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Verslag van de Algemene Ledenvergadering  
d.d. 29 november 2018 

 
Aanwezig: Thierry Bek, Erik Gomersbach, Patrick Kersbergen, Kees van der Neut, Marian van 

Schipstal en Joke van Zon (Bestuur) 
Danny van den Burgt, Tom Dekker, Dick Eskes, Willem van Haren, Marco Hazeleger, Bert 
Hellema, Danny Huigen, John van ’t Hul, Kees de Kuijper, Frank de Lang, Frank van der 
Linden, Arie van Loenen, Niels van Mansom, Peter Plomp, Charlene Schuurman, Jan van 
der Stoep, Jan Tuithof, Jan de Vos, Maartje ?,  Jos van Wijngaarden en Amber van 
Wijngaard 

Afwezig met 
kennisgeving: 

 
André de Kuiper, André Prins, Henk Schulten en Jan van Veen 

 
 
1. Opening 

Om 20.30 opent de voorzitter de vergadering met een welkom aan allen.  
 
2. Verslag Algemene Ledenvergadering 17 mei 2018 
 Het verslag wordt goedgekeurd en vastgesteld. 

 
3. Mededelingen 
3.1. Nieuw kunstgrasveld 
 De voorzitter bedankt alle vrijwilligers die hebben geholpen bij de aanleg van het kunstgrasveld. 
 
3.2. Stand van zaken fusiecommissies 
 Alle subcommissies, met uitzondering van één, zijn inmiddels bij elkaar geweest.  
 De fusiecommissie komt eenmaal per maand bij elkaar. Daarvan zal elke keer een verslag 

gemaakt worden en deze zal op onze website gepubliceerd worden. 
 Voor contact met de fusiecommissie is emailadres beschikbaar. Deze mailbox wordt beheerd 

door Ton Hendriks, voorzitter fusiecommissie. 
 
3.3. Kantine  
 De kantine is door Danny Huigen geschilderd, waardoor deze weer toonbaar is. 
 Het bestuur dankt Danny voor het oppakken van deze grote klus. 
 
4. Kascommissie 

Huidige kascommissieleden: Cees Breedveld en Franks van der Linden. 
Na behandeling van het verslag van de kascommissie verleent de vergadering, onder 
dankzegging aan de kascommissie, decharge aan de penningmeester c.q. het Bestuur.  
Volgend jaar hebben zitting in de kascommissie: Frank van der Linden en Johan ‘t Hul. 
 

5. Financieel jaarverslag 2017/2018 
Alvorens de penningmeester toelichting geeft op het financieel jaarverslag, bedankt hij iedereen 
die geholpen heeft bij het herstellen van ons dak.  
 
Er is een positief resultaat behaald van € 1.0000. 
Er zijn diverse initiatieven genomen om de inkomsten te verhogen, zoals bijvoorbeeld de Grote 
Clubactie, Tank- en schenk-actie, etc. 
 
Het noodzakelijk onderhoud heeft plaatsgevonden. Er is veel groot onderhoud afgelopen 
seizoen gepleegd. Naast de vervanging van  het dak en het plafond zijn ook de boeiboorden en 
de deuren vervangen, kantine en kleedkamerdeuren geschilderd, etc. 

 Extra onvoorziene uitgaven waren de verplaatsingskosten voor de elektriciteitskast in verband 
 met aanleg kunstgrasveld. 

 
Een aandachtspunt is de wijze waarop leden met clubmaterialen omgaan, denk hierbij aan: 
 Opruimen van materialen, waaronder doelen, hoekvlaggen, etc. 
 Uitdoen van de lichten 



 

 

 

2 van 2 
Algemene Ledenvergadering 28 november 2018 
 

  
 Daarnaast is het zorgelijk dat er een terugloop is in het aantal vrijwilligers. En lid dat het 

vrijwilligersbeleid op zich wil nemen is zeer gewenst. 
 
 De samenwerkingsovereenkomst tussen v.v. Montfoort en MSV’19 is getekend. 
 
 Zeer positief is dat v.v. Montfoort weer een meidenteam heeft. 
 
 De strategie wordt puntsgewijs besproken. 
  
6. Jaarverslagen commissies. 

De verschillende commissies hebben weer een hun jaarverslagen ingeleverd. Er wordt door de 
commissieleden een korte toelichting gegeven op de verslagen. 
De verslagen zullen op onze website gepubliceerd worden. 
 
Jan Tuithof merkt op dat hij de jaarverslagen minimaal vindt. Hij mist bijvoorbeeld in het 
jaarverslag van de secretaris dat er met veel vrijwilligers gewerkt is aan het dak en de plafonds. 
Hij verzoekt de bestuursleden om meer creativiteit hierin te betrachten. 
Hoewel het bestuur aangeeft dat zowel in de algemene ledenvergadering van mei als in deze 
vergadering veel aandacht is besteed aan deze werkzaamheden, zij de opmerking van Jan 
Tuithof ter harte zullen nemen. Echter met de terugloop van het aantal vrijwilligers, wordt er een 
groot beroep gedaan op de beschikbare tijd van de bestuursleden en de jaarverslagen zijn dan 
inderdaad een sluitstuk van de werkzaamheden. 

 
7. Vacatures 

Op dit moment staat er een aantal cruciale vacatures open: 
- Materialenverzorger voor de veteranen 
- Ondersteuner van de inkoper kantine 
- Bestuurslid kantinezaken, waaronder ook de barplanning valt. 
 
Geopperd wordt dat Theo IJsakkers wellicht de inkoper kantine kan ondersteunen. 
 

8. Rondvraag 
8.1 Gala-avond 

Op 13 april 2019 wordt weer een gala-avond gehouden. Uiteraard zijn alle kavels hiervoor 

welkom. 
 

9.2. Vlaggenmasten 
Naar aanleiding van een vraag over vlaggenmasten, wordt gemeld dat hier aan gewerkt wordt. 
De plaats waar de vlaggenmasten moeten komen, moet nog vastgesteld worden. 

 
9.3. Subcommissie Cultuur vraagt alle leden om input te leveren. 
 
9.4. Namen leden fusie-subcommissies: wanneer worden deze bekend gemaakt? 

De voorzitter meldt dat alle mededelingen vanuit de fusiecommissies in gezamenlijkheid met 
MSV’19 geschiedt. Zij verwacht dat binnenkort de namen op de beide websites van de 
verenigingen gepubliceerd zullen gaan worden. 

 
9. Sluiting 

Niets meer aan de orde zijnde wordt de vergadering om 22.30 uur gesloten. 


