Algemene ledenvergadering V.V. Holten
Datum:

1 november 2017

Aanwezig:

Robert Oolbekkink
Janine Brand
Gerard Heck
Arno Reusink
Henk Knapen
Rene van de Vegte

Voorzitter
Secretaris
Lid, voorzitter sponsorcommissie
Lid, voorzitter Jeugdcommissie
Lid, namens seniorencommissie
Lid, namens kantine commissie

Aanwezige leden

32

Afwezig, met kennisgeving:

Jeroen Schorfhaar, Robbert Hulleman, Gerrit Nikkels,
Kevin Bijma, Tjerk van der Meij, Laurens-Jan Stam,
Wilfred van der Pluim, Henk van der Pluim, Rick
Stoevenbeld, Harald Tuitert, Rene van der Meer en Gerben
Grave

1. Opening
Robert opent de vergadering.
Melding wordt gedaan van de afwezigen.
2. Bestuursmededelingen






Stand van zaken kunstgras
We zitten in week drie van de aanleg van het kunstgras. De onderlaag is gereed,
volgende week wordt gestart met het hekwerk. Tijdens de aanleg is ontdekt dat de
bedrading te ligt was voor de nieuwe verlichting, dit brengt wat meerkosten met zich
mee. De armaturen van veld twee worden verplaatst naar het trainingsveld.
Over twee weken wordt verwacht dat de kunstgrasmat geplaatst wordt. Deze wordt
gevuld met EPDM-korrels. Dit naar aanleiding van de landelijke discussie over de
rubberkorrels in relatie tot eventuele gezondheidsschade.
Wijziging beleid
Het bestuur heeft een verplichting voor de Verklaring Omtrent Gedrag (VOG) voor alle
begeleiders van teams en het hoofdbestuur ingevoerd.
Het verplicht douchen is op verzoek van ouders uit het huishoudelijk regelement
gehaald. Het bestuur geeft aan dat zij dit nog steeds aanbeveelt dit wel te doen.
Clubhelden gemeente Rijssen-Holten
Eindstand gemeente clubhelden. Van de zesentwintig genomineerden zijn er zes van
VV Holten. Het is mooi om te zien dat onze vrijwilligers goed vertegenwoordigd zijn.

3. Verslag algemene ledenvergadering d.d. 26-10-2016
Naar aanleiding van en tekstueel:
- Geen opmerkingen.
Het verslag van de vergadering van 26 oktober 2016 wordt vastgesteld.
4. Vaststelling financieel verslag 2016-2017
Wilco Stevens neemt, als vertegenwoordiger vanuit de financiële commissie, de balans en
de resultatenrekening over de periode 1 juli 2016 tot en met 30 juni 2017 door met de
algemene ledenvergadering.
Kantine
De kantine heeft een goede omzet gedraaid. Dit jaar was het stratenvoetbal bij de VV
Holten en ook is er na een aantal wedstrijden van het eerste een activiteit georganiseerd.
1

Algemene ledenvergadering V.V. Holten

Aandacht wordt gevraagd voor de verjaardagkratjes bier. Hier is veel gebruik van gemaakt
en is onvoldoende toezicht op. Het bestuur is het hiermee eens en heeft het onder haar
aandacht om hier een goed registratiesysteem op te zetten.
De telefoonkosten zijn inclusief internet. Opgemerkt wordt dat er op het moment veel
goedkope aanbieders zijn op de markt. Hierop wordt geantwoord dat binnenkort glasvezel
beschikbaar komt op Meermanskamp, dan worden de abonnement opnieuw afgesloten.
De kantine geeft verder een stabiel beeld.
Voetbal
In verband met de verhoging van de contributie halverwege vorig seizoen zijn de
inkomsten op deze post gestegen. De club van 1000 is uitgebreid, wat extra inkomsten
met zich meebrengt. Ook zijn er incidentele extra inkomsten door deelname aan acties en
het jubileum van de supportersvereniging.
In de begroting 2017-2018 is voor de helft van het seizoen de huur van het kunstgras
opgenomen. De begrotingspost is om deze huur te kunnen betalen verhoogd.
De suggestie wordt gedaan om ballen door te schuiven naar lagere teams en hiermee te
besparen. De keus is gemaakt om iedereen van nieuwe ballen te voorzien, met als
voornaamste reden om geen onderscheid te maken tussen selectie en andere leden. Dit
beleid blijft gehandhaafd.
Ter sprake wordt gebracht of de kantine en voetbal niet samengevoegd kunnen worden.
Dit blijft een attentie punt, met name in de presentatie. In de commissie zijn de taken ook
verdeeld tussen kantineadministratie en voetbaladministratie, dit maakt de
werkzaamheden behapbaar.
De complimenten van de leden aan de sponsorcommissie en de kantinecommissie.
Het financieel jaarverslag 2016-2017 wordt conform vastgesteld.
4A. Vaststelling contributie 2018
Voorgesteld wordt de contributie voor 2018 gelijkt te houden.
Vorig jaar is al een grote stap gemaakt in verband met het kunstgrasveld.
4B. Benoemen kascommissielid
De kascommissie heeft de boeken gecontroleerd. Zij zijn hierbij te woord gestaan door de
financiële commissie en alle vragen zijn beantwoord. De boeken zijn correct bijgehouden.
Voor de kascommissie worden benoemd: Wilfred Stegeman en reserve Tijmen Traanman.
5. Jaarverslag secretaris 2016-2017
Het jaarverslag is samengesteld op basis van inbreng van alle commissies. Het verslag
geeft een terugblik op het afgelopen seizoen.
Een
-

korte samenvatting van de inhoud:
Kampioenschappen: Holten 1, zaalvoetbal / Najaarscompetitie: JO17-2 (B2)
Bekerwinst: KNVB –bekerwinst JO15-1 (C1)
Voorbereidingen realisatie kunstgrasveld
Goed bezochte activiteiten van de VOJAC en activiteitencommissie
Alle borden hoofdveld voorzien van sponsoring
Goede omzet in de kantine
Systeem om standen en uitslagen te kunnen presenteren in de kantine is uitgerold
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Het jaarverslag 2016-2017 wordt conform vastgesteld.
6. Bestuursverkiezingen
Marco Solen heeft zich kandidaat gesteld voor de vacature van penningmeester.
Alle leden stemmen in met deze voordracht en Marco Solen is daarmee benoemd.
Er is een bedankje voor Gerrit Krieger. Hij is helaas niet aanwezig vanavond, maar het
bedankje zal hem via een andere weg toekomen.
7. Rondvraag
- De nieuwjaarsreceptie zal dit jaar gecombineerd worden met de opening van het
kunstgrasveld. Gestart zal worden met een wedstrijd. De nieuwjaarsreceptie wordt
gehouden op zondag 7 januari 2018.
- De wedstrijden en de uitslagen staan niet op de website, kan dit geregeld worden.
De webmaster moet een programmatje schrijven om sportlink met de website gelinkt
krijgen. Hier wordt door de webmaster aan gewerkt.
- Vorig jaar is aangegeven dat het bestuur in gesprek zou gaan met de KNVB over het
meisjesvoetbal. Dit is wel aangekaart, maar is niet verder van de grond gekomen op dit
moment. Het bestuur heeft hier zelf het laatste jaar niet veel tijd in gestoken in verband
met andere prioriteiten. De functie van meisjes coördinator is vacant.
- Het handbalveld wordt nog steeds niet gebruikt. Onderzoek is gedaan of er een
beachsoccer veld aangelegd kan worden, dit is niet gelukt. De grond is van de
gemeente. Op het moment dat de handbal met een voorstel komt, dan wil het bestuur
dit wel besproken in haar vergadering.
- De selectie traint op vrijdag, daarmee komt de zaal in de problemen met het tweede
team. Het is met de KNVB niet mogelijk om de wedstrijden te verzetten. Het
trainingsschema voor het gebruik van het kunstgrasveld moet nog opgesteld worden.
De verschuiving van de trainingsavond is met de spelers overlegd.
8. Sluiting
De vergadering wordt gesloten.
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