
1. Johan Breeuwer opent de vergadering om 20:05 uur en heet iedereen welkom. 
2. Simone van Geest geeft een toelichting op het jaarverslag 2008/2009 en seizoen 2009/2010 tot 

nu. De jaarverslagen worden vastgesteld. 
3. Financieel overzicht: 

 Er is een aantal opmerkingen bij de begroting: 
- Waarom geen kantine-inkomsten bij DRC? Antwoord: die zijn in de lage huur verrekend. 
- Waarom staan er maar vijf keeperstenue’s op de begroting? Antwoord: we hebben er hier 

niet veel van nodig omdat de meeste tenue’s worden gesponsord. 
- Hoeveel gaat de bar straks opleveren? Antwoord: moeilijk een schatting te maken, gaat 

ook nog eens in samenwerking met de hockeyclub. 
- Is 1.000,- euro voor onderhoud niet veel te weinig? Antwoord: het is een schatting die niet 

gebaseerd is op ervaringscijfers. Afgesproken wordt om hier bij de volgende begroting 
extra op te letten. 

- De begroting wordt goedgekeurd door de ALV. 
 De leden van de kascommissie worden benoemd, de heren Tino Wallaart en Toon Kreijns  

(19 uitgebrachte stemmen waarvan 17 geldig, alle 17 voor). De kascontrolecommissie 
verleent decharge aan het bestuur voor de jaarrekening 2008/2009.  

 Er is een aantal opmerkingen bij het contributievoorstel:  
- Opgemerkt wordt dat de contributie aan de hoge kant is. Antwoord: er is gekeken naar 

wat gemiddeld de contributie is bij vergelijkbare clubs. AFC IJburg zit nu ergens in het 
midden. 

- Opmerking: er moet nu per jaar worden betaald, misschien is het een suggestie om het 2 
keer per jaar te doen, net als bij de mini's. Antwoord: het huishoudelijk reglement gaat uit 
van vooruitbetaling van de contributie voor het gehele jaar. Afwijking daarvan in het 
voordeel van de leden is toegestaan. De penningmeester zal bekijken of en hoe dit te 
organiseren. 

- Opmerking: het zou mooi zijn als de sponsorcommissie nog meer gesponsorde shirts voor 
elkaar kon krijgen, scheelt weer centjes... Antwoord: we geven het door, met de 
opmerking dat we al veel gesponsorde shirts hebben en dat gesponsorde shirts eigendom 
blijven van de club.  

- De ALV stemt in met de contributieverhoging tot de volgende ALV. 
4. Het bestuur wordt gekozen zoals voorgesteld op de agenda, met de aantekening dat de vacature 

voor een secretaris per direct wordt ingevuld door Rutger Groot (aangedragen door het bestuur). 
De aftredende leden worden heel hartelijk gedankt. 

5. Twee opmerkingen: 
 In artikel 9 wordt niet beschreven dat in het clubtenue gespeeld moet worden. Het bestuur 

verwijst hiervoor naar de gedragsregels. 
 Artikel 25, derde lid kan veel vrijheid verschaffen aan groepen leden die het huishoudelijk 

reglement willen wijzigen. Het bestuur zal zich beraden over het instellen van een quorum (het 
minimum aantal personen of leden dat aanwezig moet zijn om een stemprocedure als geldig 
te kunnen beschouwen). 

Het huishoudelijk reglement wordt aangenomen met twee wijzigingen: 
 Bij de commissies wordt de barcommissie (commissie nummer 13) toegevoegd. 
 In navolging van artikel 13, tweede lid bestaat de kascontrolecommissie de volgende keer uit 

drie leden en één plaatsvervangend lid. 
6. Het bestuursreglement wordt ongewijzigd aangenomen. 
7. De rondvraag: 

 Instroom nieuwe kinderen: is het wel wenselijk dat er kinderen voorrang krijgen (die instromen 
via overeenkomst met DMO over de combinatiefunctionaris)? Het bestuur legt uit dat dit mede 
de manier is waarop de club een betaalde trainer (via DMO) in dienst kan hebben. Het bestuur 
vindt dit geen onoverkomelijke voorwaarde. 

 Kunnen er in de toekomst vaste scheidsrechters komen? Antwoord bestuur: goede suggestie, 
we proberen dat zeker op te gaan zetten als we onze vaste locatie hebben. 

8. De vergadering wordt om 22:20 uur gesloten. 


