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-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------1. Opening
De voorzitter opent de vergadering om 19.35 uur. Het bestuurslid jeugdcommissie en het
bestuurslid facilitaire zaken sluiten later op de avond aan. De waarnemend penningmeester
zal de toelichting van de hoofdlijnen met betrekking tot het financieel resultaat t/m het
eerste kwartaal van 2015 verzorgen. Als hij binnenkomt wordt er afgeweken van de volgorde
op de agenda.
Voortgang actiepuntenlijst
De actiepuntenlijst wordt doorgenomen.
2. Mededelingen
De voorzitter deelt mee dat de kantinebeheerder is opgenomen in het ziekenhuis. De
voorzitter zal de bestuursleden op de hoogte houden van de ontwikkelingen.
3. Notulen 09-03-2015
De voorzitter neemt notulen van de vorige vergadering door. Er wordt terug gekomen op het
afscheid van de penningmeester. De voorzitter geeft aan dat het benaderen van geschikte
personen voor de functie van penningmeester door alle bestuursleden prioriteit heeft.
De voorzitter van de technische commissie deelt mede dat Medifit een reclamebord bij
Margriet af neemt en dat er een driejarig contract wordt afgesloten voor de buitensportrevalidatie bij Margriet.

4. Jeugdcommissie
4.1 Normen en waarden
Er zijn dit jaar nagenoeg geen incidenten bij de jeugd te melden. Dit is een groot verschil met
vorig jaar. Wel zijn er een aantal problemen geweest bij de lagere seniorenelftallen. Het
bestuur zal in deze een pro-actieve houding aannemen. De voorzitter wil aanwezig zijn
tijdens de leidersbijeenkomst voor de senioren om het standpunt van het bestuur duidelijk
uiteen te zetten. Ook bij nieuwe elftallen dient aangegeven te worden wat het standpunt
van het bestuur is en wat er van het team verwacht wordt m.b.t. normen en waarden.
4.2 Marc van Hintum toernooi 27 en 28 juni
Het jeugdcommissie wil dit organiseren. In verband met de late schoolvakantie en
bouwvakantie is het in augustus niet haalbaar, daarom is gekozen voor 27 en 28 juni.
Er zijn 4 poules van 8 teams nodig voor het toernooi. Inmiddels hebben zich al 24 teams
aangemeld. Ook de velden aan de overkant mogen gebruikt worden. Het gaat om een
toernooi voor A1, B1, C1 en D1.
4.3 E-kamp 2015
Er is overleg met de commissie geweest. Het kamp moet dit jaar uitwijken naar de overkant
van het complex. De commissie vindt dit een probleem en denkt erover het kamp te
beperken tot één dag. De jeugdcommissie wil toch liefst een kamp van 2 dagen voor de
deelnemers. De commissie komt erop terug. Het E-kamp stond gepland voor 12 juni, dit
wordt 3/4 juli.
4.4 Districtkampioenschappen 9 mei
Dit is geregeld.
4.5 Gebruik velden (kunstgras en natuur)
De jeugdcommissie vraagt aan het bestuurslid facilitaire zaken om de goals aan de overkant
te laten staan tot na het toernooi op 27 en 28 juni en om tevens de belijning op deze velden
in stand te houden.
4.6 Voortgaande ledentoename
De vereniging verwacht binnenkort het 1.000ste lid te kunnen verwelkomen. Het bestuur
vindt dat ook dit lid met een bloemetje en gratis trainingspak ontvangen dient te worden.
De jeugdcommissie geeft aan dat er in verband met de vele F-teams geïnvesteerd dient te
worden in extra goals op de kunstgrasvelden. Daarnaast vraagt de jeugdcommissie goedkeuring voor het plaatsen van een advertentie in de Regio voor het werven van mini’s.
Bovendien wil de jeugdcommissie de afspraak met het SEC continueren. Er is destijds een
contract voor 3 jaar afgesloten met de optie dat er na 1 jaar geëvalueerd zou worden. De
jeugdcommissie is zeer tevreden over de trainingen op woensdagmiddag en wil het contract
voortzetten. De kosten voor het 2e en 3e jaar zijn iets hoger dan die in het afgelopen jaar en
de trainingstijden worden iets aangepast. Het bestuur gaat akkoord met het plaatsen van
een advertentie en het voortzetten van het contract met SEC.

5. Algemene zaken
5.1 Wensenlijst afronding accommodatie
Het bestuurslid facilitaire zaken geeft aan dat de lijst de 30e weer wordt opgepakt. Met
betrekking tot het plaatsen van een hekwerk aan de bovenzijde van de tribune dient
Margriet een tekening, met onderbouwing, bij de Gemeente in te leveren. In verband met
de wijziging van het aanzicht van het pand beslist de Gemeente vervolgens of het hekwerk
mag worden geplaatst.
5.2 Gebruik velden tijdens wedstrijden
In verband met de veiligheid van de supporters besluit het bestuur dat er tijdens thuiswedstrijden van het 1e team geen gebruik meer mag worden gemaakt van het 2e
kunstgrasveld en het pannaveldje voor recreatieve doeleinden. De voorzitter van de
technische commissie zal deze mededeling op de site laten zetten. Het bestuur zorgt voor
handhaving van het verbod.
Tevens dienen de toegangen tot het park lastiger gemaakt te worden. Als het park gesloten
is, is het complex via achterzijde en hoofdtoegang toch gemakkelijk te betreden. De vraag
ligt al bij de Gemeente. Het bestuurslid facilitaire zaken heeft deze week een bespreking met
de Gemeente.
6. Technische commissie
6.1 Sportieve doelstellingen
De voorzitter van de technische commissie heeft het stuk over de sportieve doelstellingen
rondgestuurd. Hij heeft hierop geen reacties ontvangen. Het stuk is besproken met de HJO’s
en met de betrokkenen van het 1e en 2e team. Er zal elke 3 maanden een evaluatie
plaatsvinden. Voor wat betreft de HJO’s is het de bedoeling dat zij zich specifiek bezig gaan
houden met opleiden, zodat het niveau binnen de club omhoog gaat, de HJO’s voeren nu
veel taken uit die bij coördinatoren thuis horen. Het stuk over de sportieve doelstellingen zal
op de site worden geplaatst bij de technische commissie.
6.2 Situatie svTop /Deso
In reactie op de situatie bij sv Top en Deso heeft de voorzitter van de technische commissie
gesproken met de leider van het 1e team om de situatie onder de aandacht te brengen.
6.3 Stand van zaken senioren selectie 2015-2016
De selectie voor het 1e team is rond. Als er zich nog spontaan spelers melden, wordt er door
de leiders van het 1e en het 2e en het bestuur bepaald waar deze gaan spelen. Er zijn twee
mensen toegevoegd aan de begeleiding van het 2e team. De staf van het 2e bestaat daarmee
uit 3 personen. Er is een trainer aangesteld voor de A1 en er zijn twee begeleiders aan het
team toegevoegd.

7. Accommodatie
7.1 Reclame borden Hoofdveld/ veld 3
Het bestuurslid facilitaire zaken heeft van de bouwcommissie begrepen dat er geen
reclameborden voor de stoeltjes van de tribune gehangen zouden worden. Het bestuurslid
facilitaire zaken zal bij de bouwcommissie navragen of dit ergens is vastgelegd. Met
betrekking tot veld 3 heeft CSC gevraagd of er een frame voor reclameborden geplaatst
dient te worden. Tijdens de sponsoravond zal er gelobbyd worden om te kijken of er
voldoende belangstelling is.
7.2 Schoonste club van Nederland
Er staan nog een aantal activiteiten open naar aanleiding van de benoeming tot schoonste
club van Nederland. Voor het concert op 23 augustus zijn tot nu toe 4 gegadigden. Zij gaan
op eigen gelegenheid naar Volendam. Woensdag 15 april dient bekend te zijn wie er
meegaan naar de wedstrijd van FC Volendam tegen Fortuna Sittard. De voorzitter heeft een
lijstje met 13 personen. Dit zijn mensen die actief zijn binnen de club met het schoonhouden
van het complex. Ook een aantal bestuursleden zullen bij de wedstrijd aanwezig zijn. In
totaal kunnen 25 personen de wedstrijd bezoeken. De Schoonste Club van Nederland heeft
de spelersbus van Volendam beschikbaar gesteld voor het vervoer. Er zullen nog enkele
mensen benaderd worden om mee te gaan. Ook de mensen van de Gemeente die de
bakken hebben bestickerd zullen gevraagd worden.
7.3 Toegang
Dit is al behandeld bij agendapunt 5.2.
8. Financiën
Toelichting hoofdlijnen financieel resultaat t/m eerste kwartaal 2015
De waarnemend penningmeester geeft aan dat er een positief saldo gerealiseerd is. De
kantineopbrengsten zijn hoger dan vorig jaar, dit is grotendeels te verklaren vanuit de
prijsstijgingen. Ook de contributie-inkomsten zijn door de groei van het aantal leden
gestegen. Inclusief het wijktoernooi wordt een dik positief saldo verwacht. De liquiditeit van
de club is goed. De energiekosten zijn lager dan in het oude complex. De waarnemend
penningmeester is op dit moment bezig met de facturatie naar het Jeugdsportfonds en de
Stichting Leergeld vanuit Margriet. De waarnemend penningmeester adviseert de
jeugdcommissie om nieuwe leden nog niet in te schrijven als ze nog niet in een team kunnen
worden geplaatst. Vanaf het moment van inschrijving is namelijk wel afdracht aan de KNVB
verschuldigd.

9. Sponsoring/website
9.1 Websitereglement
Het bestuurslid sponsoring/website geeft aan dat het reglement nog in behandeling is en
wordt aangepast, waarna het opnieuw wordt voorgelegd.
9.2 Sponsoravond
Het bestuurslid sponsoring/website gaat dit oppakken. Hij zal het budgettair met de
penningmeester kortsluiten. De sponsoravond zal vóór 1 juli gerealiseerd worden. De avond
zal op vrijdagavond plaatsvinden, in het eigen complex.
9.3 Sponsoring sport 2000
De voorzitter technische commissie en het bestuurslid sponsoring/website zijn in gesprek
met Sport 2000 omtrent een nieuw sponsorcontract. Er zal opnieuw een contract als
hoofdjeugdsponsor voor 3 jaar worden afgesloten. Indien de sponsor akkoord gaat wordt er
een clausule in het contract opgenomen in verband met de levering van coachjassen. Het
bestuur gaat akkoord met een nieuw sponsorcontract met Sport 2000.
Ook de beide hoofdsponsoren worden binnenkort benaderd door het bestuurslid
sponsoring/website. De contracten lopen nog tot 1 juli 2015.
10. Rondvraag
De voorzitter van de technische commissie deelt mede dat er op 18 juni een bijeenkomst is
voor Margriet 1, Margriet 2 en de A1.
Het bestuurslid facilitair geeft aan dat er bij de opening een cheque is ontvangen van CSC. Hij
stelt voor om deze cheque te gebruiken voor een mat bij de hoofdingang. Het bestuur gaat
hiermee akkoord. Tevens wordt akkoord gegaan met de bestelling van een grote
geel/zwarte vlag.
11. Sluiting
De voorzitter sluit de vergadering om 21.45 uur.

Volgende vergadering: maandag 11 mei 2015 om 19.30 uur

