Verslag van de Algemene Ledenvergadering
d.d. 19 juni 2014
Aanwezig:

Thierry Beck Dick ten Hoonte, André Prins, Henk Schulten en Joke van Zon (Bestuur),
William Bleij, Edwin de Bruin, John Boegheim, Tom Dekker, Wiek Drost, Dick Eskes, Jan de
Geest, Erik Gomersbach, Willem van Haren, Gerrit Hilgeman, Jaap van Houten, , Kees de
Kuijper, Nick van Luinen, Marian van Schipstal, Robert van der Stoep en Jos van
Wijngaarden

Afwezig met
kennisgeving: Peter Plomp, Jan van der Stoep en Theo IJsakkers

1.

Opening
Om 20.30 waren er niet 35 leden aanwezig, zijnde 10% van het ledenbestand. De vergadering
werd, volgens voorschrift, tot 20.45 uur uitgesteld.
Om 20.45 opent de voorzitter de vergadering met een welkom aan allen.

2.

Verslag Algemene Ledenvergadering 28 november 2013
Het verslag wordt goedgekeurd en vastgesteld.

3.
3.1.

Mededelingen
Convenantenoverleg KNVB
In samenwerking met de KNVB is een convenant Utrecht Zuid opgesteld. De doelen binnen de
samenwerking zijn:
1. Van elkaar leren door kennis en ervaring te delen op diverse thema’s voor verschillende
doelgroepen.
2. Gezamenlijke inzet plegen om het plezier binnen het voetbal te benutten en te vergroten. En
om ongewenst gedrag op en rond de velden tegen te gaan.
3. Het onderling contact te versterken, zodat de drempel laag is om gezamenlijk op te trekken
in leuke en minder leuke activiteiten/gebeurtenissen.
Dit convenant zal op 04 september 2014 ondertekend worden door: v.v. Montfoort, MSV, v.v.
Vianen, JSV, Geinoord en v.v. ’t Goy in de Business Home van onze vereniging.

3.2.

Gala-avond d.d. 24 mei 2014
De gala- en veilingavond die in mei gehouden was, is een groot succes gebleken. Deze avond
bracht ca. € 9.000,- op.
Bekeken zal worden of deze avond volgend jaar weer georganiseerd zal gaan worden.

3.3.

Club van 25
Het bestuur van de Club van 25 bestaat uit Ronald Slob, Jan de Geest en Harry van
Vlaanderen. De eerste incasso zal inmiddels plaatsvinden.
Wensen c.q. ideeën over de te besteden gelden, kunnen bij het bestuur van de Club van 25
ingeleverd worden.

3.4.

Horeca-overleg gemeente Montfoort
Vanuit de gemeente is een horeca-overleg gestart waarin zitting hebben commerciële en para
commerciële horecaondernemers van Montfoort. De eerste bijeenkomsten inzake preventie en
handhavingsplan alcohol hebben inmiddels plaatsgevonden. Namens v.v. Montfoort heeft Joke
zitting in dit overleg.

3.5.

Verzoek MSV over trainingsfaciliteiten
Het Bestuur van MSV heeft v.v. Montfoort verzocht om trainingsfaciliteiten voor MSV
beschikbaar te stellen. Het Bestuur van v.v. Montfoort heeft hier negatief op geantwoord.
Belangrijkste reden is dat wij onze velden zelf nodig hebben voor trainingen en wedstrijden.
Tevens is aan het Bestuur van MSV aangegeven dat aan het gebruik van onze velden op
zondag, hetgeen zij nu al twee jaar om niet doen, ook een huurbedrag verbonden zal worden
van € 65,-. MSV heeft hierop negatief gereageerd.
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3.6.

Familiedag in de vorm van voetbalchallengeday
De familiedag, die dit jaar in het teken stond van voetbal challenge day, waar ook jeugd van
buiten v.v. Montfoort aan mee kon doen, is een groot succes gebleken. Ca. 100 deelnemers
waren er deze dag, die onder professionele begeleiding en materialen sportief konden strijden
voor de Challengecup.
Na afloop was er muziek en een bbq voor alle leden, vrijwilligers en deelnemers aan de
challenge day.

3.7.

Sociaal maatschappelijke activiteiten
De maatschappij vraagt, ook van (sport)clubs om steeds meer sociaal maatschappelijk bezig te
zijn voor de gemeenschap. Binnen v.v. Montfoort is dit inmiddels vertaald naar:
- Bieden van sportaccommodatie aan Stichting Sesam Montfoort. Deze stichting biedt
kinderen met een beperking binnen hun woonomgeving mogelijkheden om sociale contacten
aan te gaan, te sporten en te spelen. De doelgroep is kinderen van ca. 5 tot 20 jaar, die door
hun beperking niet of nauwelijks aansluiting vinden bij leeftijdsgenoten en reguliere clubs.
- Kantine beschikbaar te stellen voor de Tussen Tijdse Schoolopvang (TSO).
- Kantine beschikbaar te stellen voor het geven van typecursussen.
- Het aanbieden van ervaring aan leerlingen in het kader van maatschappelijke stages.
- Sinds vele jaren is onze kantine het startpunt van de avondvierdaagse.
Op dit moment wordt ook, in overleg met de gemeente, nagegaan of wij ruimte beschikbaar
kunnen stellen op de zondag voor activiteiten van de SWOM.

3.8.

Werkgroep Stichting v.v. Montfoort
Er wordt een PowerPointpresentatie uitgereikt.
Op dit moment is er een werkgroep bezig om te bezien of het haalbaar is om in financiële zin
het prestatie- en recreatievoetbal te scheiden, door het prestatievoetbal onder te brengen in een
Stichting. Het Bestuur van deze Stichting zal bestaan uit drie bestuursleden, te weten: technisch
coördinator, lid financiële zaken en lid commerciële zaken. De Stichting zal de clubcultuur van
v.v. Montfoort onderschrijven en de selectie-elftallen zullen onder de vlag van v.v. Montfoort
deelnemen aan de beker- en competitiewedstrijden.

4.
4.1.

Vaststellen contributie 2014-2015
Vaststellen contributie
De vergadering gaat akkoord met de verhoging van de contributiebedragen met een indexering
van 1,3%.

4.2.

Automatische incasso
Het voorstel om vanaf seizoen 2015-2016 de contributie verplicht via automatische incasso te
innen wordt via stemming met overgrote meerderheid aangenomen. De contributie zal in twee
termijnen, te weten augustus en januari, via automatische incasso geïnd worden.

5.

Vaststellen begroting 2014-2015
De begroting wordt besproken en akkoord bevonden.
Wel wordt de penningmeester verzocht om in het vervolg meer specificatie van de bedragen te
geven. In deze begroting wordt teveel bedragen ‘op één hoop gegooid’.

6.

Voorstel erelid
De vergadering gaat akkoord met de voordracht van Leen Hilgeman voor erelid.

7.

Onderhoud en omgaan met materialen en accommodatie
Vanuit het Bestuur is het vriendelijke doch dringende verzoek om zorgvuldig met onze
materialen om te gaan. Als voorbeelden worden onder andere genoemd:
- Openbreken van sloten van materialenhokjes
- Zonder overleg weg gooien van kleding, posters, etc.
Dit soort akkefietjes zorgt, naast de vele ergernissen, voor extra financiële kosten van onze
vereniging.
In vervolg hierop wordt een oproep gedaan wie zich wil bezighouden als coördinator van de
materialen van v.v. Montfoort. Geïnteresseerden worden verzocht dit aan te geven bij Joke.
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Naar aanleiding hiervan meldt Edwin de Bruin dat hij van mening is dat dit soort wantoestanden
te wijten is aan gebrek aan leiding vanuit het Bestuur en gebrek aan de kennis bij de
leden/vrijwilligers over wat wel en niet kan binnen onze vereniging.
Hij stelt voor dat er een werkgroep komt die zich bezig houdt met:
- Bekendmaking van de regelgeving binnen onze vereniging
- Organisatiestructuur van onze vereniging.
Hij en Jaap van Houten bieden zich aan om zitting te nemen in deze werkgroep.
8.
8.1.

Rondvraag
Barmedewerkers
Wellicht ten overvloede wordt nogmaals gesteld dat, vanaf het moment dat er alcohol wordt
geschonken, vrijwilligers achter de bar 16 jaar en ouder dienen te zijn.

8.2.

Opbrengst actie Rabobank
Erik Gomersbach meldt dat de actie vanuit de Rabobank € 496,- voor v.v. Montfoort heeft
opgeleverd.
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