ALGEMENE LEDENVERGADERING VV TREKVOGELS

28 NOVEMBER 2013

Aantal aanwezige leden: 71, plus de 7 bestuursleden

Opening en welkom door voorzitter Jan Wijnia
Jan heet de leden hartelijk welkom.
Vaststellen agenda
De agenda wordt vastgesteld.
Terugblik van de voorzitter op de eerste maanden van het bestuur
- De benoeming van bestuur en vaststelling van de vernieuwde statuten in juni jl.
- Er is gezorgd dat er in augustus met 26 seniorenteams en net zoveel jeugdteams gevoetbald
kon worden.
- De statuten zijn geactualiseerd en vastgelegd. Maken van reglementen als uitwerking van de
statuten is lopende.
- De financiën zijn weer op orde. Belangrijk, komt in de vergadering verder aan de orde.
- Het bestuur is een beleidsplan aan het voorbereiden voor de komende jaren. De discussie
van vanavond met de leden geldt als basis voor verdere invulling.
- In relatie tot het beleidsplan is ook het sponsorplan in ontwikkeling.
- Het bestuur bereidt presentatie van de Trekvogels-gedragscode voor.
Zowel het beleidsplan, het sponsorplan als de gedragscode hopen we in april voor te leggen
op een extra algemene ledenvergadering. De stukken worden tevoren op de site aangeboden
met de vraag om toevoeging, aanvulling etc..
- Vrijwilligersbeleid is lopende: mensen worden actief benaderd.
- Kosten scheidsrechters: in het begin van het seizoen zijn snel maatregelen genomen om deze
grote onkostenpost beheersbaar te maken. Deze worden in de winterstop geëvalueerd.
- Wekelijks zijn de bestuursleden op de club, in het weekend en op de dinsdagavond op het
open spreekuur.
- Extra kleedkamers/kunstgras: er is een projectgroep samengesteld, wiens voorstellen
voorgelegd gaan worden aan de leden.
- Inzet vanavond: inzicht in financiën, discussie over beleidsuitgangspunten ter voorbereiding
op een extra ledenvergadering in april 2014.
Er worden door de leden geen aanvullende opmerkingen geplaatst.
Mededelingen
Er zijn geen mededelingen.
Ingekomen stukken
Er zijn geen ingekomen stukken.
Goedkeuring notulen ledenvergadering 25 juni 2013
De notulen van 25.06.2013 worden ongewijzigd vastgesteld.
Vaststellen jaarverslag 2012/2013
Het jaarverslag staat op de site.
Er zijn geen vragen. Alle clubgeledingen komen in de notitie aan bod. Complimenten voor de schrijver!
Jaarverslag wordt vastgesteld.
Financieel jaarverslag 2012/2013
Sylvie Deenen, penningmeester a.i., licht de cijfers toe, met hulp van René Duyshart en Joost Gerrits.
Kernpunten van haar betoog:
Algemene bevindingen: de vroegere administratie en financiële organisatie lieten te wensen over. Er
is geen geld verdwenen,voor de contante opnamen zijn weliswaar geen onderleggers, maar de
bedragen zijn goed te verklaren.

Bevoegdheden zijn inmiddels geregeld, de cijfers zijn inzichtelijk gemaakt, de begroting is
samengesteld, financiële administratie is opgezet voor de club (het clubhuis had deze al), er is
inzichtelijk gemaakt maken aan wie betaald moet worden. Alles gaat nu via bank, met concrete
onderleggers.
Voor een nieuw kunstgrasveld en kleedkamers is een projectgroep in het leven geroepen.
Het sponsorbeleid is in de maak.
Belangrijkste conclusie: er zijn geen schulden, maar ook geen reserves. Om deze situatie te bereiken
bleek contributieverhoging hard nodig.
Hoofdlijnen van de cijfers:
Het clubhuis is financieel op orde, en heeft een goede administratie.
De club: heeft gewerkt met bankafschriften. Er bleken te weinig onderleggers ivm contante betalingcultuur en neerleggen van functie penningmeester.
De afdeling jeugd heeft een eigen rekening gehad, die inmiddels is opgeheven. Financiën gaan nu via
het totaal van de boekhouding ivm overzicht.
De voetbalacademie functioneert zelfstandig, kostenneutraal: dit klopt.
Kleding: de administratie, uitgevoerd door Leo Noordermeer, is op de cent af nauwkeurig.
Vragen die de leden stellen (met achter  het antwoord van de penningmeester):
Uitgaven KNVB: zijn dit alleen lidmaatschappen KNVB, of ook inschrijving elftallen, betaling
scheidsrechters etc.?
 is een complexe rekening waarin alles verwerkt is.
Het aantal storneringen is hoog Waarom?
 soms door fouten, soms andere redenen. Wordt verder onderzocht.
Waarvoor wordt kleding aangeschaft?
 wordt alleen nog aangeschaft voor díe zaken waar afspraken over gemaakt zijn. Straks
moet het bedrijf Zonnenberg zelf zijn gelden incasseren. Teams moeten nog steeds via Leo
Noordermeer blijven bestellen.
OZB Nijmegen:
 is een naheffing van 3 jaar geweest.
Energiekosten: lichten kunnen nog wel iets opleveren, staan vaak nodeloos aan.
 het bestuur gaat mogelijke besparingsposten na, er wordt samen met andere clubs naar
alternatieve besparingen gezocht.
Welke verzekeringen heeft de club?
 in ieder geval WA, diefstal. Wordt nog verder nagegaan.
Hoogte uitgaven jeugd:
 betreft vooral de kosten van trainers en materialen.
Begroting: waarom zijn contributies lager begroot?
 vorig jaar zaten in die post ook kleding en boetes. Storneringen zijn verwerkt. Het bedrag
voor de kleding is er nu uitgehaald.
Sponsorinkomsten?
 is in de maak. Er ligt een voorstel voor het beleidsplan.
Montessori betaalt voor het gebruik van de kleedkamers: € 2000 is echter te weinig.
 in april is gemeld dat de huur verhoogd zou worden tot € 3000. Tot september is van de
school niets vernomen. De rekening is nu opnieuw verstuurd. Trekvogels is verplicht de
kleedkamers door de school te laten gebruiken, 1/3 van de tijd zijn ze in gebruik door de
school.
Bij ‘lasten’ staan bij enkele punten geen bedragen
 dit is een bewuste keus in afwachting van toenemende transparantie van de begroting.
Clubhuis: exclusief BTW?
 ja. De bar kan BTW verrekenen, de club niet.
Het clubhuis staat ten dienste van voetbal!
Over de balans en de begroting van het clubhuis zijn geen vragen.
Kascontrole jaarrekening
Opmerkingen van de kascontrolecommissie:
* De financiën zien er goed uit. Wel moet vastgesteld worden dat de stukken zo gecompliceerd zijn en
vakkundig opgesteld dat er specialisatie nodig is om goed te kunnen controleren. Uitnodiging aan
mogelijke specialist-leden zitting in de controlecommissie van volgend jaar te nemen.

* Vergoeding voor de bus in uitwedstrijden is opmerkelijk hoog.
 4 uitwedstrijden gaan spelers met eigen vervoer, er is gekozen voor de goedkoopste
onderneming,
* 225 munten gaan iedere zondag naar diverse selectie-elftallen, wat erg veel is, evenals de totale
hoeveelheid munten overigens.
 dit wordt onder de loep genomen, uitgifte moet tevens waterdicht zijn met een fatsoenlijke
administratie.
* Nieuwe website: vergt een hoog bedrag.
 Trekvogels is blij dat er nu een goede site is!
* Er is geen boekhouding jeugd. De jeugd betaalt 55 euro pp., met € 18000 is erg veel aan hen
uitgegeven.
 de gepresenteerde cijfers komen niet bekend voor. De club heeft € 14000 bijgedragen
waarvan € 4000 over voorgaand seizoen ging. In de begroting staat een iets hoger bedrag.
* Er gaat veel geld naar trainers/verzorgers toe.
 wordt bekeken, zoals alle personele lasten.
* Clubblad: zou zichzelf bedruipen, staat nu echter toch op de begroting.
 de vraag is of we een clubblad krijgen of beter van de site gebruik gaan maken.
* Ieder elftal gaat zelf scheidsrechters bekostigen, staat toch nog op de begroting.
 half oktober bleek dat ca. € 140 per weekend aan scheidsrechters betaald werd, een te
hoog bedrag. Het aantal vrijwillige scheidsrechters is gelijk gebleven, waarbij het aantal
elftallen is gegroeid. Senioren werden vervolgens verantwoordelijk gesteld voor eigen
scheidsrechter, wat voor tegengeluiden zorgde. Deze maatregel wordt in de winterstop
geëvalueerd. We hopen onder € 4600 uit te komen.
Complimenten aan de penningmeester!
Presentatie en goedkeuring begroting en contributies 2013/2014
De vergadering komt tot het besluit een streep te zetten onder de financiën uit het verleden.
Begroting: wordt door de vergadering vastgesteld.
Verkiezing kascontrolecommissie 2013/2014
Volgens statuten is er een aftreedschema.
Theo Jansen verlaat de commissie, met dank voor bewezen diensten.
Wie is bereid zitting te nemen? Ben Jeuken en Peter Kersten , blijven zitting houden, met Pieter van
Assen en Jan Holstein sr. als reserve-leden. Rob Burow treedt toe tot deze commissie.
De vergadering gaat bij acclamatie akkoord.
Presentatie en verkiezing leden vertrouwenscommissie
De aspirant-leden stellen zich kort voor:
Jacques de Bruin, trainer/coach E5.
Esther Frank, één van de coaches E6.
Jo de Haan, na jarenlang elftalleiderschap bij de selectie nu verkiesbaar.
De vergadering gaat bij acclamatie akkoord.
Discussie over toekomst Trekvogels, stellingen
Stelling 1
Vrijwilligerswerk. Van alle leden en ouders van jeugdleden van de Trekvogels wordt verwacht dat ze
vrijwillig, zonder vergoeding, een bijdrage leveren aan de club.
Reacties:
Vergoeding? In principe niet, maar afspraken kunnen gemaakt worden.
Dienst/product afnemen vs. participatiemaatschappij. Het is niet alleen leuk om te voetballen maar ook
om aan je voetbalclub iets terug te geven. Vereist organisatie van de club, denk aan cursussen,
meerwaarde in school en carrière. Vrijwilligerswerk biedt gelegenheid om je te ontwikkelen. Vraagt
vrijwilligersbeleid.
De term vrijwilliger is enigszins misleidend vanwege het grote appèl op inzet.
Tegengeluid: als vrijwilliger moet je er voor kiezen (is meer verwachting dan verplichting).
Peiling: vrijwel iedereen is het met de stelling eens.

Stelling 2
Voetballen doen we voor ons plezier. Spelers worden niet betaald. Plezier, sportiviteit en samenspel
zijn belangrijker dan de ranglijst. Talenten worden zo goed mogelijk benut en iedereen doet zijn best
om tot goede sportprestaties te komen.
Reacties:
Is er ruimte voor beide? Is het zo zwart/wit?
Betaling mag niet ten laste van de club zijn, wel op mogelijk andere (sponsor)wijze.
Er is lang naar gestreefd om in de 2de klasse te komen. Het streven is minimaal 3de klasse, voor
dames geldt een gelijk aspiratieniveau. Mag geld kosten.
Het 1ste elftal moeteen afspiegeling zijn van de jeugd. Kan over de jaren heen qua niveau variëren.
Het 1ste team is het uithangbord van de club, zorgt voor grote bekendheid en reputatie. Waarderen kan
op vele manieren.
Er gaat toch al veel geld naar de selectie, beloning is daarmee peanuts.
Om op niveau te blijven zijn vergoedingen noodzakelijk.
Peiling: het 1ste team is uithangbord op goed niveau, waar iets voor nodig zal zijn.
Stelling 3:
Accommodatie. We willen een club zijn met zoveel mogelijk teams. Om 60 teams te kunnen laten
spelen moeten we fors investeren in kunstgras en kleedkamers.
Reacties:
We hebben 850 spelende leden op 3 velden en 10 kleedkamers. Dit veroorzaakt maximale bezetting,
en is een geweldige aanslag op de velden en kleedkamers.
Houd aantallen gebruikers beperkt gegeven de accommodatie. Neem geen extra leden aan, we
kunnen het nu al niet aan.
Enkele leden: eerst aandacht voor extra kleedkamers, daarna het grasveld. Andere leden: andersom.
De driehoek als jeugdveld gebruiken (blijkt te weinig ruimte voor te zijn).
Er zal zeker iets met de contributie moeten gebeuren.
Geraamde kosten enkele tonnen voor extra kleedkamers en nieuw kunstgrasveld.
Hoe gaan we dat betalen? Komt bij leden terug na verkenning van alle mogelijkheden. Constructieve
ideeën zijn welkom.
Stelling 4:
Bestuur. Het bestuur moet er voor zorgen dat de club functioneert en is niet bezig met het verdelen
van ballen, muntjes, sleutels en biertjes. Als je het bestuur wil spreken maak je gebruik van de
bestuurskamer, dat doe je niet aan de bar.
Reacties:
Raakt kant noch wal! Vele beslissingen zijn aan de bar gemaakt.
Strekking is juist, er moet gedelegeerd worden.
Toegankelijkheid is een groot goed, iedereen kan iedereen aanspreken. Maak er geen bedrijf van.
Bestuur is aanspreekbaar, maar verwacht geen beslissingen aan de bar of langs de lijn.
Stelling 5
Selecties. De selectieteams van dames en heren zijn even belangrijk en krijgen dezelfde
ondersteuning van de club. Jeugd krijgt voorrang, omdat zij de toekomst van de club vormen.
Reacties:
Jeugd: wordt daar in de begroting rekening mee gehouden?
De jeugd is goed bezig, de voetbalacademie doet prima werk. Goede jeugd gaat echter weg naar
andere verenigingen.
De jeugd is niet belangrijker dan de selectie, wel in zichzelf belangrijk maar niet voor de senioren.
Je wordt alleen maar slechter als je in de jeugd investeert. Seniorenteams verdwijnen, jeugd gaat
lopen.
Ambitie moet zijn dat A1 doorstroomt, jeugd bepaalt de senioren.
Jeugd is even belangrijk als seniorenleden.
Senioren zorgen voor grotere financiële bijdrage.
Gaat het alleen over selecties?

Dameselftallen hebben meer begeleiding nodig dan de vriendenelftallen van de heren.
Jeugd en toekomst:de jeugd verdient betere begeleiding (gediplomeerd) dan nu het geval is.
Er zit een gat tussen kwaliteit van de jeugd vanaf de voetbalacademie en het huidige spelen in de 2de
klasse heren. Dat gat zal zeker een jaar of 5 blijven bestaan, waarmee de jeugd voorlopig geen
aanvulling voor de selectie zal vormen.
Rondvraag
Scheidsrechters
Verschil spelend – niet-spelend lid, waarom tóch betalen?
 het scheidsrechterssysteem is nog in constructie op grond van te hoge kosten van het oude
systeem. Fluiten is te zien als vrijwilligersfunctie.
Keus: zelf regelen, of club laten regelen maar betalen. Niet-spelende leden dragen daar niet
aan bij.
Opm.:de huidige werkwijze is een onhandige beleidsbeslissing, genomen zonder de leden erbij te
betrekken.
 in de winterstop wordt hier verder gekeken.
Hoeveel geld gaat naar niet-selectieteams?
 onbekend, gaat vooral in de vorm van feestavonden.
Betaalt iedereen contributie?
 voor ieder lid van Trekvogels wordt een verplichte afdracht aan de KNVB geleverd.
Gemist: vermelding van ereleden en leden die ons zijn ontvallen.
 is een terechte opmerking. Voornemen is op de nieuwjaarsreceptie aandacht aan hen te
besteden.
Hoe nu verder?
Het bestuur organiseert een extra ledenvergadering in april 2014.
De concepten van het nieuwe beleidsplan, sponsorplan en gedragscode worden op de site
gepresenteerd met de mogelijkheid aan de leden aanvullend commentaar te leveren.
De voorzitter dankt de aanwezigen voor hun aanwezigheid en bijdragen aan de vergadering!

Sluiting om 23.00 uur.

