
Algemene ledenvergadering
IJFC

20 november 2018



Agenda
1. Opening en mededelingen
2. Vaststellen notulen ALV 20 november 2017
3. Schriftelijke vragen aangaande bestuurlijke zaken
4. Jaarverslag van het bestuur
5. Financieel jaarverslag 2017 - 2018
6. Verslag van de kascommissie
7. Vaststellen begroting 2018 - 2019
8. Vaststellen contributie 2019
9. Benoeming bestuursleden

1. Secretaris: vacature
2. Technische commissie Jeugd en Senioren: verkiesbaar Rachid Eddaoudi
3. Accommodatie: verkiesbaar Jan van den Berg
4. Sponsorcommissie: aftredend en niet-herkiesbaar: Gert Jan Spinhoven (blijft wel aan als

voorzitter sponsorcommissie
10. Rondvraag naar aanleiding van eerdere punten
11. Sluiting
12. Borrel



Opening en mededelingen



Vaststellen notulen ALV
20 november 2017



Schriftelijke vragen aangaande
bestuurlijke zaken

Dick Stoker:
1. Aangezien contant geld nog altijd een wettig betaalmiddel is, vraag ik mij af waarom

dit doordeweeks niet meer is toegestaan. Hoe verklaren jullie dit?

2. Wanneer je balsponsor bent van IJFC, waarom worden er dan niet altijd nieuwe ballen
gebruikt? Terwijl de sponsor wel het volledige bedrag mag betalen.



Schriftelijke vragen aangaande
bestuurlijke zaken

Debbie van Zanten:
1.Kan er geen lijst gemaakt worden die dan gemaild wordt naar beginnende trainers en
leidsters wie waar over gaat en waar je dus je vraag bij kwijt kan.

2.En is het een idee dat elke keer dat er een nieuw iemand begint met trainen of als
leidster, dat deze dan gekoppeld wordt in het eerste seizoen aan iemand die al langer
meeloopt binnen IJFC? Voorwaarde daarbij is dan wel dat die ervaren iemand wel weet
waar je voor wat moet zijn. Want ik hoor links en rechts dat er ook bij mensen die al
langer vrijwilliger zijn het soms onduidelijk is bij wie ze voor zaken moeten zijn.

3.Daarnaast hoor ik best wel wat geluiden van mensen die wel wat willen betekenen.
Alleen na het invullen van de lijst bij het aanmelden van je kind hoor je niks meer terug. Is
daar niet iemand voor die die lijsten na kijkt?

4.Snap dat het regelmatig ook wisselt en alles afhankelijk is van de inzet van
vrijwilligers, maar als je een pdf-bestandje hebt met een lijst, is die makkelijk aan te
passen als een ander een rol gaat invullen wie je voor wat kan aanspreken.



Jaarverslag bestuur (1/3)
Pluspunten 2017 - 2018:
1. Eerste elftal eindigt na promotie op keurige 5e plaats in 2e klasse
2. Periodekampioenen: IJFC 2, IJFC 4 en IJFC Vrouwen 1
3. Kampioenen:

a. IJFC 7
b. Najaarskampioenen: IJFC JO13-1 en IJFC JO17 -3
c. Voorjaarskampioenen: IJFC JO13-3, IJFC JO15-3 en IJFC MO11-1
d. Districtsbeker: JO13-1 (1e jeugdteam in de historie)

4. Stabiele groei ledenaantal (eind september 2018 het 750e lid)
5. Renovatie kleine kunstgrasveld eind mei 2018
6. Voetbal BSO vanaf augustus 2017 met vijf middagen
7. Perfecte invulling ledenadministratie
8. Perfecte invulling onderhoud accommodatie
9. Grote inzet van circa 200 geregistreerde vrijwilligers



Jaarverslag bestuur (2/3)
Verbeterpunten 2017 - 2018:
1. Tekort aan scheidsrechters bij de senioren
2. Tekort aan medewerkers in de bar en de keuken (vooral aan het begin en

het eind van het seizoen vanwege vakanties)
3. Onvoldoende bezetting technische commissie(s)



Jaarverslag bestuur (3/3)
Uitdagingen voor 2018 - 2019:
1. Plaats 1 – 6 voor heren 1
2. Plaats 1 – 3 voor vrouwen 1
3. Spelers onder 19 blijvend zien te motiveren en te binden (doorstroming

naar senioren)
4. Uitbreiding aantal vrijwilligers kantine en zo mogelijk overgang naar drie

diensten op zaterdag
5. Het binnenhalen van nieuwe sponsoren die de opzeggingen per 30 juni

2018 van een aantal grote sponsoren (totaal circa euro 10.000) opvangen
6. Uitvoering actiepunten beleidsplan 2015 - 2020

a. Aanstellen vrijwilligerscoördinator / uitwerken vrijwilligersbeleid
b. Invoering technisch beleidsplan (van jeugd tot en met senioren)
c. Uitbreiding sponsorinkomsten
d. Inrichting van het clubhuis

7. Samen IJFC tot een succes maken!



Financieel jaarverslag 2017 - 2018



Verslag van de kascommissie



Vaststellen begroting 2018 - 2019



Vaststellen contributie 2018
Het bestuur stelt een verhoging voor van € 1,00 per halfjaar.



Rondvraag



Sluiting


