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20 november 2017



Agenda
1. Opening en mededelingen
2. Vaststellen notulen ALV 14 november 2016
3. Schriftelijke vragen aangaande bestuurlijke zaken
4. Jaarverslag van het bestuur
5. Financieel jaarverslag 2016 - 2017
6. Verslag van de kascommissie
7. Vaststellen begroting 2017 - 2018
8. Vaststellen contributie 2018
9. Renovatie kleine kunstgrasveld (zomer 2018)
10. Benoeming bestuursleden
11. Rondvraag
12. Sluiting
13. Borrel



Opening en mededelingen



Vaststellen notulen ALV
14 november 2016



Schriftelijke vragen aangaande
bestuurlijke zaken

Ingekomen vragen:

1. André van Es inzake de aanschaf van Fox
2. André van Es inzake de grootte van het beeldscherm van een TV
3. Henk Bohré inzake de schorsing van een jeugdlid
4. Henk Bohré inzake het functioneren van de hoofdtrainer



Jaarverslag bestuur (1/3)
Pluspunten 2016 - 2017:
1. Promotie via nacompetitie voor 1e elftal (vier keer is scheepsrecht)
2. Periodekampioenen: IJFC 1, IJFC 3 en IJFC onder 19-1
3. Kampioenen:

a. 7e, 9e en 12e elftal senioren heren
b. Najaarskampioenen: Onder 15-3 en onder 17-3
c. Voorjaarskampioenen: Onder 11-3, onder 10-1 en onder 9-3

4. Positieve resultaten combinatiefunctionaris:
a. Voortzetten clinics op de scholen, BSO’s, Sportfair en succesvolle

peutervoetbal
b. Start Walking Football
c. Aanvraag voor uitbreiding uren gehonoreerd (van 8 naar 12 uur)

5. Stabiele ontwikkeling ledenaantal, bij heren weer van12 naar 14 teams
6. Nieuwe kunstgrasveld welkome uitbreiding en functioneert perfect
7. Voetbal BSO gestart op 24 oktober 2016 met drie middagen, vanaf

augustus 2017 met vijf middagen
8. Perfecte invulling ledenadministratie
9. Perfecte invulling onderhoud accommodatie
10. Grote inzet van circa 240 vrijwilligers



Jaarverslag bestuur (2/3)
Verbeterpunten 2016 - 2017:
1. Tekort aan scheidsrechters bij de senioren
2. Tekort aan scheidsrechters bij wedstrijden die ‘s middags worden

gespeeld
3. Tekort aan medewerkers in de bar en de keuken (vooral aan het begin en

het eind van het seizoen vanwege vakanties)
4. Onvoldoende bezetting technische commissie(s)
5. Gebruik sportpark (parkeren / doeltjes verplaatsen / rommel)



Jaarverslag bestuur (3/3)
Uitdagingen voor 2017 - 2018:
1. Handhaving 1e elftal heren (ontwikkeling tot stabiele 2e klasser)
2. Ontwikkeling en invoering beleidsplan jeugd
3. Spelers onder 19 blijvend te motiveren en te binden (doorstroming naar

senioren)
4. Uitvoering actiepunten beleidsplan 2015 - 2020

a. Aanstellen vrijwilligerscoördinator / uitwerken vrijwilligersbeleid
b. Uitbreiding sponsorinkomsten
c. Inrichting van het clubhuis (o.a. keuken)
d. Aanpassing assortiment en presentatie keuken

5. Invullen vacatures bestuur:
a. Accommodatie
b. Technische zaken Jeugd & Senioren

6. Samen IJFC tot een succes maken!



Financieel jaarverslag 2016 - 2017



Verslag van de kascommissie



Vaststellen begroting 2017 - 2018



Vaststellen contributie 2018
Het bestuur stelt een verhoging voor van € 0,50 per kwartaal.



Renovatie kleine kunstgrasveld
(zomer 2018)

1. Veld is eigendom van de Stichting Exploitatie Accommodatie Groenvliet
die ook de investering en financiering zal doen (IJFC huurt het veld van de Stichting)

2. Mat is versleten, ondergrond is te hard, veel bobbels op het veld en de drainage is slecht
(afgelastingen bij veel regen)

3. Vervanging zomer 2018, rekening houdend met toernooien en start seizoen 2018 – 2019
4. Offertes (opnieuw) opvragen bij meerdere aanbieders
5. Keuzemogelijkheid uit diverse soorten van infill:

 SBR-rubbergranulaat
 Kurk
 TPE of EPDM

6. Keuze wordt bepaald op basis van:
 Actuele wetenschappelijke informatie over eventuele gezondheidsrisico’s
 Voetbaltechnische overwegingen
 Overige informatie (bv. rapport gemeente IJsselstein / Montfoort)
 Kosten investering aanleg in 2018
 Kosten op jaarbasis van het onderhoud (borstelen, groot onderhoud en aanvulling infill)

7. Investering leidt niet tot hogere lasten IJFC, derhalve geen extra verhoging contributie zoals bij
aanleg kunstgrasveld 4 in zomer 2016 (huur komt in de plaats van huidige afschrijving,
eventuele meerkosten komen ten laste van de voorziening groot onderhoud kunstgras)



Benoeming bestuursleden
1. Voorzitter: aftredend en herkiesbaar Johan Boer

2. Sponsorcommissie en niet-herkiesbaar Gert Jan Spinhoven

3. Accommodatie: vacature

4. Technische zaken Jeugd en Senioren: vacature



Rondvraag

PLUS / Brand (4): 25-11 12.30 - 23.00



Sluiting


