Verslag van de Algemene Ledenvergadering
d.d. 28 november 2014
Aanwezig:

Dick ten Hoonte, André Prins en Joke van Zon (Bestuur),
Sylvia Benschop, Reinier Biewenga, William Bleij, John Boegheim, Jelle de Boer, Danny
van de Burgt, Tom Dekker, Chantal van Dijken, Wiek Drost, Yoram Elzas, Dick Eskes, Jan
de Geest, Erik Gomersbach, Jordy Holla, Jan van ’t Hul, Patrick Kersbergen, Frank van de
Linden, Arie van Loenen, Cees van der Neut, Cees de Ridder, Marian van Schipstal, Jan
van der Stoep, Robert van der Stoep, Sander van der Stoep, Jan, Tuithof, Cor van Veen,
Jan van Veen, Jan de Vos, Jos van Wijngaarden

1.

Opening
Om 20.00 waren niet 35 leden aanwezig, zijnde 10% van het ledenbestand. De vergadering
werd, volgens voorschrift, tot 20.15 uur uitgesteld.
Om 20.15 opent de voorzitter de vergadering met een welkom aan allen.

2.

Verslag Algemene Ledenvergadering 19 juni 2014
Het verslag wordt goedgekeurd en vastgesteld.

3.
3.1.

Mededelingen
Brede School Montfoort
De gemeente Montfoort wil een brede school realiseren. Hiervoor zijn verschillende scenario’s
uitgewerkt. Het bestuur houdt de vinger aan de pols inzake de ontwikkelingen hierin. Verwacht
wordt dat voor de zomervakantie de definitieve beslissing hierin door de gemeente genomen
wordt.

4.

Kascommissie
Huidige kascommissieleden: Jan de Geest en Jan van Veen.
Na behandeling van het verslag van de kascommissie verleent de vergadering, onder
dankzegging aan de kascommissie, decharge aan de penningmeester c.q. het Bestuur.
Volgend jaar hebben zitting in de kascommissie: Jan van Veen en Frank van der Linden.

5.

Financieel Jaarverslag 2013-2014
Het financieel jaarverslag wordt besproken.
Naar aanleiding hiervan spreekt de vergadering zijn zorgen uit over de aanwas van (jeugd)
leden.
De Jeugdcommissie geeft aan dat bij de vertrekkende spelers actief wordt verkend waarom zij
de vereniging verlaten.
Ook bij de senioren wordt getracht om de reden van vertrekkende leden te inventariseren.

6.

Jaarverslagen commissies
De verschillende commissies hebben weer een hun jaarverslagen ingeleverd. Deze zullen op
onze website gepubliceerd worden.

7.

Aftreden voorzitter
Dick ten Hoonte geeft aan dat hij aan het eind van dit seizoen zijn functie zal neerleggen. Er
dient een commissie van benoeming gevormd te worden om een waardige opvolger van onze
voorzitter te vinden.
Afgesproken wordt dat degene die zitting wil nemen in deze commissie contact op zal nemen
met Joke van Zon.
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8.
8.1.

Wat ter tafel komt
Toekomst v.v. Montfoort
De huidige stand van zaken en de toekomst van v.v. Montfoort wordt uitgebreid besproken.
Geconcludeerd kan worden dat er steeds minder leden vrijwilligerswerk verrichten voor onze
club. Hierdoor komen veel zaken in het geding en komt het vele werk neer op de schouders van
de toch al overbelaste vrijwilligers. Het is zaak dat meer leden vrijwilligerstaken binnen de
vereniging gaan vervullen.
Tevens komt naar voren dat binnen de vereniging veel leden zich niet houden aan de
(vastgestelde) afspraken binnen de vereniging. Hiervan worden vele voorbeelden genoemd. Het
houden aan gemaakte afspraken is echter niet alleen een taak van het Bestuur, maar van alle
leden van onze vereniging. Immers als iedereen ‘maar wat doet’ binnen de vereniging, zonder
dit af te stemmen met het bestuur, komt er onnodige ergernis. Afstemming hierover is een
belangrijk issue.
Tijdens bovengenoemde discussie blijkt dat er veel wrevel en ongenoegen is bij de leden over
hoe het nu binnen onze vereniging gaat. De leden willen meer leiderschap vanuit het bestuur
binnen onze vereniging.
Joke duidt hierbij nog wel dat alle bestuursleden een fulltime job hebben en dus niet 24 uur per
dag bij de vereniging aanwezig zijn. Als leden willens en wetens buiten de regels om zaken
doen, dan rest het bestuur niets anders dan achteraf de leden hierop aan te spreken.

8.2.

Jeugdleden
De Jeugdcommissie meldt dat zijn actief bezig zijn met het werven van nieuwe jeugdleden en
dat dit beleid zijn vruchten lijkt af te werpen.

9.

Sluiting
Om 22.00 uur sluit Dick de vergadering met een dank aan allen.
Aansluitend wordt gestart met een leuke voetbalquiz.
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