




Notulen Algemene Ledenvergadering Supportersvereniging
sv Avanti’31 over het jaar 2006.


Deze werd gehouden op Vrijdag 26 januari 2007  in de kantine van sv Avanti’31.

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

en  30 leden van de supportersvereniging.

Opening:

Jack Brus heet iedereen van harte welkom op de 42e 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 2007 toe.
Hierna staat Jack even stil staan bij het overlijden van twee leden van de supportersvereniging, Toon van de Oetelaar (Toontje de Kis) en Anneke van Heeswijk én Jan de Graaf, subsponsor van onze vereniging.  
Jack geeft aan dat het voor Avanti een heel bijzonder jaar is geweest met de viering van het 75-jarig bestaan én de kampioenschappen van Avanti 1, 2, en 4 en tevens van de junioren B2 en pupillen F5.

Notulen vorige jaarvergadering:

Over de notulen van de vorige jaarvergadering (27 januari 2006) waren geen op- of aanmerkingen.

Ingekomen stukken en mededelingen:

De volgende leden hadden zich schriftelijk afgemeld voor de jaarvergadering:  
Jan van Houtum, Fons Heestermans, Mevr. van de Oetelaar-Smits, Mies van Engeland, Maikel van Weert, Tiny Verhoeven en Holke Wierema.
Hierna volgden enkele mededelingen van de voorzitter:    
Ÿ	De uitreiking van de  Tiny van den Broek Sportiviteitprijs zal plaatsvinden op 20 april 2007.
Ÿ	Het Husseltoernooi zal plaatsvinden op  6 mei 2007.
Ÿ	Een nieuwe activiteit, de Snuffelmarkt/Rommelmarkt, zal gehouden worden op 20 mei 2007.
Ÿ	Er worden reeds voorbereidingen getroffen cq. contacten gelegd om een vriendschappelijke wedstrijd tegen een Betaald Voetbalorganisatie te regelen.
Ÿ	Ook zal de Supportersvereniging samen met het LERC de Dropping weer gaan organiseren. Bij de Dropping van 2006 waren 89 deelnemers.
Ÿ	De regeling bij behaalde kampioenschappen blijft ongewijzigd.
Ÿ	Vanaf het seizoen 2007/2008 zullen alle jeugdleden van Avanti gratis lid zijn van de supportersvereniging. De Supportersvereniging zal gaan zorgen voor de lidmaatschapskaarten.

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:
Dirk van de Sande, Stefan Kastelijn en Frans Schuurbiers
De financiële administratie werd accoord bevonden. De commissie verklaarde schriftelijk dat de financiële administratie op zeer overzichtelijke 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 2007 er uit zal zien. 

Aansluitend op deze overzichten doet Jack namens de supportersvereniging het voorstel aan de vergadering om de contributie te verhogen van € 12 per jaar naar 
€ 15 per jaar. Na enige kritische opmerkingen van Antoon van den Broek betreffende deze verhoging gaat de vergadering toch akkoord met de eerste contributieverhoging sinds 1964. De contributie wordt vastgesteld op € 15 per jaar. Tevens zal voor iedereen overgegaan worden op automatische incasso. 

Bestuursverkiezing:

Aftredend in het bestuur zijn: Jack Brus, Tiny van Uden en Mari Verhagen.
Alledrie stellen ze zich weer herkiesbaar. 
Ben van de Mosselaer en Bert van Uden worden bereid gevonden om zitting te nemen in het stemburo.
Aantal uitgebrachte stemmen:  38
Alle drie de bestuursleden krijgen de volledige 38 stemmen en worden weer gekozen voor een periode van drie jaar.    
Jack dankt alle aanwezigen voor het in hun gestelde vertrouwen.

Verkiezing voorzitter:

Rien van de Broek neemt het onderdeel `Verkiezing voorzitter` voor zijn rekening.
Formeel moest Jack Brus aftreden als voorzitter. Hij stelde zich wel weer herkiesbaar. Rien stelt voor 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 Dirk van de Sande en Stefan Kastelijn drie jaar in de kascommissie hebben gezeten zijn zij beiden aftredend. Jack bedankt beiden voor hun inzet in de afgelopen drie jaar.
Tijdens de vergadering worden Hans van den Brand en Haico van Schaijk gevraagd om zitting te nemen in de kascommissie. Beiden zijn hiertoe bereid.
De kascommissie zal dus bestaan uit Haico van Schaijk, Hans van de Brand en  
Frans Schuurbiers.

Rondvraag:

Vincent de Vroomen  vraagt wat de supportersvereniging gaat doen voor de jeugdleden als deze vanaf het volgend jaar gratis lid worden van de Supportersvereniging
Jack antwoordt dat het doel is om de jeugdleden meer betrokken te laten zijn bij de supportersvereniging. Als zij naar de senioren gaan hopen we toch een aantal leden te behouden. Tevens zal nog nagedacht worden hoe de jeugdleden op andere manieren dan we reeds gewend zijn meer betrokken kunnen laten worden.

Stefan Kastelijn  vraagt waarom het Husseltoernooi niet op een zaterdag wordt gehouden, dit was in het verleden altijd een succes. Jack antwoordt dat de agenda van Avanti dat niet toelaat vanwege de toernooien e.d.  Het afgelopen jaar was er concurrentie van communies en Moederdag. Vandaar dat de belangstelling minimaal was.  We hopen dat de komende editie op meer belangstelling mag rekenen. Getracht zal worden om vroegtijdig melding te maken van het Husseltoernooi bij trainers, spelers en begeleiding.
Tevens vraagt Stefan voor wie de wedstrijden tegen betaald-voetbalclubs eigenlijk geregeld worden, omdat volgens zijn mening de spelers van Avanti 1 hier niet op zitten te wachten.
Jack antwoordt dat het hem niet bekend is dat selectiespelers zo´n wedstrijd niet zien zitten. Indien de mogelijkheden zich  voordoen zal een en ander kortgesloten worden met de trainer van de selectie.


Bert van Uden  vraagt of er dit jaar geen verkiezing van "De supporter v-h Jaar"  is. Jack deelt mede dat dit na de vergadering zal gebeuren en verwijst naar de agenda. Tevens wil Bert  de supportersvereniging mede namens het LERC bedanken voor het medeorganiseren van de Dropping / Speurtocht 2006. Hij  zal ook bij de volgende Dropping 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. 
Will verwijst naar de begroting voor de kampioenschappen van het afgelopen jaar en deelt mede dat deze gelukkig veel te laag was. Will bedankt de supportersvereniging voor hun steun en wenst ze veel succes in de toekomst.

Aan het einde van de vergadering werden door Jack drie bestuursleden gehuldigd vanwege hun  15-jarig en 20-jarig jubileum als bestuurslid.  Paul van der Bruggen werd gehuldigd voor zijn 15 jarig jubileum als bestuurslid. Mari Verhagen en Tiny van Uden werden gehuldigd voor hun 20-jarig jubileum al bestuurslid. Alle drie de bestuursleden werd een kado overhandigd en voor de echtgenotes Els, Wil en Sjan waren de bloemen.

De volgende huldiging werd gedaan door Rien van den Broek. Jack was namelijk zelf ook al 15 jaar actief als bestuurslid, waarvan de laatste 2 jaar als voorzitter. Ook Jack kreeg hiervoor de felicitaties en kado´s,  en de bloemen voor Astrid.

Binnen het ledenbestand waren drie leden die al 25 jaar lid zijn van de supportersvereniging nl . Will de Laat, Antoon Schellekens en Mies van Engeland. Will en Antoon werden hiervoor gehuldigd, Mies van Engeland had zich voor de vergadering afgemeld.

Mevr. van de Oetelaar-Smits zou gehuldigd worden voor haar 40-jarig( !!) lidmaatschap van de supportersvereniging. Zij had zich echter een paar dagen vantevoren afgemeld wegens een ernstige val van de trap. Jack zal haar thuis bezoeken en de bijbehorende kado´s en bloemen overhandigen.
 

Tenslotte werd de" Supporter van het Jaar" bekend gemaakt. Alweer voor de 
20e keer werd de "Supporter van het jaar" gekozen. Dit jaar viel de eer te beurt aan Mirjam van Weert. Mirjam is al jarenlang supporter van Avanti. Niet alleen bij de senioren, maar ook zaterdags bij de jeugd is ze wekelijks op het sportpark te vinden.
Ook Mirjam krijgt de pen met inscriptie en een bos bloemen. We hopen haar nog lang op het Avantiterrein te mogen begroeten. Mirjam bedankt Avanti voor haar verkiezing en meldt meteen Jan aan als lid. 
Stephan Kastelijn bedankt namens het eerste en tweede elftal van Avanti Mirjam voor haar jarenlange steun en support. Ook van Dirk ontvangt ze namens de selectie een bos bloemen.   

Sluiting:
Jack bedankt iedereen voor zijn komst en inbreng en nodigt iedereen uit om gezamenlijk nog even `na te borrelen`.

De notulist


Gerard van Houtum
Secretaris Supportersvereniging s.v. Avanti 31


