. wissel tussen de wedstrijden.
We hebben tot de kerst de tijd om de tablets te leren kennen.
Sander Budding: Scorebord koppelen aan tablets? Gaat voorlopig nog
niet gebeuren op aanraden van de NBB. Wel logische vervolgstap.

Richard Beens: 25 nov. Clubfeest, 18+. Casual Chique. DJ Frank van
Poppel. 20.00 – 01.00 uur. Georganiseerd door Sascha en Richard. Mét
aanhang.
16. Sluiting,
22.00 sluiting vergadering!
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