Algemene ledenvergadering v.v. Trekvogels

dd. 20 november 2014

Aanwezige bestuursleden:

Jan Wijnia, Axel Roes, Ben Klaassen, Sylvie Deenen, Isaäc
Soeter, Eric van Aalzum, Piet Geerts.

Afwezige bestuursleden:

Henk Jans, Niek Smeets (met kennisgeving)

Aanwezige leden:

43

Agenda:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.

opening en welkom door voorzitter Jan Wijnia
vaststellen agenda
in memoriam Pieter Huijbers, Frans Linnebank
mededelingen/ingekomen stukken
notulen ledenvergadering 10 juni 2014
vertrouwenscommissie
bespreken jaarverslag
kascontrole jaarrekening
presentatie en vaststelling financieel jaarverslag
verkiezing kascontrolecommissie
aftredende bestuursleden, nieuw te benoemen bestuursleden
rondvraag
sluiting

1.
opening en welkom door voorzitter Jan Wijnia
Welkom allemaal op deze ALV van vv Trekvogels!
We kijken deze vergadering terug naar het afgelopen jaar, zowel op het gebied van voetbal als ook
naar diverse andere gebeurtenissen.
2.
vaststellen agenda
Vergadering stemt in met de agenda.
3.
in memoriam Pieter Huijbers, Frans Linnebank
2 jonge verenigingsmensen zijn afgelopen zomer om het leven gekomen: Frans Linnebank bij een
ernstig verkeersongeluk en Pieter Huijbers met zijn vriendin Hannah Meuleman, omgekomen bij de
vliegramp in Oekraïne. De impact voor de vereniging was groot, verdriet en machteloosheid
zichtbaar en bepalend voor de afgelopen maanden. Mooi dat het shirt van Pieter in het clubhuis
hangt, we mogen trots zijn op de wijze waarop de club met het overlijden is omgegaan.
4.
mededelingen/ingekomen stukken
Komen gedurende de vergadering aan de orde.
5.
notulen ledenvergadering 10 juni 2014
De notulen worden zonder wijzigingen vastgesteld.
6.
vertrouwenscommissie
Esther Frank voert het woord, ook namens Jack de Bruin en Jo de Haan, mede-commissieleden.
De vertrouwenscommissie is verleden jaar ingesteld, en kan benaderd worden als er verschillen van
mening zijn over bestuursbeslissingen die individuele lede4n aangaan.
Er is 1 maal een beroep op de commissie gedaan, gevolgd door aanbevelingen die in het jaarverslag
seizoen 2013-2014 terug te vinden zijn. Duidelijke communicatie en preventie van problemen zijn
kernpunten, waarvan de aandacht voor “sportiviteit en respect” een goed voorbeeld is.
7.
bespreken jaarverslag
Het jaarverslag wordt als gelezen beschouwd, en niet ter vergadering voorgedragen.
Opmerkingen:
- Een duidelijk, prima verslag.

- De jeugdcommissie wordt bedankt voor de E-teams. Deze complimenten komen zeker ook de
ouders ten goede, die zich zeer actief hebben ingespannen.
- Marleen van Kampen wordt toegevoegd als actief op de website en contactpersoon tbv de jeugd.
- problematiek scheidsrechters: is er een echt beleid om dit team uit te breiden?
 is zorgpunt, wordt aan gewerkt. Trekvogels is bezig met opleidingen verzorgen voor
nieuwe scheidsrechters die binnenkort gaan beginnen. Jaarlijks wordt de pupillenscheidsrechterscursus aangeboden, en er is een bijscholing voor 8 mensen die zojuist
gehouden is. Daarnaast hebben enkele nieuwe scheidsrechters-gegadigden zich aangemeld.
8.
kascontrole jaarrekening
De bevindingen van de kascontrolecommissie worden toegelicht.
- de administratie van zowel clubhuis als het voetbal zijn pico bello verzorgd en sluitend.
- er heeft herwaardering van het onroerend goed op de balans plaatsgevonden. Gekozen is de
verzekerde waarde op te nemen. De vergadering gaat akkoord.
- onderhoud van vastgoed wordt transparant opgenomen.
- onderlinge BTW-berekening wordt nog nader bekeken ism Leo Otten.
- afschrijving van ingekochte kleding wordt over 3 ipv over 1 jaar afgeschreven.
- inkomsten uit verstrekte muntjes wordt expliciet opgenomen in de begroting van het clubhuis
De ALV dechargeert unaniem het bestuur voor het gevoerde financiële beleid.
9.
presentatie en vaststelling financieel jaarverslag
Financiële administratie is op orde.
Een aantal projecten is afgerond: de begroting, omgang met muntjes, betaling van scheidsrechters,
vrijwilligerscontracten, kostenbesparingen.
Er is een overschot bij zowel club als bar.
Door facturen te sturen aan bestaande bordsponsoren is een substantieel bedrag verkregen.
Samenvattend: er is een positief saldo op reserves gecreëerd.
Het financieel jaarverslag wordt vastgesteld.
10.
verkiezing kascontrolecommissie
De drie bestaande leden Rob Burow, Ben Jeuken en Peter Kersten (reserve-lid) blijven aan.
11.
aftredende bestuursleden, nieuw te benoemen bestuursleden
Niek Smeets treedt af, evenals Sylvie Deenen, die ad interim penningmeester was.
Beiden worden hartelijk bedankt voor hun bijdrage!
Als kandidaten voor de ontstane vacatures worden voorgesteld:
Isaac Soeter, Eric van Aalzum.
Na een korte persoonlijke toelichting wordt Isaac als bestuurslid senioren met instemming van de
ALV begroet en Eric als nieuwe penningmeester benoemd.
12.
rondvraag
Gebruik van de kleedkamers door het Montessori-college waar geen vergoeding tegenover staat:
 de vergoeding wordt verrekend in de huur van de velden en het te betalen WOZ-bedrag.
Het bestuur heeft contact met de gemeente en het Montessori om verdere duidelijkheid te
verkrijgen. Gebruik van gas/water/licht wordt hierin meegenomen.
Is het bestuur voornemens gelden te besteden aan verbetering van de verlichting op het hoofdveld?
 maakt onderdeel uit van het totale onderhouds-verbeterplan. Offertes worden
aangevraagd. Kan in combinatie met een nieuwe energieleverancier extra besparing
opleveren.
In de vorige notulen is het periodiek bespreken van het beleidsplan op de ALV aangegeven.
 Komt volgende ALV op de agenda.
Wedstrijdsecretaris Leo Noordermeer is voornemens aan het einde van het seizoen te stoppen met
zijn werkzaamheden.
 Het bestuur gaat naarstig op zoek naar geschikte kandidaten. Graag adviezen voor
opvolging!
De kleedkamers 9 en 10 gaan opgeknapt worden.
13.
sluiting
De voorzitter sluit de vergadering, met dank aan alle aanwezigen voor hun bijdragen.

