
Notulen gecombineerde ledenvergadering jeugd en senioren 11 november 2010 

 

1.Opening voorzitter 

Jaap Jan opent de vergadering en heet allen welkom. 

Vervolgens wordt teruggeblikt op het afgelopen seizoen. 

2.Ingekomen stukken/mededelingen 

Er zijn 3 afberichten ontvangen: Ruud de Nijs, Frank Schuijt en Robin Oldenburger.  

3.Notulen ledenvergadering 14 september 2009 

Geen vragen/opmerkingen en de notulen worden akkoord bevonden. 

 De notulist wordt bedankt.  

4 .Jaarverslag  

De voorzitter heeft een jaarverslag gemaakt en leest dit voor. Het jaarverslag wordt geplaatst 
op de website. Vervolgens wordt Bart van Duin bedankt voor zijn jarenlange inzet voor de 
vereniging. Bart ontvangt een bos bloemen en een kadobon. 

5.Bestuursverkiezing 

De organisatiestructuur wordt gewijzigd. Jaap Jan geeft een toelichting hierop. Het 
jeugdbestuur wordt jeugdcommissie. Edwin Swan stopt als bestuurslid. Hij blijft lid van de 
sponsorcommissie. 

De leden van het jeugdbestuur worden bedankt voor hun inzet: Rob Heijmans, Maritsca 
Koster,Dirk Schipper, Kees Jansen, Frank Kaandorp, Ivan Tesselaar en Peter Kemper 
ontvangen een bos bloemen en een kadobon. Frank Schijt en Robin Oldenburger krijgen de 
kadobon en de bloemen thuis bezorgd. 

Aftredend en herkiesbaar zijn Dennys de Nijs, Ruud de Nijs en Klaas Molenaar. Er zijn geen 
tegenkandidaten en allen worden herkozen.  

Volgens rooster aftredend en herkiesbaar Jaap Jan Swan, Peter Latenstein en Kees 
Overman.  

Frank Kaandorp wordt gekozen als bestuurslid.   

6.Verslag penningmeester  

Peter deelt overzichten uit en geeft hierop een toelichting. Het jaar wordt zoals al vele jaren 
positief afgesloten. Bij de baten bedankt Peter alle medewerkers voor het ophalen van oud 
papier. Vervolgens is er gelegenheid voor het stellen van vragen. 

Er wordt opgemerkt, dat de entreegelden lager zijn dan het vorig jaar. Dit komt doordat er dit 
jaar geen nacompetitie is gespeeld en omdat er een afname is van de entreegelden.Verder 
geen vragen. Peter wordt door Jaap Jan bedankt voor zijn verslag en toelichting. 



7.Verslag kascontrolecommissie en benoeming nieuwe commissie 

Kascontrole heeft plaatsgevonden door Co Duineveld en Jan van den Berg. Alles is goed 
verantwoord. Ze hebben een aantal aanbevelingen gedaan en stellen voor de 
penningmeester te déchargeren en de aanbevelingen over te nemen. De commissie wordt 
door Jaap Jan bedankt. 

Jan van den Berg en Co Duineveld willen volgend jaar de kascontrole opnieuw verzorgen. 

8.Voorstel statutenwijziging 

Het bestuur stelt voor de statuten te wijzigen. Klaas Molenaar geeft een toelichting. De 
meeste wijzigingen zijn tekstueel. Voorstel bestuur is de kascommissie te benoemen voor 3 
jaar. Omdat er geen 2/3 van de leden aanwezig is zal op korte termijn nog een extra 
ledenvergadering plaatsvinden. De datum wordt bekend gemaakt via de website. 

Ted Dekker heeft 40 jaar gevoetbald voor onze vereniging. De vraag is gekomen wat 
hiermee kan worden gedaan. Jaap Jan geeft aan dat de KNVB bij invoering van een nieuw 
systeem de oude gegevens niet bewaard. Het is moeilijk om deze gegevens te achterhalen.  

9.Rondvraag 

Joep Weegenhuisen: er is weinig aandacht voor ballensponsors. Hier zal aandacht aan 
worden geschonken. 

Wil Schipper: Kan er meer verlichting komen op het boardingveld-? Is geregeld. 

Jan v.d.Berg: is contributieverhoging nodig? Op dit moment niet. 

Marcel van der Oord: contributie bedragen senioren en B-junioren vermelden op de website. 

Dirk Schipper: Na de winterstop gaan de wedstrijdformulieren digitaal. 

Maritsca Koster: wie levert gegevens op voor vrijwilligerslijst. Via Frank. 

Jolanda Meulemans : vrijwilligerslijst? 

Kees Jansen:  

-tevreden over nieuwe plek van wedstrijdsecretariaat. 

-graag kast die afgesloten kan worden. 

-bijdrage club van 100? 

Bart van Duin : senioren die bedanken benaderen voor Club van 100 of donateur. 

                           

Eventueel ook voor verzorgen training jeugd 

Niels Sprenkeling: vrijwilliger die voetbalt fluit 1 keer per jaar. 

Ivan Tesselaar:  



Op woensdagmiddag geen ruimte meer voor de F-jeugd. De stichting beheert. Huur voor 
ruimte gaat voor gratis gebruik. Ruimte is beperkt. Eerst contact opnemen met Vios-W. 

 

 10.Sluiting 

Jaap Jan bedankt ieder voor de inzet van het afgelopen seizoen en wenst allen wel thuis. 

Hierna sluit Jaap Jan de vergadering en deelt mee dat er nog een rondje van de vereniging 
komt. 

Notulist Kees Overman 


