




Notulen Algemene Ledenvergadering Supportersvereniging
sv Avanti’31

Deze werd gehouden op Vrijdag 25 januari 2008  in de kantine van sv Avanti ’31

Aanwezig : De bestuursleden Theo Schuurmans, Gerard van Houtum, Mari Verhagen, Rien van de Broek, Paul van der Bruggen en Jan Tolk. 
Afgemeld : Jack Brus (ziekte) en Tiny van Uden (vakantie)

Er waren 30 leden van de supportersvereniging aanwezig.

Opening:
Door de afwezigheid van voorzitter Jack Brus wordt de vergadering geleid door 
vice-voorzitter Rien van de Broek.
Rien heet iedereen van harte welkom op de 43e jaarvergadering van de Supportersvereniging, met een speciaal woord van welkom aan de ereleden Ad van Duijnhoven en Andre Dahler. 
 
We staan even stil bij het overlijden van twee leden van de supportersvereniging, 
te weten Sjaan Schellekens, echtgenote van onze voormalige beschermheer Theo Schellekens, en Frans van der Schoot..

Notulen vorige jaarvergadering:
Gerard van Houtum leest de notulen voor van de vorige jaarvergadering  
welke gehouden werd op 26 januari 2007.
Over de notulen van de vorige jaarvergadering waren geen op- of aanmerkingen.

Ingekomen stukken en mededelingen:

De volgende leden hebben zich afgemeld voor de jaarvergadering:  
De bestuursleden Jack Brus en Tiny van Uden en de leden Antoon Schellekens, Ben van de Mosselaer, Huber van Houtum  Lucien van Lieshout en Bert van Alebeek.

Hierna volgden enkele mededelingen van de vice-voorzitter:    
Ÿ	De uitreiking van de  Tiny van den Broek Sportiviteitprijs zal plaatsvinden op
25 april 2008 .
Ÿ	Het Husseltoernooi zal plaatsvinden op vrijdagavond 23 mei 2008.
Ÿ	De Rommelmarkt  zal, indien mogelijk,  gehouden worden op zondag 
18 mei 2008.
Ÿ	Ook zal de Supportersvereniging samen met het LERC de Dropping weer gaan organiseren. Bij de Dropping van 2007 waren 71 deelnemers.
Ÿ	De regeling bij behaalde kampioenschappen blijft ongewijzigd.
Ÿ	De voetbalverenigingen Schijndel, WEC en Avanti zijn samen met de LOS TV
bezig om opnieuw de TV Bingo te organiseren. Namens Avanti neemt de supportersvereniging deel aan deze activiteit. Gerard van Houtum geeft uitleg over de stand van zaken. Organisatorisch is de TV Bingo nagenoeg rond. Er zijn wat problemen ontstaan bij de verkrijging van de vergunning. Zodra meer bekend is zal dit bekend gemaakt worden via de website en het clubblad.

Hierna bedankt de voorzitter het bestuur van Avanti, de jeugdcommissie, het damesbestuur, het AJAC, het LERC, de Club van 100, de OPA-ploeg, terreinmeesters Guus van der Schuijt en Dirk van de Sangen, het kantinepersoneel: Gijs en Lenie Russens en Jan van Kasteren, Ad van Duijnhoven voor het vele stencilwerk, Joke van Kasteren voor het uitdelen van de programmaboekjes en natuurlijk onze hoofdsponsor Bouwbedrijf van Kampen en alle overige sponsoren. 


Jaarverslag secretaris:

Gerard van Houtum leest het jaarverslag voor over het jaar 2007.
Op het jaarverslag zijn geen op- of aanmerkingen.

Verslag kascommissie:

De kascommissie bestond dit jaar uit de volgende leden:
Haico van Schaijk, Hans van de Brand en Frans Schuurbiers
De financiële administratie werd accoord bevonden. De commissie verklaarde schriftelijk, in een uitgebreid verslag, dat de financiële administratie op zeer overzichtelijke wijze was bijgehouden. Een compliment voor penningmeester Theo Schuurmans. 


Financieel jaaroverzicht 2007 en begroting voor 2008:

Penningmeester Theo Schuurmans geeft een verslag over de financiële situatie van de supportersvereniging en hij geeft aan hoe de begroting over 2008 er uit zal zien. 
Jan van Houtum stelt een vraag met betrekking tot de verrekening van de opbrengst reclameborden met Avanti. Theo geeft aan dat hij is uitgegaan van actuele gegevens en verwijst Jan met zijn vraag naar de penningmeester van Avanti, John Kools. 
Er waren verder géén op-of aanmerkingen over het jaaroverzicht en de begroting.


Bestuursverkiezing:

Aftredend in het bestuur zijn: Theo Schuurmans, Gerard van Houtum en Tiny van Uden. Theo en Gerard stellen ze zich weer herkiesbaar. Tiny stelt zich niet meer herkiesbaar. Al enige jaren telt het bestuur 8 leden, terwijl het streven 9 leden is.
Door het aftreden van Tiny is het tekort 2 leden. We zijn dan ook blij dat we 2 nieuwe kandidaten hebben gevonden in de personen van Adrie van Houtum en Lucien van Lieshout.
Christian Gevers en Bert van Engeland worden bereid gevonden om zitting te nemen in het stemburo.
Aantal uitgebrachte stemmen:  36
Alle vier de bestuursleden krijgen de volledige 36 stemmen en worden gekozen voor een periode van drie jaar.
Rien dankt alle aanwezigen voor het gestelde vertrouwen en verwelkomt de twee nieuwe bestuursleden.  Adrie van Houtum wordt uitgenodigd om zitting te nemen achter de bestuurstafel. Lucien van Lieshout is niet aanwezig.
Benoeming Kascommissie:

Omdat Frans Schuurbiers twee jaar in de kascommissie zitting heeft mag hij ook het komende jaar hierin nog zitting hebben. Hans van den Brand en Haico van Schaijk hebben voor het eerste jaar zitting gehad dus zij mogen nog twee jaar.
Alledrie de kascommissieleden geven aan dat zij ook het komende jaar in de kascommissie plaats willen nemen. Rien bedankt hen voor deze toezegging.


Rien vraagt aandacht voor het afscheid van bestuurslid Tiny van Uden die na 21 jaar afscheid neemt van het bestuur van de Supportersvereniging.
Rien stelt voor om Tiny, als dank voor zijn bewezen diensten, te benoemen tot Erelid van onze vereniging. De voltallige vergadering stemt hier mee in met een welgemeend applaus.

Rondvraag:
 
Bert van Uden  bedankt  de supportersvereniging mede namens het LERC  voor het medeorganiseren van de Dropping / Speurtocht 2007. Hij hoopt dat de dropping ook in 2008 weer gehouden zal worden. Hij zal dan ook weer van de partij zijn.

Will de Laat  bedankt de supportersvereniging namens het bestuur voor de prettige samenwerking en feliciteert de bestuursleden met hun herbenoeming. Tevens verwelkomt hij de nieuwe bestuursleden Adrie van Houtum en Lucien van Lieshout en wenst hen veel succes in hun nieuwe functie.
Tevens bedankt hij Tiny van Uden voor zijn jarenlange inzet en deelt mede dat met Tiny de laatste Van Uden afscheid neemt in een bestuur bij Avanti, een memorabel moment.

Bert op ’t Hoog  vraagt hoe de Supporter van het jaar wordt gekozen. 
Rien deelt mede dat je jezelf niet hoeft aan te melden voor deze eretitel; 
het bestuur van de supportersvereniging kiest zelf de Supporter van het Jaar.


Aan het einde van de vergadering werden diverse leden gehuldigd vanwege hun jubileum.

Jan Tolk werd gehuldigd vanwege zijn 10-jarig jubileum als bestuurslid.  
Aan Jan werd een envelop met inhoud overhandigd en voor Ella was er een mooie bos bloemen. 

Binnen het ledenbestand waren vijf  leden die al 25 jaar lid zijn van de supportersvereniging.  Andre Dahler, Christian Gevers en Hans Verhagen werden hiervoor gehuldigd. Huber van Houtum(afgemeld) en Hans van Roy waren niet aanwezig.

6 leden binnen de vereniging zijn al 40 jaar lid. Dit zijn Jo van Uden, Piet Brus,
Ad van Duijnhoven, Henk Brus, Wim van Kaathoven en Pieter Lucius.
Jo, Piet, Ad en Henk werden voor dit heuglijke feit gehuldigd, Wim en Pieter waren niet aanwezig.
Tenslotte werd de" Supporter van het Jaar" bekend gemaakt. Alweer voor de 
21e keer werd deze gekozen. In tegenstelling tot voorgaande jaren is het niet gelukt om deze verkiezing geheim te houden tot het laatste moment.  Dit jaar viel de eer te beurt aan Willy van der Heijden. Willy krijgt als aandenken de pen met inscriptie en voor echtgenote Marij was er een mooie bos bloemen.

Sluiting:
Vice voorzitter Rien van de Broek bedankt tenslotte iedereen voor zijn komst en inbreng en nodigt uit om gezamenlijk nog even `na te borrelen`.

De notulist


Gerard van Houtum
Secretaris Supportersvereniging s.v. Avanti 31


