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IJFC

25 november 2019



Agenda
1. Opening en mededelingen
2. Vaststellen notulen ALV 20 november 2018
3. Schriftelijke vragen aangaande bestuurlijke zaken
4. Jaarverslag van het bestuur
5. Financieel jaarverslag 2018 - 2019
6. Verslag van de kascommissie
7. Benoeming kascommissie
8. Vaststellen begroting 2019 - 2020
9. Vaststellen contributie 2020
10. Benoeming bestuursleden

a. Secretaris: verkiesbaar Wendy Romeijn
b. Vice-penningmeester: verkiesbaar Kevin Wallenburg

11. Invulling bezetting bar en keuken vanaf 1 januari 2020
12. Kleedkamerreglement
13. Rondvraag naar aanleiding van eerdere punten
14. Sluiting
15. Borrel



Opening en mededelingen



Vaststellen notulen ALV
20 november 2018



Schriftelijke vragen aangaande
bestuurlijke zaken



Jaarverslag bestuur (1/3)
Pluspunten 2018 - 2019:
1. Grote inzet van ruim 200 vrijwillig(st)ers op allerlei terreinen
2. Herinrichting kantine / financiële bijdragen Roest Crollius Fonds en

VriendenLoterij (“Echt Waar?!”)
3. Groei aantal (jeugd!)leden: > 800 leden

 September 2018: 750 leden / November 2016: 700 leden
4. Inmiddels > 100 vrouwen / meisjes.
5. Afronding technisch beleid jeugd en senioren
6. Technische commissies op orde
7. Vier jeugdteams spelen nu hoofdklasse
8. Flinke aanwas nieuwe sponsoren: compensatie teruggang vorig seizoen
9. Eerste en tweede elftal heren na moeizame tussenfase weggebleven van

nacompetitiewedstrijden om degradatie.
10. Vrouwen 1 geëindigd op keurige 3e plaats, net geen nacompetitie.

Vrouwen 2 in competitie met vrijwel alleen 1e teams ruim gehandhaafd.
11. Periodekampioenen: IJFC 3 (via nacompetitie ook gepromoveerd)
12. Kampioenen:

a. Najaarskampioenen: IJFC JO15-1, IJFC JO13-1 en IJFC JO11-2
b. Districtsbeker: JO15-1 haalde de finale



Jaarverslag bestuur (2/3)
Verbeterpunten 2018 - 2019:
1. Regelmatig een tekort aan scheidsrechters bij de senioren
2. Regelmatig een tekort aan medewerk(st)ers in de bar en de keuken
3. Wisselveld wel gerenoveerd in zomer 2019, maar nog steeds niet

beschikbaar (wellicht in februari 2020)



Jaarverslag bestuur (3/3)
Uitdagingen voor 2019 - 2020:
1. Vacature scheidsrechtercoördinator
2. Vacature vrijwilligerscoördinator
3. Vacature voorzitter per november 2020
4. Uitbreiding aantal vrijwilligers kantine en zo mogelijk overgang naar drie

diensten op zaterdag
5. Uitbreiding sponsoren
6. Spelers onder 19 blijvend zien te motiveren en te binden (doorstroming

naar senioren)
7. Uitwerking Normen en Waarden
8. Uitwerking VOG (Verklaring Omtrent Gedrag)
9. Instelling Vertrouwenspersoon
10. Plaats 1 - 6 voor heren 1
11. Plaats 1 - 3 voor vrouwen 1
12. Samen IJFC tot een succes maken!



Financieel jaarverslag 2018 - 2019



Verslag van de kascommissie



Benoeming kascommissie



Vaststellen begroting 2019 - 2020



Vaststellen contributie 2020
Het bestuur stelt een verhoging voor van € 1,00 per halfjaar.



Benoeming bestuursleden
a. Secretaris: verkiesbaar Wendy Romeijn

b. Vice-penningmeester: verkiesbaar Kevin Wallenburg



Invulling bezetting bar en
keuken vanaf 1 januari 2020



Kleedkamer-reglement (1)
 De kleedkamers mogen alleen worden gebruikt voor het omkleden en/of douchen.

 Vermijd het meebrengen van kostbare voorwerpen (bv. gsm, geld). Laat deze spullen niet
onbeheerd achter. IJFC is niet verantwoordelijk voor verlies en/of diefstal ervan.

 Voetbalschoenen dienen buiten, op de daarvoor bestemde plekken, te worden schoongemaakt.
Voetbalschoenen mogen NOOIT onder de douches of tegen de muren worden schoongemaakt.

 Voorkom het onnodig gebruik (misbruik) van water.

 De kleedkamers dienen na gebruik altijd “trekkerschoon” te worden achtergelaten. De trekker
dient in de kleedkamer achter te blijven.

 Laat afval achter in de daarvoor aanwezige afvalbakken.



Kleedkamer-reglement (2)
 De toiletten gebruiken waarvoor deze zijn bedoeld en weer schoon achter laten. De damestoiletten

zijn alleen voor dames, de herentoiletten alleen voor heren!

 Het is ten strengste verboden om in de kleedkamers te roken, drugs te gebruiken en
alcohol te nuttigen. Drugs en alcohol mogen ook niet in de kleedkamer aanwezig zijn.

 Er mag niet worden gevoetbald in de kleedkamers.

 Indien er iets niet goed werkt i.v.m. een defect of er gaat iets kapot in de kleedkamers, meld dit
dan bij je trainer/leider. Deze dient dit te melden in de commissiekamer

 Bij (vermoeden) van diefstal wordt altijd aangifte gedaan bij de politie.

 Misdragingen worden gemeld bij en afgehandeld door het Bestuur van IJFC. Met opzet
toegebrachte schade wordt verhaald op het team / de speler(s).



Rondvraag naar aanleiding van
eerdere punten



Sluiting


