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1.

Opening
Om 20.30 opent de secretaris de vergadering met een welkom aan allen en een speciaal woord
van welkom aan onze ereleden.

2.

Verslag Algemene Ledenvergadering 28 mei 2015
e
e
Naar aanleiding van punt 6.1., wordt opgemerkt dat het 4 elftal geen 2 elftal wordt. Technische
e
Commissie zal trachten om voor volgend seizoen weer een 2 elftal te formeren.
Naar aanleiding van een vraag over punt 6.6, volleybalvelden, wordt gemeld dat het onderhoud
om de volleybalvelden in gezamenlijkheid zal worden uitgevoerd. De velden zullen medio mei
2016 in gebruik genomen worden.
Het verslag wordt goedgekeurd en vastgesteld.

3.
3.1.

Mededelingen
70 jaar bestaan v.v. Montfoort
Het voornemen is om volgend jaar aandacht te besteden aan ons 70 jarig bestaan op 30 juli
2016. Dit zal gedaan worden binnen onze financiële mogelijkheden en, indien mogelijk, zal hier
verspreid over het gehele jaar aandacht aanbesteed worden.
Een ieder wordt opgeroepen om met creatieve ideeën hiervoor te komen.

3.2.

Nieuwjaarsinstuif 2 januari 2016
De Nieuwjaarsinstuif zal dit jaar gehouden worden op zaterdag 2 januari.
Tevens zal op deze dag de elftallen Oud Montfoort 1 tegen Nieuw Montfoort 1 spelen.

3.3.

Fifa avond op 22 januari 2016
Op 22 januari zal er een Fifa game-avond gehouden worden. Op deze avond kunnen op
verschillende plekken in onze kantine het computerspel gespeeld worden. Jeugd dient zich van
tevoren aan te melden. Vol = vol.

3.4.

Gala-avond 2016
Er zal weer een gala- en veilingavond gehouden worden. (note: 23 april 2016)
Ook deze avond zal in het teken van ons 70 jarig bestaan staan.

3.5.

Knopendraaierstoernooi
In augustus zal er een knopendraaierstoernooi komen, waar in ieder geval de
voetbalverenigingen Leerdam, SCH en Woerden al toegezegd hebben dat zij hier aan zullen
deelnemen. De speelavonden zullen dinsdag- en woensdagavond zijn en de zaterdag.

3.6.

Businesshome
De onderhandelingen zijn gaande. Er is een principe akkoord. Gewacht wordt op toestemming
van de Gemeente.
1 van 3

Algemene Ledenvergadering 12 december 2015

3.7.

Vernielingen op ons sportcomplex
Helaas wordt ook onze vereniging geconfronteerd met vernielingen op en rond onze velden.
Een deel van deze vernielingen kan voorkomen worden, door zorg te dragen dat de doelen op
slot gaan, het trainingsveld afgesloten wordt, etc. En uiteraard met zijn allen opletten en
personen aanspreken op hun gedrag.

3.8.

Rookverbod
Meermalen gemeld, maar toch nog maar eens: roken is in openbare gelegenheden verboden.
Ook onze kantine valt hieronder en er mag dus niet gerookt worden in onze kantine, behalve in
de rookruimte.`

3.9.

Terugblik afscheidsfeest
Afgelopen seizoen is er afscheid genomen van onze voorzitter Dick ten Hoonte. Dit is een feest
met een gouden randje is een groot succes geweest.

4..

Kascommissie
Huidige kascommissieleden: Jan van Veen en Frank van der Linden.
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: Frank van der Linden en Craig Wilson

5.

Financieel jaarverslag 2014/2015
Het financieel jaarverslag wordt besproken.
Naar aanleiding van deze gegevens wordt de vraag geopperd of onze vereniging nog wel
bestaansrecht heeft.
Wellicht is een fusie met een andere voetbalvereniging uit onze omgeving een optie?
Wellicht moet er gekeken worden of er naast het huidige voetbal ook andere activiteiten
aangeboden kunnen worden, zoals:
- Schoolvoetbaltoernooi
- Wandelvoetbal voor senioren
Verder wordt gevraagd om inzage in de Stichting-cijfers. De penningmeester zegt toe deze voor
de leden beschikbaar te stellen.
Cees Breedveld meldt namens de SBSH dat op 14 december aanstaande een besluit genomen
zal worden over de scholen en de eventueel aan te leggen kunstgrasvelden. Onderhoud van de
eventuele kunstgrasvelden zal dan door de Gemeente gedaan worden. Het ligt in de
verwachting dat de kunstgrasvelden in de zomer van 206 zullen worden aangelegd.
Cees vraagt de ledenvergadering om de SBSH mandaat te geven voor de te voeren
onderhandelingen. De ledenvergadering geeft de SBSH hiervoor mandaat, mits er nauw
overlegd wordt met het bestuur van v.v. Montfoort en er alleen zaken besloten worden waar het
bestuur akkoord mee is gegaan.

6.

Mondelinge jaarverslagen van de verschillende commissies
De verschillende commissies doen mondeling verslag van de activiteiten zij het afgelopen jaar
hebben gedaan.
Uit deze uiteenzettingen blijkt des te meer hoeveel werk er achter de schermen gedaan wordt.
De commissieleden worden dank gezegd voor al het werk dat zij tot nu toe gedaan hebben.

7.
7.1.

Openstaande (bestuurs)functies
Helaas is het nog niet gelukt om een voorzitter voor onze vereniging te vinden. Het hebben van
een voorzitter is een verplichting van uit onze Statuten en Reglementen en vanuit de KNVB. De
leden worden verzocht om met voorstellen te komen bij het bestuur, in casu Joke van Zon.

7.2

Henk Schulten heeft aangegeven dat hij na dit seizoen stopt als wedstrijdsecretaris.
De functie van wedstrijdsecretaris is een hele wezenlijke, ‘een spin in het web’-functie. Met
spoed moet er dan ook gezocht worden voor een opvolger van Henk. Liefst zo snel mogelijk,
zodat de nieuwe wedstrijdsecretaris nog ingewerkt kan worden door Henk.
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7.3.

De functie van Hoofd Bardienst is nog steeds vacant. Op dit moment doet Joke de
barplanningen en houdt contacten met de vrijwilligers. Gezien de workload van Joke en het
belang van deze cruciale functie, worden leden verzocht om zich kandidaat te stellen voor deze
functie.
De verantwoording voor de inkoop ligt bij André de Kuiper.

7.4.

Henk Schulten geeft aan dat hij verwacht dat wij volgend seizoen scheidsrechters tekort heeft.
Hij doet een dringende oproep voor vrijwilligers voor deze taak.

8.
7.1.

Rondvraag
Club van 25
Deze zal zo snel mogelijk de contributies bij de club van 25-leden innen.
Gelden die hierdoor beschikbaar komen, zullen ten dienste van de vereniging worden gebruikt.
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