Voetbalvereniging Nooit Gedacht

Notulen Algemene ledenvergadering d.d. 03-12-2019
Aanwezig: Wout Verstegen, Ties Raijmakers, Ad Bijveld, René van Erp, Nico Gloudemans, Bert
Duijs, Gerard Clement, Tonnie Oppers, Wim van Herpen, Ken Bissels, Rik van
Roosmalen, Björn Steenbergen, Thijn Vos, Luuk Bijveld, Tim Bissels, Janneke
Schuurmans, Michael v/d Heuvel, Wendy v/d Doelen, Edith v/d Hanenberg, Rik
Hoeben, Sanne Verbruggen, Jessica van Iersel, Sanne van Roosmalen, Angela van
Rooij, Tiny Schuurmans (later), Mark v/d Steen, Robbert Wagemans, Tiny Heijmans,
Bart Hoeben, Wilco Cremers, Toine de Kok, Mirjam Krijnen, Ruud Vorstenbosch, Rob
van Boekel, Niels Verbruggen, Mari Strik.
Afgemeld: Jos Schuurmans en Toon Bijveld
1. Opening en mededelingen door de voorzitter:
De vergadering wordt om 21.00u geopend door Mari. Hij heet alle aanwezige leden hartelijk
welkom, in het bijzonder de aanwezige ereleden Nico Gloudemans, Tonnie Oppers, Tiny
Heijmans en Tiny Schuurmans (die later aansloot).
Er wordt één minuut geapplaudisseerd voor de leden die in 2019 zijn overleden, te weten Jan
Broeksteeg, Nico Rovers, Jan Bouwmans en Bets Gloudemans.
De concept notulen van de Algemene ledenvergadering dd. 11 december 2018 zijn gepubliceerd
op onze website en we hebben daar geen aan- of opmerkingen over ontvangen, deze worden
daarom dus nu definitief vastgesteld.
Wilco geeft een toelichting op het ledenaantal. Ondanks nieuwe aanmeldingen van jeugd- en
seniorenleden is het ledenaantal gezakt van 746 naar 736 leden. De reden hiervan is de
opschoning van het ledenbestand voorafgaande aan de contributierun in september 2019.
De presentielijst wordt uitgereikt door onze secretaris, deze wordt rondgegeven en door 27
aanwezige leden en 9 aanwezige bestuursleden ondertekend.
2. Terugblik afgelopen jaar en speerpunten 2020
Mari presenteert een terugblik van de belangrijke gebeurtenissen van januari t/m december 2019
op basis van een Power Point presentatie. (zie bijgevoegde link).
3. Verslag van de commissie kascontrole:
De commissie bestaande uit Wout Verstegen, René van Erp en Ties Raijmakers heeft de
kascontrole uitgevoerd en verleent decharge aan het bestuur voor het door hen gevoerde
financiële beleid.
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4. Benoeming nieuwe commissie kascontrole:
De kascommissie voor het nieuwe seizoen zal wijzigen. Dit omdat de termijn van Wout Verstegen
is verlopen. De nieuwe kascommissie zal bestaan uit: Ad Bijveld, Ties Raijmakers en René van
Erp.
5. Jaarverslag financiën seizoen 2018-2019 en vaststelling begroting seizoen 2019-2020:
Resultaat 2018-2019 en balans per 30 juni 2019
Het verslagjaar, welke loopt van 1 juli 2018 tot en met 30 juni 2019 is geëindigd met een positief
saldo van €5.606,--. Dit resultaat zal worden toegevoegd aan het eigen vermogen van de
vereniging waardoor dit vermogen zal eindigen op € 133.615,--. Nog steeds zit een groot gedeelte
van dit eigen vermogen in de clubgebouwen. De penningmeester benadrukt nogmaals dat het
wenselijk is om meer eigen vermogen in liquiditeit te krijgen. Het bestuur zal hier ook steeds meer
naar toe gaan werken.
Na jaren van negatieve resultaten is het bestuur bijzonder tevreden over de ingeslagen weg met
betrekking tot de financiën van de vereniging. Inkomsten zijn licht stijgende. Maar vooral zijn de
uitgave beter onder controle. De commissies krijgen steeds beter inzicht en dus grip op hun
uitgave wat dus resulteert in het doen van alleen de nodige uitgave welke de begroting toe laat.
Begroting 2019-2020
De penningmeester heeft namens het bestuur uitleg gegeven over de begroting van 2019-2020.
Met onder meer inhaalonderhoud, extra afschrijvingen, een hogere huur en een jubileumweekend
zullen de kosten weer wat stijgen. Echter verwachten we bij de zowel de contributie inkomsten,
sponsorinkomsten alsmede de kantine inkomsten een groei in de netto opbrengsten. Mede
hierdoor zal de begroting van 2019-2020 sluiten op een positief saldo van € 4.520,--.
De door het bestuur voorgestelde begroting voor 2019-2020 wordt door alle aanwezige leden
goedgekeurd en dus als zodanig vastgesteld.
6. Contributie seizoen 2020-2021
Vanwege de vrij hoge contributieverhogingen in het seizoen 2018-2019 en 2019-2020 stelt het
bestuur voor om de contributie voor het seizoen 2020-2021 niet te verhogen met het statutair
bepaalde CBS inflatie percentage. De aanwezige leden stemmen daarmee in. De contributie voor
het seizoen 2020-2021 blijft derhalve gelijk aan de huidige contributieopbouw.
7. Voorstel aftredend en herkiesbaar bestuurslid en nieuwe voorzitter inclusief stemming
Toine de Kok is aftredend en herkiesbaar, alle aanwezige leden gaan hiermee akkoord. Voorts
wordt Mari Strik door het bestuur voorgedragen als nieuwe voorzitter. Alle aanwezige leden gaan
hiermee akkoord.
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8. Rondvraag:
Mark van der Steen: Er is weinig licht op de strook bij veld 2 en veld 3 grenzend aan de
zgn. "L". Kan dat worden aangepast?
Rob antwoordt dat er zal worden bekeken of er in één van de aangrenzende lichtmasten een
armatuur kan worden bijgeplaatst.
Mark van der Steen: Ik zie veel verschillende kleuren bij onze teams die afwijkend van onze
clubkleuren rood/wit. Bestaat er een zgn. kledingprotocol?
Tiny antwoordt dat er momenteel druk wordt gewerkt aan een kledingprotocol. Dit zal niet zo lang
meer op zich laten wachten.
Mark van der Steen: Kan er een bordje worden geplaatst bij het nieuwe kunstgrasveld met
daarop de tekst: Toegang tot het kunstgrasveld alleen toegestaan voor spelers en
stafleden en kan dit tevens ook worden gepubliceerd?
Rob antwoordt dat hij een dergelijk bordje zal laten maken en zodra dit hangt zal deze boodschap
ook worden gepubliceerd op onze website.
Sluiting:
Mari bedankt de leden voor hun aanwezigheid, sluit de vergadering sluit omstreeks 22.15 u. en
biedt alle aanwezige leden nog een drankje aan namens Nooit Gedacht.
Aldus opgesteld te Geffen op 17 december 2019
M. Strik

W. Cremers

voorzitter

secretaris
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