




Notulen Algemene Ledenvergadering Supportersvereniging sv Avanti’31 over het jaar 2004 gehouden op Vrijdag 28 januari 2005 in de kantine van sv Avanti’31.

Aanwezig:
Acht bestuursleden en 19 leden van de supportersvereniging.

Opening:
De voorzitter heet iedereen van harte welkom op de 40ste jaarvergadering, met een speciaal woord van welkom aan onze ereleden Ad van Duijnhoven en Andre Dahler, hoofdsponsor Ad van Kampen en sub-sponsor Ben van de Moosdijk van BMS.
In zijn openingswoord wenst de voorzitter iedereen een gezond en sportief 2005 toe.
Hierna wil de voorzitter even stil staan bij het overlijden van vier leden van de supportersvereniging. Dit waren Harrie en Thil van Uden

Notulen vorige jaarvergadering:
Over de notulen van de jaarvergadering over het jaar 2003 waren geen op- of aanmerkingen.

Ingekomen stukken en mededelingen:
De volgende leden hadden zich afgemeld voor de jaarvergadering: Wim van Kaathoven, Stefan Kastelijn, Gerrie Kasteleijn, Jos Smits, Bert van Uden en Dirk van de Sande.
Hierna volgden enkele mededelingen van de voorzitter:
Ÿ	Alle seniorenelftallen, dames en de A-junioren krijgen bij een behaald kampioenschap een geldbedrag aangeboden.
Ÿ	De jeugdelftallen / zeventallen krijgen een leuk aandenken bij een behaald kampioenschap in overleg met Avanti.
Ÿ	De Tiny van den Broek Sportiviteitprijs uitreiking zal plaatsvinden op Vrijdag 20 mei 2005.
Ÿ	Het Husseltoernooi zal plaatsvinden op Zaterdag 7 mei 2005.
Ÿ	De contributie blijft gehandhaafd op € 12 per jaar.
Ÿ	Ook zal de supportersvereniging de Dropping / Speurtocht wederom samen met het LERC weer gaan organiseren. Het afgelopen jaar waren er maar liefst 158 deelnemers.
Hierna bedankte de voorzitter het bestuur van Avanti, de jeugdcommissie, damesbestuur, het AJAC, het LERC, Club van 100, het kantinepersoneel, Gerrie Kasteleijn en de Korfbalclub Avanti voor het medeorganiseren van de kaartavonden, Ben van de Moosdijk voor de sponsoring van deze kaartavonden, en natuurlijk onze hoofdsponsor Bouwbedrijf van Kampen die er mede voor gezorgd heeft dat de supportersvereniging aan Avanti een mooi cadeau in de vorm van vier doeltjes kon schenken.

Jaarverslag secretaris:
Op het jaarverslag van de secretaris waren geen op- of aanmerkingen.

Verslag kascommissie:
De kascommissie bestond uit de volgende leden:
Ben van de Mosselaer, Dirk van de Sande en Stefan Kastelijn
De commissie verklaart het volgende:
9 januari 2004,
Hiermede verklaren wij als kascommissie, dat wij de financiële administratie over 2004 hebben gecontroleerd en akkoord hebben bevonden.
Alles was op een zeer overzichtelijke en professionele wijze bijgehouden en was dus voor de kascommissie op een duidelijke manier overzichtelijk gemaakt.
Een compliment voor de nieuwe penningmeester is hiervoor ook zeker op zijn plaats.
Getekend Kascommissie supportersvereniging sv Avanti’31
Ben van de Mosselaer, Dirk van de Sande en Stefan Kastelijn.

Financieel jaaroverzicht 2004 en begroting voor 2005:
Penningmeester Theo Schuurmans geeft een verslag over de financiële situatie van de supportersvereniging voor op dit moment en hij verteld over hoe de begroting voor 2005 er uit zal zien. 
Jan van Houtum vraagt hoeveel leden de supportersvereniging op dit moment telt.
De voorzitter antwoordt hierop dat we nu 248 leden hebben.

Bestuursverkiezing:
Aftredend in het bestuur zijn: Theo Schuurmans en Bart Hellings.
Theo Schuurmans stelt zich weer herkiesbaar.
Bart Hellings heeft besloten om na 8 jaren te stoppen als bestuurslid van de supportersvereniging.
Het bestuur van de supportersvereniging heeft Gerard van Houtum aangezocht om zich kandidaat te stellen als bestuurslid van de supportersvereniging. Gerard was bereid dit te zullen doen.
De voorzitter bedankt Bart Hellings voor de afgelopen 8 jaren, en hij zegt dat we na afloop van de vergadering terugkomen op het afscheid van Bart.
De ereleden Ad van Duijnhoven en Andre Dahler waren bereid om als stembureau te fungeren.
Aantal uitgebrachte stemmen: 27
Theo Schuurmans                  26 stemmen
Gerard van Houtum               27 stemmen
Theo Schuurmans en Gerard van Houtum waren dus gekozen voor een periode van 3 jaar.
De voorzitter feliciteerde Theo Schuurmans met zijn herbenoeming en hij feliciteerde Gerard van Houtum met zijn benoeming en nodigde hem uit om plaats te nemen achter de bestuurstafel.

Verkiezing voorzitter:
Normaliter nam de secretaris nu het woord, maar het was voorzitter Rien van den Broek die de vergadering meedeelde dat hij besloten had om na 9 jaren voorzitterschap te stoppen als voorzitter van de supportersvereniging. Hij vond het tijd worden dat er iemand anders de voorzittershamer hanteerde.
Rien wil gewoon verder gaan als bestuurslid van de supportersvereniging.
Binnen het bestuur is Jack Brus bereid om de functie van voorzitter over te nemen van Rien.
Voorzitter Rien van den Broek vraagt of de vergadering akkoord gaat met deze wijziging.
D.m.v. een welgemeend applaus werd hiermee instemming gegeven.
Rien van den Broek bedankte de vergadering en hij overhandigde symbolisch de voorzittershamer aan de nieuwe voorzitter van de supportersvereniging Jack Brus.
Jack Brus bedankte de vergadering voor het in hem gestelde vertrouwen en hij benadrukte dat het niet mee zal vallen om Rien te vervangen als voorzitter, maar met het bestuur achter zich zal hij er volledig voor gaan.

Benoeming Kascommissie:
Omdat er niemand aftredend is in de kascommissie hoeven er geen wijzigingen plaats te vinden in de samenstelling.
Ben van de Mosselaer, Stefan Kastelijn en Dirk van de Sande hebben ook dit jaar zitting in de kascommissie.
De voorzitter wenst de kascommissie veel sukses toe  voor het lopende jaar.

Rondvraag:
Ben van de Mosselaer: wil de supportersvereniging mede namens de afwezige Bert van Uden bedanken voor het medeorganiseren van de Dropping / Speurtocht 2004, en hij hoopt dat dit wederom een vervolg zal krijgen aan het einde van dit jaar.
De voorzitter laat weten dat de supportersvereniging deze Dropping zeker na het grote sukses het afgelopen jaar wederom mede zal gaan organiseren.

Will de Laat: bedankt de supportersvereniging namens het bestuur en alle leden van Avanti voor de geweldige activiteiten die de supportersvereniging het afgelopen jaar in het kader van het 40-jarige jubileum heeft georganiseerd en hij wil zeker de jubileumcommissie hiervoor bedanken en hij vind dat die leden wel een attentie verdienen.
Namens Avanti heeft hij voor elk bestuurslid een cadeautje meegebracht.
Tevens bedankt hij voorzitter Rien van den Broek die na 9 jaar afscheid heeft genomen als voorzitter van de supportersvereniging. Ook bedankt hij Bart Hellings voor zijn inzet voor de supportersvereniging.
Wil feliciteert Jack Brus met zijn benoeming als voorzitter, Theo Schuurmans met zijn herverkiezing en natuurlijk nieuwkomer Gerard van Houtum met zijn verkiezing als bestuurslid.

Sluiting:
De voorzitter sluit de vergadering en hij bedankt iedereen voor zijn komst, en hij deelt mede dat na afloop van deze jaarvergadering de nieuwe voorzitter Jack Brus de“Supporter van het jaar 2004” zal gaan bekendmaken,  en dat we dan ook nog officieel afscheid nemen van Bart Hellings.


