
 

 

Notulen bestuursvergadering 14-12-2015  

Afwezig: Ron de Vries en Marc van Luijk 

1. Opening 

2. Mededelingen:  

 Piet stuurt notulen vergadering 9 november door. Notulen worden goedgekeurd. 

3. Jeugdcommissie  
 

 Kerstbomen. Driekwart van de bomen is verkocht. Er worden zwarte cijfers 
geschreven. 

4. Algemene zaken 

 Overleg buurt 

Bestuur is in gesprek gegaan met buurtgenoten. Volgende gesprek vindt plaats in 

februari. Voorzitter, Penningmeester en Accommodatie manager gaan naar volgende 

gesprek. Voorzitter doet voorstel voor datum. 

 

 Wedstrijdsecretariaat  

Het bestuur buigt zich over de organisatorische problematiek m.b.t. indeling van 

velden en kleedkamers binnen wedstrijden van de jeugd. 

 

 Onder welke bestuursfunctie vallen diverse commissies en functionarissen?  

Er wordt een analyse gemaakt van functies en taken die er binnen de club zijn. Onder 

welk bestuurslid valt wie. 

 

 Gesprekken met andere verenigingen 

Regiegroep heeft rapport opnieuw aangeboden aan voetbalverenigingen. Drie 

verenigingen hebben gereageerd. Clubs zijn het niet eens met besluiten Gemeente. 

Regiegroep gaat hier niet over. 

 

Er is een gesprek geweest met een vereniging, anders dan een voetbalvereniging. 

Wellicht dat dit ruimte biedt aan de overkant van het complex. 



 

Er vindt een gesprek plaats met ROC de Leijgraaf over een gebruik van een ruimte tot 

september. Penningmeester en Bestuurslid kantinezaken voeren gesprek. 

 

 Kaderavond met verkiezing vrijwilliger van het jaar: 

 16 april 2016 20.30 uur. Alle leden mogen kandidaten aandragen, bestuur 

neemt een besluit. Er wordt een oproep geplaatst op de website. 

 Vriendenkring feest 

 Algemene feestavond (entreegelden) November 2016  

 Sponsoravond  

 Supportersvereniging feest 

 Nieuwjaarsreceptie (geen vergunning over) 

 Jubilarissen (geen vergunning nodig) 

 

 Lijstje met jubilarissen doornemen / speldjes bestellen 

  

 Supportersvereniging 19 december 
Martijn, Piet en Jo zijn aanwezig. 
Penningmeester zorgt voor cadeau.  
 

5. Technische Commissie  

 Stand van zaken senioren selectie 

 Trainers 2015-2016 

Voorzitter van Technische Commissie doet verslag van gesprekken met trainers 

seniorenselectie.  

6. Accommodatie   

 Veldverlichting  

-Er is een extra mast geplaatst. In de week van maandag 21 december wordt er een 

lichtmeting gedaan. Piet de Jongh zal ervoor zorgen dat de mensen van HAK op het 

complex kunnen.  

 

 Toegang sportpark ambulance  

Niels heeft nog geen terugkoppeling gehad om het hek bij de velden te verbreden. Hij 

komt hier op terug.    

7. Financiën  

 Systeem van innen contributie 

Clubcollect zou de contributie voor de vereniging uit kunnen gaan voeren. Er wordt 

per run 1 euro in rekening gebracht. Momenteel wordt er twee keer per jaar 

contributie geïnd. Dit zou betekenen dat er 2 euro per lid per seizoen betaald moet 

worden. Penningmeester doet meer onderzoek en brengt het de volgende 

vergadering in. 



  

 Jantje Beton 

De helft van de opbrengst gaat naar goede doelen en de andere helft naar de 

vereniging. In maart 2016 vindt deze collecte plaats.    

8. Sponsoring/website   

 Niet aan de orde geweest 


