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NOTULEN ALV d.d. 25-11-2014

Opening
Voorzitter Piet de Jongh spreekt het welkomstwoord uit tijdens de druk bezochte eerste algemene
ledenvergadering in het nieuwe complex.
Jeugdcommissie
De jeugdcommissie brengt haar jaarverslag uit. Het eerste jaar is zeer succesvol geweest, zowel qua
budget, de toernooicommissie, het onder de aandacht brengen en controleren van de gewenste waarden
en normen binnen de vereniging, het project “fluiten bij de buren” en de werving van nieuwe vrijwilligers.
Wat is er nog meer gebeurd?





opzetten scheidsrechtercursus
eerste editie van het geslaagde “Mark van Hintum” toernooi
verbeteringen toegepast bij de mini-champions league
introductie van kleedkamer moeders

Van de 950 leden zijn er 536 jeugdleden. Dit is een toename van 16%.
Wat gaat er nog gebeuren?








inzet op behoud junioren voor de vereniging
verbeteren overgang naar senioren
verder uitrollen project “gezonde kantine”
meer toernooien
een stem in het algemeen bestuur
door ontwikkelen van de mini champions league
vergroten samenwerking binnen de vereniging

Seniorencommissie
De seniorencommissie brengt haar jaarverslag uit.
Er is een betere opzet van vergaderen gerealiseerd. Er was onder meer aandacht voor het gestegen
aantal boetes. Er is ingezet op vermindering hiervan.
Een aantal andere belangrijke zaken die besproken zijn:




alcoholgebruik in de kleedkamers
strafzaak naar aanleiding van de wedstrijd Margriet 1 – Nooit Gedacht 1
uitstel van het wijktoernooi in verband met het ontbreken van veiligheidsgaranties als gevolg van
de verbouwing van het complex

Tijdens de vrijwilligersfeestavond werd Jos Pigmans gekozen tot vrijwilliger van het jaar.
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Vaststellen van de notulen van de algemene ledenvergadering van 18-11-2013
De notulen van de algemene ledenvergadering in 2013 worden goedgekeurd.
Jaarrekening 2013-2014
Het afgelopen jaar was er sprake van een goed resultaat. Ook zonder de eenmalige extra opbrengsten
blijft er sprake van een zeer positief beeld. Dit is zeer belangrijk in verband met de hogere kosten van de
nieuwbouw. De begroting is zeer uitgebreid toegelicht.
Verslag kascommissie
Er is een verzoek om extra leden voor de kascommissie. Naar het oordeel van de kascommissie is de
financiële administratie zeer goed verzorgd. De administratieve vastleggingen sluiten aan bij de
jaarstukken. Vrijwel alle kostenposten zijn verlaagd. De liquiditeit is gezond te noemen.
De kascommissie heeft een aantal adviezen te weten:



er ontbreekt een kantinekassa dus controle op omzet is moeilijk dus onaangekondigde
tussentijdse steekproef controles zijn aan te bevelen
het algemeen bestuur dient kritisch te blijven op het innen van boetes

De boekhouding wordt door meerdere personen verzocht zodat er sprake is van het 4 ogen principe.
Concluderend stelt de kascommissie de ALV voor om het financiële jaarverslag goed te keuren. Na
stemming blijkt de goedkeuring unaniem te zijn.
Verkiezing kascommissie
De kascommissie wordt herkozen door de ALV. Gerard van der Kroon meldt zich aan als lid.
Begroting 2014-2015
Er is sprake van een schitterende nieuwe accommodatie. Het team van kantinemedewerkers is
uitgebreid. Na dit seizoen zal Jos Pigmans afscheid nemen als kantinebeheerder. Er is sprake van een
hoge inzet door de vrijwilligers. Er is inmiddels een actieve jeugdcommissie. De obligatie actie kende een
zeer goed resultaat. Er is een nieuw bier (verbeterd) contract gesloten met Bavaria. Het effect is een forse
groei van het aantal leden.
Wat zijn de uitdagingen?
Nieuwe accommodatie moet nog afgewerkt worden. Er wordt zwaar ingezet op het schoon, veilig en heel
houden van ons nieuwe complex. Een goede samenwerking met de buurt. Een eveneens goede
samenwerking met de gemeente in verband met de aanstaande bezuinigingen.
Anton van Haren wordt de nieuwe coördinator van de kantine.
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Er zijn goede financiële ontwikkelingen maar ook veel wensen met betrekking tot:
Veiligheid




extra leuningen
extra beugels
extra trappen

Functionaliteit








kantinekassa
extra barkrukken
informatievoorziening in het souterrain
kinderhoek
naamgeving tribune
tent E-kamp
extra goaltjes voor de jeugd

Overige




kantine door aankleding meer een Margriet “look” geven
gordijnen / raambekleding
speeltoestellen

Er wordt een onderbouwd voorstel ingediend om de contributie te verhogen per 01-01-2015 om zoveel
mogelijk wensen te kunnen gaan realiseren.
Het Algemeen Bestuur stelt de algemene ledenvergadering voor om:




de begroting 2014-2015 goed te keuren
akkoord te gaan met de voorgestelde contributieverhoging
het bestuur opdracht te geven de wensenlijst verder uit te werken en waar mogelijk uit te voeren

De algemene ledenvergadering is middels stemming akkoord gegaan en heeft de voorstellen derhalve
aangenomen.
Toelichting ontwikkeling amateurvoetbal Oss
Door geplande gemeentelijke bezuinigingen zal de veldhuur met 120% gaan toenemen.
Naast de gemeentelijke bezuinigingen zijn er een aantal andere zorgwekkende ontwikkelingen:




daling leden aantallen
daling kantine inkomsten
daling sponsoring opbrengsten
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Conclusie, een dergelijke lastenstijging is de doodsteek voor meerdere verenigingen.
Er is een gezamenlijke inzet van voetbalverenigingen en gemeente afgesproken om te komen tot een
verlaging van de kosten/andere wijze van bezuinigingen.
Dit kan o.a. gerealiseerd worden door:




reductie overcapaciteit van voetbalvelden cq. verenigingen
samen complexen delen, samen gaan of saneren
reduceren van overcapaciteit van versnipperde velden

Verkiezing algemeen bestuur
Aftredend en herkiesbaar zijn Jo van der Heijden en Piet de Jongh
Aftredend en niet herkiesbaar is Anton van Haren
Anton wordt bedankt voor zijn inzet en Anton dankt het bestuur voor de prettige samenwerking.
Jo en Piet worden herkozen door de algemene ledenvergadering.
De algemene ledenvergadering verstrekt een mandaat aan het bestuur om 3 posities in te vullen tot de
volgende algemene ledenvergadering.
Pascal van Druten zal toetreden tot het bestuur als bestuurslid Technische Commissie
Niels Bijlhout zal toetreden tot het bestuur als bestuurslid Accommodatie
Een nog nader aan te wijzen persoon zal toetreden tot het bestuur als bestuurslid Jeugd
Rondvraag
Henri Reinders stelt voor om de algemene ledenvergadering voortaan weer op een maandag te houden.
Dit is volgens het bestuur altijd de bedoeling maar dit jaar was er geen andere mogelijkheid. Volgend jaar
wordt de algemene ledenvergadering weer vanouds op een maandag gehouden.
Henri Reinders stelt dat het derde weekend van maart vastgelegd is voor de Vrijwilligersavond en het
derde weekend van november voor de algemene feestavond. Dit is zo 2 jaar geleden vastgelegd. Er is
echter nog niets gecommuniceerd dan wel niet doorgegaan.
Het bestuur erkend dat een en ander is misgelopen. Dit is vooral door de hectiek omtrent de nieuwbouw.
Henri Reinders vraagt zich af wanneer de jubilarissen worden gehuldigd. Het bestuur zegt toe hierop te
studeren.
Ruud Pigmans meldt dat het openingsfeest gepland staat voor het derde weekend van maart 2015. Hij
vindt dat de vastlegging van notulen op de website vrij laat plaats vind en verzoekt om snellere
verwerking. Hij verzoekt tevens om de jeugd te verbieden op zaterdagen en zondagen tussen de
wedstrijden door op de velden te voetballen. Dit is nu nog moeilijk aangezien het complex nog niet
afgesloten is. Er is meer toezicht gewenst.
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Sander Strik stelt voor om weer in de originele geel-witte tenues te gaan spelen aangezien er nu sprake is
van kunstgras en de witte broekjes dus minder snel vies worden. Het bestuur geeft aan dit voorstel op de
volgende bestuursvergadering te gaan bespreken.
Harrie de Looijer verzoekt om meer bordjes met aanwijzingen en richtingspijlen. Uiteraard wordt binnen
het budget getracht hier zoveel mogelijk aan te voldoen.
Sluiting
Voorzitter Piet de Jongh dankt alle aanwezigen voor hun aanwezigheid en inbreng. Hierna wordt de
algemene ledenvergadering gesloten.

