Algemene Ledenvergadering RKSV Margriet 13 november 2017

Opening:
De vergadering wordt door de voorzitter geopend en vraagt om 1
minuut stilte voor Tiny van Geenen die in maart 2017 is overleden.
Verslag jeugdcommissie:
Het verslag wordt door Ron de Vries toegelicht.
Er zijn op dit moment 1083 leden, waarvan 670 jeugdleden. In 2017
is er een groei van 2% geweest wat lager is t.o.v. vorige jaren. Er
ligt een uitdaging om groei te realiseren of te stabiliseren
Terugblik 2016/2017:
*door De Groene Engel en De Leesmap zijn alle teams voorzien van
nieuwe kleding
*de zaterdagdiensten lopen goed. Wel een uitdaging om de
bezetting rond te krijgen. Het aantal vrijwilligers zou hoger kunnen
zijn.
*de groep intern scheidsrechters verloopt goed. Alle B spelers
hebben hun spelregelbewijs gehaald
*de samenwerking SEC/ROC en SDV voor training E jeugd en
mini’s op woensdag verlopen goed. Er wordt ook op
zaterdagochtend training gegeven.
*de activiteiten worden goed bezocht er het meidentoernooi heeft
een goede naam maar moet nog groeien.
*de zaaltrainingen zijn afgeschaft aangezien we kunstgrasvelden
bezitten.
De focus van de jeugdcommissie ligt dit jaar op:
*nieuwe ledenwerving en ledenbehoud
*A-teams moeilijk te behouden en te vullen en de overgang naar de
senioren behoeft aandacht
*organiseren regio toernooi voor de mini’s
*straatvoetbal dag organiseren met maatschappelijke samenwerking
winkelcentrum Ussen.
Vanuit de zaal wordt gevraagd wie in de jeugdcommissie zit?
Deze commissie bestaat uit Ron de Vries + Joop Wolters
Er is een onderbezetting en de commissie is moeilijk te vullen.
De bezetting van de scheidsrechtspool is minimaal. Alleen intern
werven is de enige optie. De aantal scheidsrechters nemen af. De
KNVB vraagt steeds meer maar wij kunnen steeds minder leveren.
Er is een klein groep vrijwilligers die heel veel doen. Per team zijn
er 2 à 3 vrijwilligers die veel voor het team doen. Daarnaast zijn er
veel vrijwilligers die ingezet worden voor specifieke zaken.
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De invulling van scheidsrechters en voor de zaterdagdiensten komt
uit een klein groepje. Er zouden vanuit de jeugdleden
scheidsrechters ingezet kunnen worden. Veel 17- tot 19-jarige zijn
op zaterdag niet beschikbaar i.v.m. werk.
De voorzitter geeft aan dat er met de 4 Osse voetbalverenigingen
overleg is over de invulling van de vrijwilligers en scheidsrechters,
Deze verenigingen kampen met hetzelfde probleem.
Verslag seniorencommissie:
Het verslag is aan het bestuur verzonden en er wordt een filmpje
getoond met het Margrietlied. De commissie bestaat op dit moment
uit 2 leden. Zij geven aan dat er te weinig info c.q. openheid is
vanuit het bestuur.
De commissie geeft aan dat de invulling van de scheidsrechters ook
een probleem bij de seniorenteams is. Het animo voor de cursus is
erg klein. De overgang van de jeugd naar de senioren heeft de
aandacht van de commissie. De competitie 023 verloopt naar
tevredenheid
De focus van deze commissie ligt op:
*betere communicatie/overleg met bestuur/jeugd- en technische
commissie. Het is voor alle partijen halen en brengen.
*overgang van jeugd naar senioren. Veel seniorenteam zijn
vriendenteams.
*opstellen beleidsplan, zoals afgesproken met het bestuur
*wijktoernooi is gestopt. De teams en mensen komen niet meer
*het koesteren van de vrijwilligers.
Een vraag vanuit de zaal is wat de plannen van de commissie zijn
om op bijv. de zondag de jeugd en/of andere teams naar de
senioren te halen? Wellicht de ze competitie verzetten naar de
zaterdagavond?
De commissie geeft aan dat dit meegenomen wordt in het op te
stellen beleidsplan.
Vaststellen notulen 28-11-2016:
Ruud merkt op dat op pagina 2 gesproken wordt over 9
seniorenteams en 1 damesteam. Dit is niet correct.
Dit moet zijn: 8 seniorenteams + 1 damesteam.
Verder zijn er geen op- of aanmerkingen op de notulen en worden
deze goedgekeurd.
Jaarrekening 2016 – 2017:
De jaarrekening heeft ter inzage in de bestuurskamer gelegen.
Diverse onderdelen van de jaarrekening worden door de
penningmeester verder toegelicht.
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Het resultaat 2016-2017 is lager t.o.v. het vorig jaar.
Wat opvalt is dat:
* de energiekosten nu lager zijn t.o.v. vorig jaar.
* er voorzieningen getroffen zijn van € 30.000,- voor groot
onderhoud van het gebouw.
* de vaste lasten betreft voornamelijk heffingen van de Gemeente
* de huur van de velden vertonen ieder jaar een verhoging. Deze
tendens zal doorgezet worden.
* er is nu met 1 bedrijf een contract afgesloten voor alle installaties
* door een te late aanmelding is er dit jaar geen gebruik gemaakt
van de Rabobank-Actie
*door Bavaria is er dit jaar een lening van € 19.664,kwijtgescholden wat het eindresultaat ten goede gekomen is.
De voorzitter bedankt Leo Strik voor de presentatie van de cijfers.
Verslag kascommissie:
Het doel van de kascontrole is om na te gaan of de cijfers goed
verwerkt zijn en de controle daarop. Deze controle heeft op 2
november j.l. plaatsgevonden.
Het verslag en de bevindingen worden door Marc van der Heijden
toegelicht. De administratie ziet er keurig en verzorgd uit. De
facturen zijn gecontroleerd en de juistheid van het saldi wordt
gecontroleerd a.d.h.v. de daadwerkelijk stand van de bank.
De adviezen van de kascommissie van vorig jaar zijn binnen diverse
commissie opgevolgd, zoals het aftekenen van de declaraties.
Er is wel gebleken dat het proces van de eindejaars activiteiten niet
altijd goed verwerkt en afgetekend worden door het bestuur. De
commissie wil graag met heet bestuur meedenken om dat anders in
te regelen.
De kascommissie adviseert om de jaarstukken goed te keuren en
het bestuur décharge te verlenen.
Na stemming onder de aanwezige worden de jaarstukken
goedgekeurd en wordt er aan het bestuur décharge verleend.
Verkiezing kascontrolecommissie:
Aangezien Gerard van der Kroon stopt als lid van de
kascontrolecommissie vraagt de voorzitter wie zich beschikbaar wil
stellen voor deze functie.
Maria Hol meldt zich aan en treedt toe tot de kascontrolecommissie.
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Begroting 2017 – 2018:
De begroting wordt in grote lijnen door Leo Strik toegelicht.
In de Algemene kosten zal bezuinigd moeten worden. De
wedstrijdkosten bestaan voornamelijk uit kosten van de KNVB en de
aanschaf van ballen. Daar is moeilijk in te bezuinigen. Bij de overige
kosten is weinig te bezuinigen. Er zal getracht worden om meer uit
de opbrengsten te halen.
De SEC-kosten bestaat uit het inhuren van externe begeleiding voor
trainingen op de woensdagmiddag. Dat betreft inclusief de
voorbereidingen en begeleiding van de stagiaires. Hier ligt een
contract aan ten grondslag.
De kosten en opbrengsten binnen de sponsorcommissie blijven
nagenoeg gelijk. Het bestuur heeft als doel gesteld om € 7.500,extra binnen te halen aan sponsering.
Bij de contributie is er een afboeking geweest van gestopte leden.
Dit geeft op dit moment een vertekend beeld.
Er zal getracht worden op de kantine opbrengsten dit jaar te
verhogen. Dit zal gerealiseerd gaan worden door de 2 toernooien
die dit jaar niet gehouden zijn weer in te plannen.
Er wordt een apart pinautomaat aangeschaft voor de verkoop vanuit
de keuken. Nu wordt alles onder de kantineverkoop geboekt.
De verlaging van de brutowinst ligt waarschijnlijk aan de begin- of
eindvoorraad die misschien niet klopt. Er is nu geen aanwijzing dat
de aangeslagen bedragen daadwerkelijk in de kas opgenomen zijn.
De kascommissie heeft geen onregelmatig patroon gezien bij de
afstorting van de kasgelden maar heeft de vreemde
brutowinstmarge wel opgemerkt.
Het streven is om dit jaar met een klein resultaat van € 2.175,- het
jaar af te sluiten. De belangrijke pijlers zijn sponsoring en
opbrengsten kantine.
Vanuit de zaal komt het voorstel om:
* deel te nemen aan de Grote Clubactie of bij elk lid een lot in
rekening te brengen?
* verhoging van de contributie?
* hoe verhoudt onze contributie zich t.o.v. andere verenigingen?
Het bestuur geeft aan dat zij tijdens de opmaak van de begroting
niet gekozen hebben om de contributie te verhogen.
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De Grote Clubactie is wel een zorgenkindje. De verkoop van de
loten is te laat ingezet en voor gedwongen loten verkoop aan de
leden is niet gekozen.
De 4 Osse voetbalverenigingen hebben onderling afgesproken om
de contributie en de prijzen van de kantine zo veel mogelijk gelijk te
laten lopen. Er is een klein verschil per lid per jaar.
W.v.t. de verhoging van de contributie is een aantal jaren geleden al
tijdens de ledenvergadering besloten om de contributie jaarlijks te
indexeren. Daarvoor hoeft het bestuur geen toestemming meer te
vragen. Voor een structurele verhoging moet wel toestemming
gevraagd worden.
Er volgt een discussie om het bestuur de mogelijkheid te geven om
de contributie, boven de toegestane indexering, te verhogen. Dat
geldt tevens voor de kantineprijzen. Dit zou van toepassing kunnen
zijn als de sponsering tegenvalt.
De voorzitter vraagt officieel toestemming aan de ledenvergadering
om, indien van toepassing, de contributie van de leden te verhogen
en de kantineprijzen aan te passen.
Na stemming onder de leden gaat het merendeel akkoord met dit
voorstel.
Er is een goede inschatting gemaakt omtrent de kosten en
opbrengsten. In de presentatie van de begroting is een fors bedrag
opgenomen onder de afschrijvingen. Er is ook veel geïnvesteerd. In
de loop der jaren zullen de investeringen afnemen waardoor de
afschrijvingen ook fors lager worden. Voor de toekomst ziet het er
positief uit.
In de laatste bestuursvergadering is besloten om niet meer met
kwartaalcijfers te werken maar meer op basis van de
ontwikkelingen. Zodoende worden de cijfers meer inzichtelijker.
Het bestuur vraagt goedkeuring voor de begroting 2017/2018 aan
de leden. Na stemming wordt de begroting goedgekeurd.
Verkiezing bestuursleden:
Marc van Luijk en Eric Vrolijk hebben aangegeven aftredend te zijn
en stellen zich niet herkiesbaar. De voorzitter neemt het woord en
bedankt beide heren voor de inzet van de afgelopen jaren voor de
voetbalvereniging.
De voorzitter wil graag Gerard van der Kroon voordragen als nieuw
bestuurslid
Daarnaast zijn aftredend en wel herkiesbaar: Ron de Vries, Pascal
van Druten en Niels Bijlhout.
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Voor de 3 herkiesbare bestuursleden en het nieuwe bestuurslid
worden de stembiljetten uitgereikt onder de aanwezigen.
Nadat de formulieren ingeleverd zijn en na de telling daarvan
worden alle kandidaten herkozen / gekozen.
Rondvraag:
Ruud Megens:
Kunnen er 2 nieuwe kleedkamers en een extra kunstgrasveld
aangelegd worden?
De notulen van de ledenvergadering en van de
bestuursvergaderingen worden te laat aangebonden.
Antwoord: de voorzitter steekt de hand in eigen boezem en zal er
voor zorgen dat de notulen op de site gezet worden.
Voor de nieuwe kleedkamers en kunstgrasveld is op dit moment
geen geld.
Henry Reijnders
DE AED zit achter een gesloten deur en is daardoor niet bereikbaar.
Antwoord: De AED hangt nu op een veilige plek maar is inderdaad
niet bereikbaar. In overleg met Jan Middel zal de AEG verplaatst
worden zodat deze voor iedereen bereikbaar is.
Jo de Valk
Waarom is er een nieuwe AED aangeschaft aangezien de vorige
door SAP gesponsord was en SAP een sponsor van Margriet is?
Antwoord: Leo heeft deze besteld en heeft zich niet gerealiseerd en
niet gekeken of wij een sponsor hebben die zich met de AED bezig
houdt.
Ruud Megens:
Wil graag een aparte TV waarop alleen de sponsoren vermeld
worden.
Antwoord: Er hangt een kleine TV bij binnenkomst van de kantine
waar de sponsors benoemd worden. Als men ziet dat deze niet aan
staat, dit even doorgeven aan het kantine personeel. De aanschaf
voor nog een TV zal binnen het bestuur besproken worden.
Sluiting:
De vergadering wordt door de voorzitter gesloten
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