Verslag van de Algemene Ledenvergadering
d.d. 24 november 2016
Aanwezig:

Thierry Bek, Erik Gomersbach, André de Kuijper, Marian van Schipstal, Jos van
Wijngaarden en Joke van Zon (Bestuur),
Edwin de Bruin, Sylvia Benschop, John Boegheim, Cees Breedveld, Tom Dekker, Lodewijk
Drost, Wiek Drost, Chantal van Dijken, Jan Ebskamp, Dick EskesWillem van Haren, Bert
Hellema, Jordie Holla, Dick ten Hoonte, Danny Huigen, Jordie Holla, Dick ten Hoonte, Kees
de Kuijper, Hans van der Linden, Michel Netten, A. van Oosterom, André Prins, Cees de
Ridder, Charlene Schuurman, Jan Tuithof, Cor van Veen, Jan van Veen,

Afwezig met
kennisgeving: Jan de Geest, Ruud van der Linden en Cor van Veen
1.

Opening
Om 20.30 opent de voorzitter de vergadering met een welkom aan allen.

2.

Verslag Algemene Ledenvergadering 23 juni 2016
Naar aanleiding van het verslag wordt opgemerkt dat Paul de Jong trainer wordt van het A-elftal.
Het verslag wordt goedgekeurd en vastgesteld.

3.
3.1.

Mededelingen
Missie, visie en strategie
Gemeld wordt dat er gewerkt wordt aan het opstellen van het document Missie, visie en
strategie. In dit document worden de kernwaarden en de doelstellingen van onze vereniging
beschreven en vastgesteld. Het document omvat dus zaken als identiteit, bestaansreden,
normen en waarden. Dit document dient als een kompas dat houvast geeft bij het nemen van
beslissingen en uitvoeren van taken. Zodra het document duidelijker vormen heeft, zal het weer
besproken worden met de leden.

3.2.

Sponsorhome
De onderhandelingen over de verkoop van de sponsorhome is in een ver gevorderd stadium.
Verwacht wordt dat er binnenkort tot een overeenstemming gekomen kan worden.

3.3.

Commissie Toekomst Montfoort
De commissie Toekomst Montfoort zal in het vervolg alleen nog op aanvraag afgebakende
taken uitvoeren.

3.4.

Kantinezaken
Een aantal verkoopprijzen van snoep en drank zijn, marktconform, aangepast.
Gemeld wordt dat de prijsverhoging van flesjes bier en snoep jammer gevonden wordt.
André meldt dat de prijzen zijn vastgesteld aan de hand van de werkelijke inkoopprijs.
Verder kan gemeld wordt dat wij overstappen naar een nieuwe brouwer, te weten Heineken.

3.5.

Sponsoracties
Een aantal acties zijn opgezet om meer inkomsten te genereren voor onze club, te weten:
- Verkoop speculaaspoppen
- Rabobankactie
- Benzinepompactie (De Goey, Texaco)
- Grote Clubactie (meer dan 1.000 loten)
- Kledingcontainer
- Nieuwe sponsoren

3.6.

7 tegen 7
De mogelijkheden om te starten met 7 tegen 7 voetbal is onderzocht en besloten is om dit te
volgend jaar te gaan starten.
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3.7.

Kunstgrasveld
Er is een commissie samengesteld, die zich zal bezighouden met de eisen voor het nieuwe
kunstgrasveld. In deze commissie hebben zitting: Edwin de Bruin, Lodewijk Drost en André
Prins.
De aanleg van de kunstgrasvelden zullen in de zomer van 2017 plaatsvinden. Door de SBSH
wordt het overleg hierover met de Gemeente namens de beide voetbalverenigingen gevoerd.
Verwacht wordt dat de aanbesteding in januari 2017 zal worden gegund.

3.9.

Verhuur kantine
Vanaf de Herfstvakantie zal Kind & Co de kantine huren voor kinderopvang.

3.10. Jeugdtoernooiencommissie
Ruud van der Linden, Nick van Luinen en Kees de Kuiper zullen zich bezighouden met het
organiseren van toernooien voor de jeugd.
4.

Kascommissie
Huidige kascommissieleden: Dick Eskes en Craig Wilson.
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: Cees Breedveld en Dick Eskes.

5.

Financieel Jaarverslag
Het financieel jaarverslag wordt besproken.

6.

Jaarverslagen commissies
In korte lijnen worden de jaarverslagen besproken. De verslagen zijn terug te vinden op onze
website onder het tabblad Alg.Ledenvergadering.

7.

Aftreden André Prins en voorstellen Thierry Bek als penningmeester
Onder dankzegging voor al zijn werkzaamheden die André al meer dan 18 jaar voor de club
heeft gedaan, wordt aan André een grote bos bloemen overhandigd. Er wordt nog op 26
november middels een feest hier verder aandacht aanbesteed.
Als opvolger van André wordt Thierry Bek voorgesteld. Met algemene stemmen wordt
ingestemd met de benoeming van Thierry Bek als penningmeester.

8.

Openstaande (bestuurs)functies
Een aantal cruciale functies moeten op zeer korte termijn vervuld gaan worden.
Wedstrijdsecretaris
Barcoördinator
De leden worden verzocht om mee te denken aan een oplossing om deze functies te vervullen.

9.
9.1.

Wat ter tafel komt
1e elftal
Cees de Ridder spreekt zijn zorgen uit over het vertrek van 3 spelers uit de selectie, waardoor
de selectie nog maar uit 18 spelers bestaat.
Jos meldt dat deze ontwikkeling zijn volle aandacht heeft.

9.2.

Wifi in de kantine
Gemeld wordt dat er ergernis is over het feit dat er veel storing geconstateerd wordt bij het
gebruik van de pinautomaten.
André meldt dat de storingen veroorzaakt worden door de vele gebruikers van de wifi.
Oplossingen zouden kunnen zijn: wifi-code wijzigen, extra wifispots maken bij bar en keuken.
De mogelijkheden zullen worden onderzocht.

9.3.

Omgaan met accommodatie en spullen van de club
Gemeld wordt dat regelmatig geconstateerd wordt dat de kleedkamers en de berghokken niet
op slot gedaan worden. Ook de lichtmasten worden niet altijd uit gedaan.
De leden worden gevraagd om hier meer zorgvuldigheid in te betrachten.
Ook worden de teams verzocht om zorgvuldiger met de ballen om te gaan. Dus zorgen dat alle
ballen die gebruikt worden, ook weer mee terug genomen worden.
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9.4.

9.5.

Jeugdleden
Het aantal jeugdleden loopt terug. Hoe kunnen we deze negatieve ontwikkeling stoppen en
omdraaien?
Gratis verstrekkingen
Om de gratis verstrekkingen enigszins beheersbaar te houden, is door het bestuur besloten dat
alleen middels verstrekte bonnen gratis consumpties verkregen kunnen worden.
Er zal nog onderzocht worden hoeveel er aan gratis consumpties verstrekt wordt.

9.6.

Kunstgrasveld
Het RIVM doet nog steeds onderzoek naar de veiligheid van het kunstgrasveld. Op dit moment
is door het RIVM geconcludeerd dat er geen (ziekmakende) bacteriën in de kunstgrasvelden zijn
aangetroffen. De velden kunnen dus veilig gebruikt worden.

10.

Sluiting
Niets meer aan de orde zijnde, sluit de voorzitter onder dankzegging de vergadering.
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