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

Dick ten Hoonte, André Prins, Henk Schulten en Joke van Zon (Bestuur oud),
John Boegheim, Edwin de Bruin, Erik Gomersbach, André de Kuiper, Sander van der
Stoep, Jos van Wijngaarden (Bestuur nieuw)
Wouter Agterberg, Thierry Bek, Sylvia Benschop, Harry van den Berg, Ronald de Bruin,
Danny van den Burgt, Ilja Dekker, Misha Dekker, TomDekker, Gerben Drost, Chantal van
Dijken, Jan Ebskamp, Joey van Ede, Dick Eskes, William Bleij, Danny van den BrinkJan de
Geest, Ben de Graaff, Roy Grutters, Eric Hanko, Marco Hazeleger, , Jordy Holla, Arie
Hoogendoorn, Ton den Houdijker, Danny Huigen, Johan van ’t Hul, Engelien de Jong,
Patrick Kersbergen, Paul Kreuger, Kees de Kuijper, Frank de Lange, Frank van der Linden,
Hans van der Linden, Ruud van der Linden, Nick van Luinen, Niels van Mansom, Cees van
der Neut, E. Peters, Peter Plomp, Cees de Ridder, Cees Roelse, Marian van Schipstal, ,
Conny Slob, Ronald Smit, Robert van der Stoep, Jan Tuithof, Jan Tuls, Jarle Tuls, Jan van
Veen, R. Verheij, Max Verweij, Robin Vianen, Jan de Vos, Henk van de Wijngaard, Craig
Wilson, Leon IJsakkers, Bart Zwinkels en Rik Zwinkels

Afwezig met
kennisgeving: Yoram Elzas, Willem van Haren, Jan van der Stoep en Theo IJsakkers

1.

Opening
Om 20.30 opent de voorzitter de vergadering met een welkom aan allen. Dit is de laatste
Algemene Ledenvergadering die hij zal voorzitten. Halverwege deze bijeenkomst zal het nieuwe
bestuur zich aan de leden presenteren. De opkomst voor deze vergadering is buitengewoon
hoog.

2.

Verslag Algemene Ledenvergadering 28 november 2014
Het verslag wordt goedgekeurd en vastgesteld.

3.
3.1.

Mededelingen
5 mei viering op sportpark van v.v. Montfoort
Deze viering, die dit jaar op ons sportpark gehouden werd, is gezellig en goed verlopen. Deze
dag werd georganiseerd in samenwerking met de commissie ’5 mei viering Montfoort’

3.2.

Hemelvaartstoernooi
Zoals elk jaar werd ook dit jaar een Hemelvaartstoernooi georganiseerd. Er waren weer veel
deelnemende teams en de dag is goed verlopen.

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.

4.
4.1.

Vaststellen contributie 2015-2016
Vaststellen contributie
De vergadering gaat akkoord met de verhoging van de contributiebedragen met een indexering
van 1%. Dit houdt in dat de contributie van de senioren verhoogd worden met € 2 en de
contributie van de jeugd met € 1.
Leden gaan akkoord met de voorgestelde contributieverhoging.
Volgend seizoen kan de contributie alleen nog maar voldaan worden via automatische incasso,
dit conform het afgesprokene in de Ledenvergadering van 28 november 2014.
De leden die dit nog niet gedaan hebben, worden dringend verzocht om alsnog het
machtigingsformulier in te vullen en in te leveren.
De automatische incasso zal plaatsvinden in de maanden juli en januari.
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4.2.

Werving jeugdleden
Besloten is om het eerste jaar gratis lidmaatschap van de jeugd om te zetten naar het
verstrekken van een trainingspak.

5.1. Afscheid voorzitter v.v. Montfoort
Onder luid applaus en het overhandigen van een bloemetje wordt afscheid genomen van
voorzitter Dick ten Hoonte. Dick is eerst 8 jaar jeugdvoorzitter geweest en aansluitend 11 jaar
voorzitter. Op 30 mei 2015 zal groots afscheid genomen worden van Dick en alle (oud) leden
zijn welkom.

5.2. Voorstellen nieuw bestuur
André Prins (penningmeester), Henk Schulten (wedstrijdsecretaris) en Joke van Zon
(secretaris) blijven zitting hebben in het nieuwe bestuur, welke aangevuld wordt met:
Sander van der Stoep
André de Kuiper
Edwin de Bruin
Jos van Wijngaarden
John Boegheim

Ontspanningscommissie
Kantinezaken
Onderhoud & materialen
Technische Zaken
Jeugdzaken

De nieuwe bestuursleden hebben een commissie gevormd met veel enthousiaste vrijwilligers.
Alle commissieleden worden middels een PowerPointpresentatie aan de clubleden voorgesteld.
Deze presentatie zal op onze website geplaatst worden.
De genoemde commissies kunnen nog vrijwilligers gebruiken, dus meld je aan!
Dick ten Hoonte heeft toegezegd dat hij als communicator voor onze vereniging op wil treden.
De leden reageren zeer positief op het nieuwe bestuur, v.v. Montfoort 2.0.
6.
6.1.

Mededelingen vanuit het nieuwe bestuur
Seniorenteams
e
e
e
Omdat de KNVB eist dat er een 1 klas 2 elftal is, is het 4 elftal bereid gevonden om verder te
e
gaan als 2 elftal.
Volgend seizoen zullen we vier senioren elftallen hebben.
Er is een nieuwe verzorgster aangesteld, te weten: Pasqualle Kloosterman.

6.2.

Jeugdteams
Volgend seizoen telt de jeugd 14 elftallen.
Helaas gaan er ook jeugdleden naar andere voetbalclubs. Een oorzaak hiervan zou de toch wat
smalle basis van de jeugd kunnen zijn. De hamvraag is dan ook: hoe kunnen wij jeugdleden
(maar ook senioren leden) aantrekken binnen onze vereniging.
Verder heeft de jeugd een nijpend tekort aan enthousiaste vrijwillige ouders die de taak van
trainer of coach op zich wil nemen.
Vanuit de leden wordt voorgesteld om betaalde trainers op de jeugd aan te stellen. Het Bestuur
zal deze optie in overweging nemen.

6.3.

Entreetarieven
De entreetarieven voor volgend seizoen zijn vastgesteld op:
€ 4,-vanaf 16 jaar tot 65 jaar
€ 3,-65+
Er worden geen seizoenskaarten meer verkocht.
Jeugd heeft gratis toegang.

6.4.

Tussen Tijdse Schoolopvang (TSO)
Ook volgend seizoen zal de TSO driemaal per week gebruik maken van onze kantine.
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6.5.

Business Home
Het voornemen is om de business home te integreren in onze kantine.
Hierdoor zal de huidige Business Home leeg komen te staan. Getracht wordt om deze unit te
verhuren of te verkopen aan derden. Zodra hier meer informatie over is, zal dit gedeeld worden
met de leden.

6.6.

Volleybalvereniging De Valk
Op het veldje achter de Business Home zal volleybalvereniging De Valk twee beach-volleybalveldjes aanleggen. Deze veldjes kunnen eventueel ook door v.v. Montfoort voor
trainingsdoeleinden gebruikt worden. Alle afspraken hierover zijn vastgelegd in een contract.

6.7.

Onderhoudsdagen
Voor verschillende werkzaamheden worden onderhoudsdagen gepland. Leden worden
opgeroepen om hier aan deel te nemen, zodat al het werk dat gepland en nodig is, ook
daadwerkelijk uitgevoerd kan worden. Organisatie van deze dagen ligt in handen van Edwin de
Bruin.

7.

Vaststellen begroting 2015-2016
De begroting wordt besproken en akkoord bevonden.
Gepland is om aankomend seizoen alle netten en ballenvangers te vernieuwen.

8.

Rondvraag en sluiting
Van de rondvraag wordt geen gebruik gemaakt. Onder dankzegging wordt de vergadering
gesloten.
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