NOTULEN ALGEMENE LEDENVERGADERING VV TREKVOGELS 8 JUNI 2017
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Aanwezig:

bestuur: Jan Wijnia, Henk Jans, Ron Dragt, Ben Klaassen, Piet Geerts
leden: 41

Afwezig met kennisgeving: Vincent Jansen, Marleen van Kampen, Axel Roes, Jo de Haan,
Johan Steenbergen, Humphrey Oostervink

1. opening en welkom door de voorzitter, Jan Wijnia
Welkom! We mogen ons gelukkig prijzen met de promotie en de handhaving van het tweede
herentram, en de vrouwenteams 1 en 2. Nogmaals van harte.
Velden: het probleem is bekend. Veld 2 is te klein/overbelast, veld 3 behoeft geen betoog.
Eind 2017 is de volgende actie vanuit de gemeente te verwachten. Zij moet een keuze maken
om te investeren in kunstgras, en koppelt dit aan de nota buitensportaccommodaties die in
ontwikkeling is en najaar verschijnt. Voetbal is relatief duurder dan andere sporten. Daarnaast
heeft de gemeente onderzoek gedaan naar vitaliteit van de Nijmeegse voetbalclubs die door de
gemeente als leidraad voor investering gehanteerd wordt. Trekvogels is een van de weinigen
in de stad waarmee het goed gaat. Trekvogels gaat verder met de kwestie hoe met de velden
om te gaan: als we met 1000 leden op deze accommodatie willen voetballen moeten er keuzes
gemaakt worden.
Het afgelopen seizoen vallen enkele overleden leden te betreuren: Arold Simons, Jo van Beek,
Wout Eggink.
Vrijwilligers: zonder hen geen club, dus ook geen voetbal. Er zijn al veel mensen die zich
inzetten, toch blijven functies onbezet. Dringende oproep een handje extra mee uit te steken!

Alcoholbeleid: De gemeente is druk geweest met handhaven en boetes opleggen. O.i. niet de
beste manier, we hebben dit hen ook laten weten. We zijn van goede wil maar waterdicht lukt
niet. Alle clubs samen hebben een plan van aanpak gemaakt plus een reeks afspraken met
andere clubs in Nijmegen om zichzelf te controleren, onze barvrijwilligers zijn geïnformeerd
en hebben een aanvullende cursus gedaan. We laten het hier niet bij zitten: We hebben
formeel bezwaar gemaakt – afgewezen – en gaan naar de rechter,
Duurzaamheid: vorige vergadering is investering in LED, zonnepanelen en nieuwe verlichting
aan de orde geweest. De ALV van november 2016 heeft toestemming gegeven hiertoe een
lening aan te gaan. Inmiddels is de subsidie toegekend, de leningaanvraag bij banken en
gemeente is lopende. We gaan zo snel mogelijk aan de slag, liefst deze zomer.
Kleedkamers: afgelopen jaar hebben we met de tafeltennisclub gebruik van hun kleedkamers
geregeld, maar dit bleek in de praktijk weinig soelaas te bieden. Er moeten andere
oplossingen gezocht worden, en daarvoor financiële ruimte gecreëerd.
2. vaststellen van de agenda
vastgesteld.
3. notulen ALV 24 november 2016
goedgekeurd.
4. mededelingen/ingekomen stukken
Uit de vergadering: Vrouwen 1 is gepromoveerd naar de hoofdklasse! Is als een fantastische
dag ervaren, inclusief aanloop naar dit hoogtepunt. Dank voor allen!
5. contributie vanaf seizoen 2017-2018
Voorstel aan de vergadering: aanpassen van de contributie. Alle spelende leden (jeugd en
senioren) 10 euro verhoging, niet-spelende leden geen verhoging, trainende leden 75 euro. Dit
alles met het oog op stijgende prijzen, verhoging huur velden, inflatie. Opm.: dit is de eerste
verhoging in 3 jaar.
Vraag: kan contributie ook naar beneden? Ja, maar dan zal andere financiering moeten
worden gevonden voor alle wensen, activiteiten etc..
De vergadering gaat met dit voorstel akkoord.
6. begroting 2017-2018
begroting clubhuis:
De kosten van muntjes zijn gestegen ipv gedaald zoals in vorige vergadering is aangegeven.
Waar komt dat vandaan?
-

Het aantal wedstrijden is groter geworden, meer taken zijn met muntjes
beloond. Bij de jeugd zijn meer muntjes begroot tbv de scheidsrechters.

-

Munten maken voor selectieteams deel uit van attractie: er wordt verder niet
betaald.

Inzicht geven in waar munten naar toe gaan lijkt belangrijk. Voorstel: nogmaals naar uitgifte
munten kijken, presenteren aan de ALV, en hun oordeel vragen.
De begroting van het clubhuis is vastgesteld.
Begroting voetbal:
Verhoging van de post “technische staf overige senioren” betreft vrouwen 3.
Inkomsten sponsoring: hoe vangen we dit grote bedrag op als sponsoring verdwijnt? Effecten
worden in de begroting ingebracht.
Wordt er gereserveerd tbv het komend 100-jarig bestaan? Jazeker. In de jaarrekening wordt
een deel van het jubileum gereserveerd, komt volledig in de baten/lasten tevoorschijn.
De contributieverhoging zit reeds in de begroting.
De begroting van het voetbal wordt vastgesteld.
7. zaterdag/zondagteams seizoen 2017-2018
De senioren gaan in teams niet achteruit. Mogelijk komt er een vrouwenteam bij. De teams
zijn nagenoeg volledig, met nog vacatures in enkele teams.
Aan de orde: activiteiten voor seniorenteams. Bv. periodekampioenschap, sokkentoernooi,
……van de weekuitreikingen etc.. Zal het komend seizoen gepresenteerd worden.
Scheidsrechters kosten muntjes/geld. Ism met vv Brakkenstein volgt een traject als het gaat
om opleiding en werving.
De zaterdag is helemaal gevuld als het gaat om de senioren. De druk op de tijden op zaterdag
is daarmee extreem hoog voor de accommodatie, zeker in combinatie met de nieuwe
spelvormen bij de jeugd.
De ontwikkelingen bij de jeugd zijn positief. De nieuwe impuls van enkele jaren geleden
(trainingen, selecteren, opleiden etc.) gaat zich nu laten zien. Er is 1 A-team, 2 B-teams, 5 Cteams, 6 D-teams. We gaan over de hele linie hoog spelen, wat we op korte termijn terug gaan
zien in doorstroming naar seniorenselectie. Op deze plaats alle lof voor trainers en leiders!
Er is een nieuwe indeling bij de F, E en D. Er worden nieuwe materialen (doelen, pionnen,
ballen, hesjes) voor aangeschaft. De nieuwe spelvormen doen een groot beroep op organisatie
en vrijwilligers. Jeugd groeit door naar selecties, ook bij meisjes.
Opm.: doorstroming vanuit de jeugd is afgelopen jaren niet goed geweest. Vruchten van het
werk van de afgelopen jaren wordt nu pas zichtbaar in B en A, eerder bleek een gat wat niet
op te vullen was.

Opm.: afspraken met sponsorcommissie en selectie zijn niet nagekomen. Michel Gerrits heeft
om deze reden het voornemen als voorzitter van de sponsorcommissie af te treden. Naar
aanleiding hiervan → Trainer Dinand van Haaren: de technische staf heeft met het bestuur
overlegd mbt de doorstroming naar de selectie en het ouder worden van de gemiddelde
selectie-leeftijd. Hoe kunnen we dit verbeteren? Aangegeven is randvoorwaarden te
verbeteren om het aantrekkelijk te maken naar Trekvogels te komen. Ander aandachtspunt:
geoormerkt geld van externe sponsoren inzetten ter verbetering van de randvoorwaarden en
mogelijke vergoedingssystemen, dit alles na goedkeuring van het bestuur. Bestuur heeft
hiertoe ruimte gecreëerd in de begroting. Bestuur bespreekt op korte termijn het vervolg met
de technische staf. Daarnaast neemt het bestuur initiatief met Michel een gesprek te
organiseren.
Digitaal Wedstrijdformulier: teamleiders worden teammanagers: 2 personen worden
gemachtigd om wedstrijdformulier digitaal in te vullen. Eist meer mensen in te schakelen per
team.
Alle administratie gaat digitaal, per mobiel. Alle info gaat op de app, passen worden digitaal.
8. accommodatie
De vorige vergadering heeft besloten tot het aangaan van een lening tbv zonnepanelen en
Led-verlichting. Alle acties lopen om de komende periode duurzaamheid te realiseren op te
terrein van Trekvogels! Velden: zie boven.
9. aftredende bestuursleden: voorzitter, bestuurslid jeugd
aftreedschema: er zijn 2 aftredende bestuursleden: Henk en Jan. Beide zijn herkiesbaar.
Michaël van Hoogstraaten heeft a.i. meegedraaid als lid senioren, graag instemming.
De vergadering stemt in met benoemingen.
10. vacatures: penningmeester, wedstrijdsecretaris
Oproep

!! wedstrijdsecretaris voor jeugd en senioren !!!!!!!
!! penningmeester !!!!!!!

11. rondvraag
* als er in de selectie niet meer dan nu geïnvesteerd wordt is het zaak om meer in de jeugd te
investeren
* Gevoelens tav de algemene gang van zaken:
- het bestuur is te onzichtbaar en heeft geen binding met de vereniging. Bestuursleden moeten
zich vaker op het sportpark tonen.
- Een kunstgrasveld is veel belangrijker dan nu aan de orde is geweest. Er wordt meer
initiatief van het bestuur verwacht in deze.

- Dank voor de vrijwilligersavond.
- Waar is de beschikbaarheid van anderen voor een functie?
- Schandalig dat er zo over afscheid van Michel als voorzitter van de sponsorcommissie
gewalst wordt.
- Kan er nog een lening af tbv kunstgras?
- Het gaat ook goed met de club !!
12. sluiting om 22.30 uur.

