Notulen Algemene Ledenvergadering vv Oene

----------------------------------------------------------------Datum
Plaats
Aanwezigen
Notulist

:
:
:
:

22-11-2018
Kantine vv Oene
58 leden (volgens intekenlijst)
Harrie Kloezeman

1. Opening
De voorzitter, Richard Berghorst, heet alle aanwezigen van harte welkom. Sven Harmsen,
Sjoerd van Oosten, André Beumer en Bernard Kiezebrink hebben zich afgemeld.
2. Notulen ledenvergadering d.d. 24 mei 2018
Geen opmerkingen/vragen.
3. Ingekomen stukken en mededelingen
Richard Berghorst wil graag aangeven hoe wij de vereniging er voorstaat.
* de eerste V van de VV Oene staat voor voetbal. 4 Jaar geleden toen hij aantrad, was de
e
e
e
e
visie dat het 1 elftal een stabiele 3 klasser zou worden, het 1 Vrouwenteam een stabiele 2
e
e
klasser en het 2 elftal een klasse hoger (dus 2 klasse). Daarom is er veel aandacht voor de
jeugd waar nog wel wat verbeterpunten zichtbaar zijn maar “wie de jeugd heeft, heeft de
toekomst”.
* wat betreft de accommodatie is er ook veel gedaan. Er is een nieuwe sproei-installatie en de
keuken en kleedkamers zijn aangepakt. Wat je tegenwoordig veel hoort, is het woord “groen”.
Het bestuur kijkt hier ook na (o.a. gezonde sportkantine, stroom).
* er wordt geprobeerd om de ouders van de jeugdleden er meer bij te betrekken. Dus hierbij
een oproep aan de leden om rond te kijken of mensen de vereniging willen helpen.
* volgend jaar zal de kantine aangepakt gaan worden (bijv. leidingwerk, vloer). Hier heeft de
maandagmorgenploeg ook weer een grote rol in. “Zonder vrijwilligers geen VV Oene !”. Ook is
het steeds moeilijk(er) om kantinepersoneel te vinden.
Richard Berghorst sluit agendapunt 3 af met de woorden dat hij trots is als voorzitter van de
VV Oene.
4. Financiële verslagen
a. Verslag 2017-2018 en begroting 2018-2019: Penningmeester Nico Krijgsman geeft
een toelichting. De financiële cijfers zijn goed te noemen. Er is een overschot van
€ 5.900.
b. Club van Honderd: door de Club van 100 is een kantensnijder en een bijdrage aan
een supportersbus geschonken aan de vereniging. Door de contributie van de leden
is de financiële positie van de Club van 100 verbeterd.
5. Verslag kascommissie
Richard Berghorst vertelt namens de kascommissie, bestaande uit Lulof Dalhuisen, Evan
Willems en Jeffrey v/d Wetering, dat zij de administratie met de daarbij behorende bescheiden
van de stichting vv Oene en vv Oene, alsmede de commissie, te weten de Club van Honderd,
over het seizoen 2017-2018 steekproefsgewijs heeft gecontroleerd en in orde heeft bevonden.
De kascommissie stelt voor om de penningmeester décharge te verlenen over het door hem
gevoerde beleid.
6. Voorstel aanpassing huishoudelijk reglement:
 Artikel 15 (Bestuursverkiezing): het rooster van aftreden was 3 – 3 – 5 > data bestuurslid
voetbaltechnische zaken aangepast, zodat rooster wordt: 3 – 4 – 4.
 Artikel 20.2 (Representatie): Leden ontvangen een attentie bij hun 25-, 40-, 50-, 60- jarige
lidmaatschapsjubileum en daarna elk volgend 5-jarig lustrum. (was: vanaf 70 elk lustrum).
 Artikel 23 (Verwerking van persoonsgegevens): toegevoegd (privacywetgeving)
 Artikel 24 en 25: nummering aangepast
Richard Berghorst geeft bovenstaande voorstel voor aanpassing van het huishoudelijk
reglement door aan de ledenvergadering. Hij meldt dat vrijdag 7 december weer de
jubilarissenavond is en dat er bijna 40 jubilarissen zijn.
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7. Rondvraag
* Evelien Smit : zij is namens de supportersclub aanwezig en vraagt de aandacht van
de leden om mee te doen met een blinde pool. De supportersclub vraagt geen
contributie maar doet wel dingen zoals het regelen van een bus naar een uitwedstrijd
Ook is er aandacht voor de balsponsoren.
* Berend Jonker : vraagt of er meer aandacht gegeven kan worden aan de
kleedkamers van de scheidsrechters. Vaak zitten meerdere scheidsrechters in een
kleedkamer en komen er zomaar mensen binnen lopen (om bijvoorbeeld naar het
toilet te gaan). Ook worden de vuilnisemmers gebruikt voor maandverband en
inlegkruisjes e.d.. Kan hier iets anders voor geregeld worden ? Misschien kan dit met
een bordje ‘bezet’.
* Erik Pannekoek : haakt in op de vraag van Berend Jonker. Hij geeft aan dat hij al
vaker heeft aangegeven dat er ook in de vuilnisemmers in de (spelers)kleedkamers
maandverband/inlegkruisjes e.d. liggen. Misschien kunnen er deksels op de
vuilnisbakken
* Albert Brummel : de vloer in het materiaalhok (achter het Vinkennest) is slecht.
Misschien dat hier ook naar gekeken kan worden. Het bestuur zal hiernaar kijken.
* Herman Dijkhof : wil namens de leden de complimenten geven aan het bestuur. Hij
heeft nog wel een kritische noot. De vereniging staat er goed voor maar staat nog wel
voor ‘aardige’ investeringen zoals vloer, verwarming, clubhuis. Nogmaals de
complimenten aan het bestuur en er volgt een applaus vanuit de vergadering.

Zonder vrijwilligers geen VV Oene !
8. Sluiting
De voorzitter bedankt iedereen voor zijn/haar komst en sluit de vergadering om 20.58 uur.
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