Verslag van de Algemene Ledenvergadering
d.d. 23 juni 2016
Aanwezig:

Edwin de Bruin, John Boegheim, André Prins, Henk Schulten, Jos van Wijngaarden en
Joke van Zon (Bestuur),
Thierry Bek, Sylvia Benschop, William Bleij, Ries Bos, Tom Dekker, Lodewijk Drost, Wiek
Drost, Chantal van Dijken, Jan Ebskamp, Yoram Elzas, Dick Eskes, Jan de Geest, Erik
Gomersbach, Wim van Haren, Cyril Hellema, Gerrit Hilgeman, Angelica van Houten, Danny
Huigen, Jordie Holla, Dick ten Hoonte, Arie de Jong, Engelien de Jong, Paul Kreuger, Frank
de Lang, Hans van der Linden, Ruud van der Linden, Niels Mansom, Ruth Manuputty,
Michiel Netten, Kees van der Neut, Marian van Schipstal, Mieke Schonewille, Charlene
Schuurman, Ingvar Tuls, Jan Tuithof, Cor van Veen, Jan van Veen, Jan de Vos, André van
der Wel en Henk van der Wijngaard

Afwezig met
kennisgeving: Bert Hellema, André de Kuiper, Frank van der Linden, Peter Plomp en Cees Roelse

1.

Opening
Om 20.30 opent de secretaris de vergadering met een welkom aan allen en meldt dat zij
verheugd is met de grote opkomst.

2.
2.1

Verslag Algemene Ledenvergadering 02 december 2015
Naar aanleiding van punt 3.1., 70 jarig bestaan v.v. Montfoort, wordt gemeld dat er op 30 juni
een verloting met gezellig samenzijn wordt georganiseerd. Loten zijn nog verkrijgbaar.

2.2

Naar aanleiding van punt 3.2, Nieuwjaarsinstuif, wordt gemeld dat deze happening zeer gezellig
en goed verlopen is.

2.3

Naar aanleiding van punt 3.3., FIFA avond, meldt John dat dit event goed verlopen is en zeker
voor herhaling vatbaar is.

2.4

Naar aanleiding van punt 3.4., Gala-avond, wordt gemeld dat deze avond zeer gezellig verlopen
is. Er zijn mooie kavels verkocht. Opbrengst voor de club: ca. € 12.000.

2.5

Naar aanleiding van punt 5, Financieel Jaarverslag, wordt de penningmeester verzocht om de
cijfers van de Stichting, zoals toegezegd openbaar te maken.
Het verslag wordt goedgekeurd en vastgesteld.

3.

Terugblik extra ALV d.d. 20 april 2016 / Voortgang Toekomst v.v. Montfoort
Naar aanleiding van de extra ALV werd er een commissie Toekomst v.v. Montfoort geformeerd.
Hierin hebben zitting: Thierry Bek, Gert Biewenga, Wiek Drost, Bert Hellema, Cyril Hellema, Arie
Hogendoorn, Paul Kreuger en Jan van der Stoep.
Paul Kreuger spreekt namens deze commissie.
Inmiddels is er veel gebeurd en heel veel werk verzet. Onze club is hiermee in een positieve
flow terecht gekomen. We zijn er nog niet helemaal, maar we zijn een heel eind op de goede
weg. De commissie zal voorlopig aanblijven en nog een aantal zaken oppakken.

4..
4.1

Mededelingen
Aan het eind van dit seizoen stopt Bouk Hol met haar werkzaamheden voor de bestuurs-/
sponsorruimte. Danny Huigen is bereid gevonden om haar werkzaamheden vanaf volgend
seizoen over te nemen.

4.2

Tussentijdse Schoolopvang zal ook volgend seizoen weer onze kantine huren.

4.3

Op dit moment zijn er besprekingen gaande met een Buitenschoolse Schoolopvang organisatie.
Note: vanaf 01 oktober 2016 zal BSO Kind en Co de kantine bij ons huren.
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4.4

De onderhandelingen over verkoop van de unit (Sponsorhome) loopt. Het wachten is op
vergunningen van de Gemeente.

4.5

Het Hemelvaartstoernooi was, mede dankzij het stralende weer, ook dit jaar weer groot succes.
Met dank aan de organisator, Ruud van der Linden.

4.6

De in gebruik genomen pinautomaten zijn nu al een succes. Op dit moment is er al € 1.700
middels pin betaald.

4.6 Technische Zaken
4.6.1 Volgend seizoen hebben we drie senioren elftallen.
Trainer van het 1e elftal is Richard Dijksterhuis.
Trainer van de A-elftallen is Ruud Vork.
4.6.2 Er is een nieuwe verzorger aangetrokken, te weten: Co van Bennekom.
4.6.3 In augustus is er een jubileumtoernooi georganiseerd, waar veel attractieve teams aan mee
doen.
Tevens is er een oefenwedstrijd gepland op zaterdag 6 augustus: v.v. Montfoort – Excelsior
Maassluis.
5.
5.1

Vaststellen contributie 2016-2017
Het voorstel voor de contributie 2016-2017 wordt goedgekeurd.
Senioren
€ 210
Junioren
€ 130
Pupillen
€ 110
Mini’s
€ 40
Niet spelend
€ 69
Donateur
€ 53
Er wordt geen verschil meer gemaakt in junior 1 en 2 en pupil 1 en 2.
In zijn totaliteit gaat de contributie omlaag.

5.2

Mocht het 7 tegen 7 voetbal doorgaan, dan zal bekeken worden welke contributie deze leden
moeten gaan betalen. Deze competitie wordt gehouden op de vrijdagavond.

5.3

Voorgesteld wordt om, naast de huidige ledenwervings-activiteiten, ook extra aandacht te
besteden aan werving onder asielzoekers.

6.

Voorstel vernieuwd Huishoudelijk Reglement (HR)
Omdat ons huidig Huishoudelijk Reglement (HR) voor het laatst is aangepast in 1993 is er een
nieuw HR gemaakt. Het concept HR is, volgens voorschrift, twee weken ter inzage voor de
leden beschikbaar gesteld, door middel van kopieën in de kantine en publicatie op onze
website.
Op een paar kleine wijzigingen na wordt het HR goedgekeurd en vastgesteld.

7.
7.1

Bestuurszaken
Marian van Schipstal is bereid gevonden om voorzitter te worden van onze club.
De aanwezigen gaan unaniem akkoord met haar benoeming.

7.2

André Prins is in totaal 18 jaar penningmeester geweest van onze club.
Per 01 november 2016 zal André zijn taken overdragen aan Thierry Bek.

7.3

Henk Schulten stopt als wedstrijdsecretaris.
De functie van wedstrijdsecretaris is een hele wezenlijke, ‘een spin in het web’-functie. Met
spoed wordt er dan ook gezocht naar een opvolger.

7.3.

De taak van barcoördinator 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.
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8.

Vaststellen begroting 2016-2017
André geeft toelichting op de begroting.
De leden gaan akkoord met de begroting.

9.
9.1

Rondvraag
Club van 25
Gevraagd wordt wie verantwoordelijk is voor de Club van 25 en wanneer de afschrijving hiervan
zal plaatsvinden.
Harry van Vlaanderen en Ronald Slob beheren deze Club.
Dick ten Hoonte stelt voor om, gezien het feit dat de club ‘slapende’ lijkt, contact met hen op te
nemen om voor te stellen dat hij de administratie rondom deze Club op zich neemt.

9.2

Beach volleybalvelden
Deze velden mogen ook, in overleg, door onze leden gebruikt worden. Voor gebruik dient
contact opgenomen te worden met Edwin de Bruin

10.

Sluiting
Niets meer aan de orde zijnde wordt de vergadering om 22.30 uur gesloten.
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