




Notulen Algemene Ledenvergadering Supportersvereniging sv Avanti’31 over het jaar 2005. Deze werd gehouden op Vrijdag 27 januari 2006  in de kantine van sv Avanti’31.

Aanwezig:
Zeven bestuursleden en  27 leden van de supportersvereniging.

Opening:
Jack Brus heet iedereen van harte welkom op zijn eerste jaarvergadering als voorzitter en de 41ste jaarvergadering van de Supportersvereniging, met een speciaal woord van welkom aan onze ereleden Ad van Duijnhoven en Andre Dahler.
In zijn openingswoord wenst de voorzitter iedereen een gezond en sportief 2006 toe.
Hierna wil de voorzitter even stil staan bij het overlijden van twee leden van de supportersvereniging te weten Gerard van Liempd en Harrie van Liempd, waarvan Harrie tevens erelid was van Avanti.

Notulen vorige jaarvergadering:
Over de notulen van de jaarvergadering over het jaar 2004 waren geen op- of aanmerkingen.

Ingekomen stukken en mededelingen:
De volgende leden hadden zich schriftelijk afgemeld voor de jaarvergadering:  
Paul van der Bruggen, Ad van Kampen, Hol Wierema, Rien de Laat, Jo van Kessel, 
Stefan Kastelijn en Bert van Engeland, 
Hierna volgden enkele mededelingen van de voorzitter:
Ÿ	Evenals voorgaande jaren zal aan alle seniorenelftallen, dames en de A-junioren  bij een behaald kampioenschap een feestavond of een geldbedrag worden aangeboden, een en ander afhankelijk van het aantal kampioenselftallen.
      De jeugdelftallen / zeventallen krijgen een leuk aandenken.
Ÿ	De uitreiking van de  Tiny van den Broek Sportiviteitprijs zal plaatsvinden op Vrijdag  9 juni 2006 tijdens de feestweek van Avanti 75.
Ÿ	Het Husseltoernooi zal plaatsvinden op  Zondag 14 mei 2006.
Ÿ	De contributie blijft gehandhaafd op € 12 per jaar.
Ÿ	Ook zal de Supportersvereniging samen met het LERC de Dropping  weer gaan organiseren. Bij de Dropping van 2005 waren 115 deelnemers.
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,
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. 

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 financiële administratie werd accoord bevonden. De commissie verklaarde schriftelijk dat de financiële administratie op zeer overzichtelijke en professionele wijze was bijgehouden. 
Een compliment voor penningmeester Theo Schuurmans. 
Financieel jaaroverzicht 2005 en begroting voor 2006:
Penningmeester Theo Schuurmans geeft een verslag over de financiële situatie van de supportersvereniging en hij geeft aan hoe de begroting over 2006 er uit zal zien. 

Henk van Liempd vraagt naar de reservering voor de jubileumrekening. Henk vraagt of dit al is voor het volgende jubileum en vindt het tevens een groot bedrag.
Theo geeft aan dat de reservering ook bedoeld is voor onvoorziene posten zoals in het jaar 2006 de aanschaf van een nieuw scorebord. De benaming jubileumrekening  is misschien niet helemaal juist. Het betreft feitelijk een spaarrekening.
 
Bestuursverkiezing:
Aftredend in het bestuur zijn: Rien van de Broek, Paul van der Bruggen en Jan Tolk.
Alledrie stellen ze zich weer herkiesbaar. 
De ereleden Ad van Duijnhoven en Andre Dahler waren wederom bereid om als stembureau te fungeren.
Aantal uitgebrachte stemmen:  34
Paul van der Bruggen  32 stemmen,  Jan Tolk  33 stemmen 
Rien van den Broek  34 stemmen            
Alle drie de heren werden weer gekozen voor een periode van drie jaar.  
De voorzitter feliciteerde Paul, Jan en Rien met hun herbenoeming. 

Verkiezing voorzitter:
Formeel moest Jack Brus aftreden als voorzitter. Hij stelde zich wel weer herkiesbaar.
Besloten werd om het stemmen achterwege te laten. De vergadering liet door een welgemeend applaus duidelijk merken dat Jack als voorzitter door moest gaan.

Benoeming Kascommissie:
Omdat Ben van de Mosselaer drie jaar in de kascommissie had gezeten was hij aftredend.
Ben werd vervangen door Frans Schuurbiers.
De kascommissie zal dus bestaan uit Stefan Kastelijn, Dirk van de Sangen en  
Frans Schuurbiers.

Rondvraag:
Vincent de Vroomen vraagt of het wenselijk is dat de supportersvereniging toegevoegd wordt aan de website van Avanti. Vincent geeft aan dat hij hieraan in de komende tijd zal gaan werken.
Tevens vraagt hij wat de plannen zijn van de supportersvereniging als Avanti 1 in april of mei eventueel kampioen zal worden. Voorzitter Jack Brus antwoordt dat hier zeer zeker aandacht aan besteed zal gaan worden.

Bert van Uden  wil de supportersvereniging mede namens het LERC bedanken voor het medeorganiseren van de Dropping / Speurtocht 2005, en hij hoopt dat dit wederom een vervolg zal krijgen aan het einde van dit jaar. 
Jack antwoordt dat de dropping ongetwijfeld een vervolg zal krijgen in 2006.
Bert wenst de supportersvereniging tevens succes met de werving van nieuwe leden.

Henk van Liempd bedankt de supportersvereniging namens de jeugdafdeling en spreekt de hoop uit dat de jeugd ook in de toekomst weer mag rekenen op financiële steun om bepaalde activiteiten te bekostigen. Ook hieraan zal de supportersvereniging waar mogelijk ondersteunen.

Harrie Cromsigt vraagt of het mogelijk is om een nieuw scorebord aan te schaffen omdat het oude bord al lang niet meer naar behoren functioneert.
Jack antwoordt dat in de begroting voor 2006 al rekening is gehouden met de aanschaf van een nieuw scorebord. Binnen niet al te lange tijd zal hierover een beslissing genomen worden.

Will de Laat : bedankt de supportersvereniging namens het bestuur voor de prettige samenwerking en feliciteert de bestuursleden met hun herbenoeming. 
Hij geeft tevens aan dat de 1000 euro welke begroot zijn voor kampioensactiviteiten naar zijn mening aan de lage kant zijn als Avanti 1 kampioen wordt. 
Jack geeft aan dat mocht het zover komen dat Avanti 1 én misschien Avanti 2 kampioen worden, de supportersvereniging zal bijstaan daar waar we kunnen.

Aan het eind van de vergadering werden twee leden gehuldigd vanwege hun 25 jarig lidmaatschap : Aart van de Boogaard en Mari Brus. Mari was niet aanwezig tijdens de vergadering. Aart van de Boogaard was wel aanwezig en werd tijdens de vergadering gehuldigd.  Aart kreeg de pen met inscriptie en een welverdiend applaus van alle aanwezigen.

Tenslotte werd de Supporter van het Jaar bekend gemaakt. Alweer voor de 19e keer werd de supporter van het jaar gekozen. Dit jaar viel de eer te beurt aan Wil Bayens, moeder van Dirk van de Sangen (speler van het 9e en tevens terreinmeester) en Bart van de Sangen 
(speler van Avanti 1). Wil is al jarenlang supporter van Avanti 1 .
Ook Wil krijgt de pen met inscriptie en een bos bloemen. We hopen haar nog lang op het Avantiterrein te mogen begroeten.
Dirk van de Sande bedankt namens de selectie-elftallen van Avanti Wil voor haar jarenlange steun en support.
Ook van Dirk ontvangt ze namens de selectie een bos bloemen.   

Sluiting:
De voorzitter wenst Avanti een bijzonder succesvol jubileumjaar toe en hij bedankt iedereen voor zijn komst en inbreng.

De notulist


Gerard van Houtum
Secretaris Supportersvereniging s.v. Avanti 31


