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Notulen van de Algemene Ledenvergadering gehouden op 14 november 2016

Aanwezig namens het bestuur: Johan Boer, Serge van Soest, Sjaak de Zeeuw, Ton Gerritsen, Gert Jan
Spinhoven, Sanne Wolffensperger

Aanwezige leden, niet zijnde bestuursleden: Henk Bohré, An Bosman, Dirk Broekhuizen, Ton van
Dommelen, Wil van Doorn, Sjoerd Goedel, Hans Jansen, Esther Kemp, Jan Kemp, Ruud van der
Linden, Jeroen Linschoten, Jasper van Muijden, Dennis Nakken, Monique Overdijk, Wilfred van de
Peppel, Ton Schoonenberg, Marvin Schouten, Cas van Soolingen, Dick Stoker, Willem Tomassen,
Kevin Wallenburg,
Afgemelde leden: Fred van den Beld

1+2. Opening en mededelingen
De voorzitter opent de vergadering om 20.00 uur, heet iedereen welkom en vraagt om 1 minuut
stilte vanwege het overlijden van Kees van den Heuvel.

3. Vaststellen notulen ALV 16 november 2015
Blz. 1: Jasper van Muijden vraagt om een update m.b.t. Fox Sports. Serge geeft uitleg dat het door de
slechte internetverbinding momenteel niet mogelijk is. In de toekomst wordt er gekeken naar het
aanleggen van glasvezel, al dan niet samen met VVIJ. Een abonnement op Fox Sports is duur en laat
alleen Nederlands voetbal zien op momenten waarop de kantine gesloten is.
Blz. 2: Sjoerd Goedel vraagt of er nog steeds een tekort is aan scheidsrechters voor de senioren.
Serge geeft aan dat het een blijvend probleem is, zeker nu vaste scheidsrechters uit de running zijn.
Joop Borgsteijn en Arno Horlings zijn bezig een wervingsplan op te zetten.
Blz. 3: Dick Stoker wil weten of de samenwerking met VVIJ verbeterd is. Johan zegt dat de
samenwerking verbeterd is. Er wordt meer overlegd en Serge geeft aan dat er sowieso wekelijks
overleg is met de wedstrijdsecretaris van VVIJ.
Blz. 5: Johan wil van Henk Bohré weten hoe het ervoor staat om Co Kranenburg postuum erelid te
maken. Henk heeft contact gehad met een achterkleinkind die het zou bespreken met haar broers en
zussen, dit is (nog) niet gebeurd. Henk heeft het gevoel zelf enthousiaster te zijn over het idee dan de
nabestaanden van Co.
Sjoerd Goedel wil weten in hoeverre het tenuebeleid wordt nagestreefd. Alle jeugdteams spelen in
het nieuwe tenue. Je moet mensen de kans geven. Enkele senioren wachten nog op shirts. Hummel
heeft voor het eerst een leveringsprobleem. Twee teams spelen in andere tenues i.v.m. hun sponsor.

4. Schriftelijke vragen aangaande bestuurlijke zaken
Dick Stoker heeft een schriftelijke vraag gesteld waarom er niet aan sponsoren van IJFC gedacht
wordt wanneer er een opdracht vanuit IJFC gegeven wordt.
Dit gaat met name over het schilderwerk. Ulrich van Egdom (destijds bestuurslid vanuit de
sponsorcommissie) heeft onze sponsoren gevraagd voor de klus, echter geen van allen had tijd. De
vraag was voor de zomer gesteld. Na de zomer moest er een besluit genomen worden en is er een
andere schilder benaderd. Vaste procedure is dat er eerst sponsoren benaderd worden en daarna
pas iemand van buiten de vereniging.
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5. Jaarverslag van het bestuur
Helaas geen promotie voor het 1e. De A1 doet het goed in de hoofdklasse en de vrouwen zijn
gepromoveerd. Het 5e is kampioen en het 3e heeft het in de nacompetitie heel ver geschopt.
Verschillende jeugdteams zijn kampioen geworden en het aantal jeugdleden blijft op peil. De wens
om peuter- en wandelvoetbal te verzorgen is vervuld.
Het derde kunstgrasveld is gerealiseerd en het 85-jarig jubileum is gevierd. Dit lukt uiteraard alleen
maar met de vele vrijwilligers die IJFC telt.
Min-/verbeterpunten:
- Tekort aan scheidsrechters voor de senioren;
- Bezetting keuken;
- Het 9e uit de competitie.
Uitdagingen:
- Promotie IJFC1;
- Promotie JO19-1;
- Privatisering velden en kleedkamers;
Uitvoering van de actiepunten:
a Werving vrijwilligerscoördinator loopt nog steeds;
b De sponsorcommissie is geprofessionaliseerd;
c Ledenwerving jeugd gaat goed;
d Ton Schoonenberg is bezig met opstellen technisch beleidsplan senioren en de afstemming met
beleid jeugd;
e Kantine-inrichting, dit loopt al lang en nog steeds en uitbreiding toiletten;
f Met behoud van de huidige sfeer kunnen er wel wat modernere aanpassingen komen waaronder
het assortiment in de keuken.
g Vacatures bestuur: Secretaris, TC jeugd en senioren.

6. Financieel jaarverslag 2015 - 2016
De belangrijkste investering is nog steeds het paviljoen en de kleedkamers. De kas- en banksaldi zijn
goed. De contributie is toegenomen door o.a. meer vrouwen en jeugd.

Door de wettelijke transitievergoeding zijn de trainerskosten wat gestegen. De kosten zijn stabiel.
Onderaan de streep is het resultaat € 13.000.
Het kleine kunstgrasveld wordt vervangen zodra het volledig afgeschreven is (voorjaar 2017). De
grootste kostenpost is die van de accommodatie. Tegenvaller was de ecotax waarvoor jaarlijks zo’n
€ 2.500 á € 3.000 werd ontvangen, maar deze subsidieregeling is komen te vervallen.

7. Voortgang inzake rubbergranulaat
De ophef is begonnen door een televisieprogramma over de mogelijke gevaren van rubbergranulaat.
IJFC heeft drie velden waar rubbergranulaat in zit. Hoewel er een keurmerk op de velden zit, zegt dat
weinig over het rubbergranulaat (zo’n 30.000 gemalen autobanden per veld) omdat het inmiddels
ook al een aantal keren bijgevuld is. De overheid heeft via KNVB het RIVM verzocht om extra
onderzoek te doen.  Meer dan tips geven op de website (bijv. trainen in lange broek, bidons niet op
het veld gooien) kan IJFC op dit moment niet doen. In het geval dat het granulaat vervangen moet
worden kost dat tussen de € 60.000 en € 70.000 per veld.
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8. Verslag van de kascommissie
Jasper van Muijden is voor het laatst. Zijn opvolger is Fred van den Beld. Alles is gecontroleerd en ziet
er keurig uit. Complimenten en goedkeuring namens de kascommissie.

9. Vaststellen begroting 2016 - 2017
Door de verhoging van de contributie voor de investering in het 3e kunstgrasveld is de contributie
flink hoger, maar dat is ook nodig. De kantine-opbrengst is weer wat omhoog gegaan. Door veel
nieuwe en een aantal grote sponsoren is de sponsoropbrengst ook omhoog gegaan.
De kosten van de accommodatie gaan flink omhoog met name door de huur en het onderhoud van
het derde kunstgrasveld.

10. Vaststellen contributie 2017
Er is een akkoord voor een contributieverhoging van € 0,50 per kwartaal.

11. Benoeming bestuursleden
Constant Bouwman is gestopt, voor hem in de plaats is Esther Kemp gekomen vanuit de
kantinecommissie.
Sjaak de Zeeuw is herkiesbaar en wordt herkozen.
Aftredend is Sanne Wolffensperger en niet herkiesbaar. Voor haar in de plaats wordt Monique
Overdijk gekozen als secretaris.
Er is nog een vacature voor technische zaken jeugd en senioren.

12. Rondvraag naar aanleiding van eerdere punten
Cas van Soolingen: Geeft bij Ton Gerritsen aan dat hij met de werkzaamheden voor het derde
kunstgrasveld meer ondersteuning verwacht had. Deze werkzaamheden werden door de Stichting
(Fred van den Beld) aangestuurd en derhalve is Ton zich van geen kwaad bewust.
Wil van Doorn: De ballenvangers liggen er al lang, wanneer worden deze geplaatst? De afspraak staat
nu voor vrijdag 8.00 uur nadat het na eerdere afspraken niet gebeurd is.
Henk Bohré: Ziet overal het oude logo terugkomen (het AD, KNVB, etc). Kunnen we overal niet het
juiste logo aanleveren?

13. Sluiting
Johan bedankt om 21.55 uur iedereen voor de positieve avond.


