NOTULEN ALGEMENE LEDENVERGADERING VV TREKVOGELS DD. 29 NOVEMBER 2017

AANWEZIG:

Bestuur: Jan Wijnia, Henk Jans, Ron Dragt, Michaël van Hoogstraaten, Robin
Rossen, Piet Geerts. Afwezig met kennisgeving: Ben Klaassen.
Leden: 32

Agenda:
1.

opening en welkom door de voorzitter, Jan Wijnia

2.

vaststellen van de agenda

3.

notulen ALV 26 juni 2017

4.

mededelingen/ingekomen stukken

5.

jaarverslag 2016-2017

6.

jaarrekening + kascontrolecommissie

7.

benoemen kascontrolecommissie

8.

samenstelling bestuur:
kandidaat bestuurslid senioren/vrouwen Robin Rossen, penningmeester Ron Dragt
aftredend bestuurslid Michaël van Hoogstraaten

9.

vacatures:
bestuurslid senioren, wedstrijdsecretaris, coördinator vrijwilligers

10. rondvraag
11. sluiting

1. opening en welkom door de voorzitter, Jan Wijnia
Jan opent de vergadering om 20.30 uur.
2. vaststellen van de agenda
De voorgestelde toevoeging aan de agenda: kunstgras, zonnepanelen en continuering van de
sponsoring/sponsorcommissie komen in de reguliere agenda aan de orde. De agenda wordt
vastgesteld.
3. notulen ALV 26 juni 2017
opmerking: wat heeft het bestuur met de munten gedaan?
→ Inventarisatie heeft plaatsgevonden: wie krijgt er munten, hoeveel, waarvoor, waarom? De uitgave
van munten blijft toenemen, wat niet wenselijk is. Naast munten wordt inmiddels gebruik gemaakt van
pasjes. Dit onderwerp komt van 2 kanten terug: betalen we met munten, of gaan we minder met
munten betalen. Op grond van de gehouden inventarisatie blijven we doorgaan zoals het nu gaat.
Het verslag wordt vastgesteld.

4. mededelingen/ingekomen stukken
afwezige leden met kennisgeving: Jo de Haan, Anton Nanning, Jos Angenent, Pieter van Assen,
Marleen van Kampen, Louis Fliervoet, Hennie Meeuwsen, Axel Roes.
Kunstgras: gisteren 28 november 2017 is de nota accommodatiebeleid vastgesteld, tot stand
gekomen op grond van extern onderzoek onder alle clubs en vitaliteitsonderzoek door de gemeente
zelf. Het grootste knelpunt qua accommodatie ligt bij Trekvogels, als één na grootste club van de stad.
Tevens komt Trekvogels komt op alle onderscheiden thema’s als vitale club naar voren. Het college
heeft een besluit genomen over verdeling van 3 miljoen euro, waarvan omzetting van veld 3 in
kunstgras onderdeel is. Op korte termijn kan overleg met de gemeente ingepland worden. De hoop is
dat vóór start van het volgende seizoen de uitvoering gerealiseerd zal zijn.
→ Is het mogelijk om ook veld 2 kunstgras te maken? Veld 2 valt buiten de KNVB-norm voor
speelvelden (hebben overigens wel dispensatie om te kunnen spelen), dus de uitgangspunten voor
een dergelijke grote investering zijn té ongunstig.
→ de bijdrage die van de vereniging zelf moet komen tav kunstgras en accommodatieverbetering is
een serieus punt van aandacht in de contacten met de gemeente. De vraag wat dit nu exact gaat
betekenen speelt een belangrijke rol in de komende besprekingen. Daarbij wordt nadrukkelijk in de
gaten gehouden wat het eventuele halve kunstgrasveld extra voor consequenties voor onze leden
geeft.
→ komt veldverlichting er ook bij? Heeft het bestuur ook gelezen, in de hoop dat de gemeente deze
aanlegt. Komen er gevolgen voor de vereniging, dan wordt dit teruggebracht naar de leden.
Zonnepanelen/LED: de ALV heeft eerder met aanleg en financiering ingestemd. De subsidie is
toegezegd, aan de gemeente is gevraagd financiering te regelen onder voorwaarden als afgesproken
in de ALV. Banken hebben gereageerd en leveren geen financiering, deze vraag ligt nu bij de
gemeente. Alle benodigde informatie is bij hen binnen, we hopen dat het op korte termijn tot een
positief besluit leidt.
Alcohol: de gemeente heeft in de afgelopen periode gecontroleerd op de 18-jarigen-maatregel, met
name de leeftijdscontrole. We zijn 2 maal beboet op het niet juist uitvoeren van de controle, met
eenmaal een stevige boete en eenmaal sluiting van het clubhuis.
Trekvogels heeft 2 dingen gedaan om een juiste toepassing van de Drank- en horecawet mogelijk te
maken: er is een Plan van Aanpak/Bestuursreglement gemaakt, en de barmedewerkers zijn
geschoold. Binnen FAN (Federatie amateurvoetbalclubs Nijmegen) is men tot de conclusie gekomen
dat het huidig gemeentebeleid niet helpt. en heeft men voorgesteld met behulp van een extern bureau
een eigen controle-systeem op te zetten. De gemeente heeft daarmee ingestemd. We controleren ons
dus zelf, moeten ons zelf ook corrigeren. Overtreding leidt niet direct tot een boete. Voor inhuren van
het bureau krijgen we subsidie, dus dit gehele gebeuren verloopt budgettair neutraal. Tegelijkertijd
loopt bezwaar tegen de 2 verkregen boetes bij de rechter.
Kleedkamers: zolang we niet zeker wisten wat met veld 3 stond te gebeuren is gekozen voor een
tijdelijke oplossing. Deze noodvoorziening staat er nu; zodra de toekomst van veld 3 zeker is wordt
verdere aandacht aan de kleedkamers besteed.
→ Is dit geen weggegooid geld? Het bestuur meent met het maken van deze keuze de kosten te
beperken, en gaat nadenken over een haalbare definitieve oplossing.
5. jaarverslag 2016-2017
Citaat: de vertrouwenscommissie bewaakt de waarden en normen binnen de vereniging. → Deze
toelichting kent zijn oorsprong in de statuten.
Aandachtspunten: het verslag is té uitgebreid en té positief van toon. Er zijn wel degelijk
problematische zaken als het terugtrekken van de sponsorcommissie, de stagnerende doorstroom van
de jeugd. Er wordt een duidelijke ambitie om met het vlaggenschip hogerop te voetballen gemist.

→ doorstroom van de jeugd is er zeker, dankzij inzet van coördinatoren, onze voetbalacademie, de
technische jeugbegeleiders. De D, B, C spelen momenteel in de 1e klasse, onze A-1 speelt na de
winter ook in de 1e klasse. De intentie van de jeugdbegeleiding is doorstroom, waarbij jeugd nu al
uitgenodigd wordt bij selectieteams van de senioren. Er is potentie bij de jeugd, en er is een impuls om
nog hoger te spelen. Daarnaast zijn er ook lagerspelende niet-selectiespelers die recreatieve
begeleiding vragen, wat soms botst met prestatief voetbal maar waarin we de laatste jaren goed
geslaagd zijn in het vinden van een balans.
Opm. van de leden: we mogen als club ambitieuzer zijn dan de huidige derde klas waar ons eerste
team speelt. De vraag rijst wat de visie is van de technische zaken omtrent ambitieniveau dat te
onduidelijk weggezet wordt. Hoe houden we talenten vast? Hoe maken we het voor hen aantrekkelijk
om bij Trekvogels te blijven spelen? Maak de stap naar het eerste elftal aantrekkelijk. Zorg dat de
jonge aanwas daadwerkelijk doorstroomt, en toon meer ambitie dat ook uitgedragen wordt.
Het verslag wordt aangenomen.
6. jaarrekening + kascontrolecommissie
De functie van penningmeester is het afgelopen jaar niet ingevuld. Joost en René hebben wederom
prima werk geleverd om de financiële gang van zaken in goede banen te leiden en de financiën goed
in beeld te brengen. Ben Klaassen heeft de penningmeesterfunctie a.i. vervuld, het bestuur heeft zijn
taken en verantwoordelijkheden herschikt nadat Ron Dragt zich geïnteresseerd heeft getoond in het
oppakken van het penningmeesterschap. Ron heeft de opstelling van de huidige jaarrekeningen op
zich genomen.
Rondom het proces van kascontrole zijn dingen niet goed gedaan. Er zijn vorige ALV geen 3 maar 2
personen benoemd, die vervolgens door omstandigheden niet zijn uitgenodigd om deze controle te
doen. Er is wel controle uitgevoerd door een lid van Trekvogels, Sylvie Deenen, nadat een tweede lid
zich op het laatste moment terug heeft getrokken.
De controle heeft dus niet op de juiste wijze plaatsgevonden, kan de vergadering met deze gang van
zaken instemmen? → Ja.
Bevinding kascontrole:
“In hetgeen ik heb gecontroleerd ben ik niets tegen gekomen wat vraagtekens met zich meebrengt.
Sterker nog, er ligt wat mij betreft een professionele boekhouding waaraan door Joost en René veel
tijd en aandacht wordt besteed om alle inkomsten en uitgaven zorgvuldig en gedegen te
verantwoorden. De twee boekhoudingen zijn inmiddels ook op elkaar aangesloten. Mijn complimenten
aan Joost en René voor het geleverde werk. Ik zou de ALV dan ook willen adviseren om de
penningmeester decharge te verlenen voor de financiën van de Trekvogels van het voetbalseizoen
2016-2017.”
Decharge aan de penningmeester wordt verleend.
Bestedingsvoorstel van het resultaat van dit jaar:
Voetbal € 10910

Clubhuis € 34135

De leden gaan akkoord.

→ bestemmingsreserve accommodatie

5000

→ reservering 100-jarig jubileum

5000

→ algemene reserve

910

→ instandhoudingsreserve accommodatie

15000

→ reservering 100-jarig jubileum

10000

→ algemene reserve

9135

7. benoemen kascontrolecommissie
Marc Appelman en Leo Noordermeer melden zich voor dit lopend seizoen Sylvie Deenen wordt als
derde lid gevraagd. De vergadering gaat akkoord. (Inmiddels is Sylvie bereid gevonden. PG)
8. samenstelling bestuur:
Als kandidaat bestuurslid senioren/vrouwen wordt Robin Rossen gepresenteerd , als penningmeester
Ron Dragt.
Robin stelt zich voor vanuit de senioren, met name de vrouwen. Voetbalt zelf in Vrouwen 1. Wordt
door de ALV akkoord gevonden, en Robin wordt als bestuurslid aangenomen.
Ron heeft vanavond de penningmeesterrol waargenomen. Vraag aan de ALV is om instemming te
geven voor Ron als penningmeester. Het pakket “Algemene zaken” was voor hem onbevredigend
omdat de veronderstelde aanwezigheid bij de club door hem niet waargemaakt kon worden. De rol
van penningmeester is zwaar, maar lijkt hem beter te passen. De ALV stemt in met benoeming van
Ron als penningmeester.
Michaël treedt terug als bestuurslid vanaf deze avond. Dank voor zijn inzet voor de senioren.
9. vacatures: bestuurslid senioren, wedstrijdsecretaris, coördinator vrijwilligers
Graag suggesties en aanbevelingen voor deze cruciale functies!
10. rondvraag
Sponsoring: de stuwende kracht achter de sponsorcommissie is gestopt. Dit heeft grote
consequenties voor de club.
→ Dit is inderdaad een kwetsbaar punt. Hopelijk komt Michel op zijn besluit terug. Daarnaast zijn we
in gesprek met een persoon die zich hiervoor in wil zetten.
Opm.: er is geen cohesie tussen bestuur en leden. De beleving binnen de vereniging is zwak, de
afstand tussen leden en bestuur is te groot, beleid wordt niet waargemaakt, er wordt veel geklaagd.
Advies aan het bestuur: praat met de leden!! Communiceer nadrukkelijker!
→ reactie uit de zaal: wordt helemaal niet herkend. Er is geen ivoren toren, er wordt geluisterd.
Communicatie kan natuurlijk altijd beter. Compliment voor het bestuur, zij gaat daar waar nodig en
wenselijk natuurlijk in gesprek en heeft open oren en ogen voor de leden.
Veld 2: is voor senioren levensgevaarlijk om te voetballen. Advies: hou dit veld vrij voor senioren. Loop
minder risico op calamiteiten door het veld niet te gebruiken als het mogelijk is.
→ de toestand van veld 2 Is ook steeds punt van gesprek met de gemeente. Zij beoordeelt dit veld
echter geheel anders, ziet het risico niet als zodanig en benoemt het veld als optimaal bespeelbaar.
Daarbij wordt veld 2 in de programmering al maximaal ontzien.
11. sluiting

