Notulen Algemene Leden Vergadering CVV Oranje Nassau gehouden op 30 januari 2013 (aanvang
19.30 uur)
1. Opening
Jan Buitenhuis (voorzitter) opent de vergadering. Jan Niko de Boer houdt een korte
overweging. Er wordt stil gestaan bij het overlijden van Jo Bos en Jan Speelman.
2. Ingekomen stukken en mededelingen
Met kennisgeving afwezig: Bob van Wilgen, Tom van Dijk, Rob Vos, Wiebe Schoonhoven,
Roelof van Dam.
De notulen van de vorige ALV worden zonder wijziging vastgesteld.
3. Jaarrekening seizoen 2011/2012
De voorzitter geeft een toelichting op de jaarrekening 2011/2012.
4. Verslag van de kascommissie
Bevindingen van de kascommissie worden gedaan door Geert Drent.
De kascommissie bestond uit Alfred van Deemter, Geert Drent en Michel Schreuder.
Kascommissie stelt de vergadering voor het bestuur decharge te verlenen. De vergadering
neemt het voorstel over.
5. Bestuursverkiezingen
Aftredend zijn Rob Vos (bestuurslid selectievoetbal) en Hans Stuulen (bestuurslid
vrouwenvoetbal).
Verkiesbaar en herkozen worden: Jan Buitenhuis (interim voorzitter) en Kor Mollema
(interim algemene zaken)
Het bestuur stelt voor Jorike Olde Loohuis (secretaris), Joost Kok (financiële zaken), Jessica
Hoekstra (financiële zaken) en Frank van Huis (bestuurslid selectievoetbal mannen) als
nieuwe bestuursleden te benoemen. Er waren geen tegenkandidaten. Alle voorgenoemde
personen zijn benoemd als lid van het hoofdbestuur.
Vacatures bestuur zijn:
 Plaatsvervangend voorzitter
 Vrijwilligerscoördinator
 Bestuurslid sponsorgelden
 Bestuurslid vrouwenvoetbal
 Bestuurslid zaalvoetbal/jeugdafdeling
Aanstellingen:
Bob van Wilgen: wedstrijdsecretaris.
Kantine-inkoop: Michel Schreuder en Martijn Noorman.
ON3: website.
Gerrit Raaben: TC selectievoetbal mannen
Beheer complex: Klaas Hoiting, Martijn Huizenga, Peter Nijboer, Koert Vermeulen
Vacatures overig:
 Voorzitter kantinecommissie
 Materiaalbeheer

 Veldindeling
 Sterke commissie vrouwenvoetbal
 Uitbreiding sponsorcommissie
Jan Niko de Boer geeft aan dat de financiële afwikkeling van de kantine nu door Harry de
Boer wordt gedaan. Hij stopt per 1 juli, dus er moet gezorgd worden voor opvolging en dus
meegenomen worden in de vacatures.
Jan Niko vertelt daarnaast dat het komend half jaar studenten onderzoek zullen gaan doen
naar het vrijwilligersprobleem binnen de club en naar het hoe en waar van het vertrek van
een groot aantal leden. Begeleiding wordt gedaan door Jan Willem Bruining.
Ernst Visser vraag wat de specifieke taak is van een bestuurslid sponsorgelden. Deze persoon
zal een impuls moeten geven aan sponsorcommissie en zorgen dat er meer mensen zitting
gaan nemen in de commissie en daarnaast nieuwe initiatieven ontplooien.
6. Stand van zaken geledingen
De stand van zaken binnen onderstaande geledingen wordt doorgenomen:
Prestatievoetbal mannen: Vincent Muskee is gestopt als trainer van het 2e elftal en zijn taken
worden overgenomen door Jelte Horneman. Voor volgend jaar is Hans van der Ploeg
aangesteld als nieuwe trainer. Tevens is Vincent Muskee gestopt als manager
voetbaltechnische zaken.
Recreatief voetbal mannen: Paul van der Zwaag geeft aan dat het zelf fluiten bij wedstrijden
af en toe problemen geeft.
Prestatievoetbal vrouwen: Tjeerd Strengholt neemt aan het eind van het seizoen afscheid.
Het bestuur is in gesprek met een sponsor voor de vrouwen en zal hier komende maand
duidelijkheid over krijgen. Dan wordt ook duidelijk of topklasse voetbal mogelijk blijft.
Jeugdafdeling: de samenwerking met Amicitia VMC gaat van start.
Zaalvoetbalafdeling: blijft een ver weg gebeuren binnen de club. Nog slechts weinig
veldvoetbal leden spelen tevens zaalvoetbal. Overwogen wordt de contributie voor veld en
zaalvoetbal gelijk te trekken.
Recreatief mannenvoetbal: loopt met uitzondering van het scheidsrechtersprobleem.
Prestatievoetbal vrouwen: zonder extra sponsoring wordt het uiterst moeilijk op topniveau
te blijven spelen. Ook overwegen dragende speelsters te stoppen of een stapje terug te
doen.
Ledenaantallen: geen terugloop in aantallen jeugdleden, maar bij de overige geledingen wel.

7. Overige onderwerpen
Het 95-jarig bestaan van de club zou gevierd worden op 30 april, maar door de
troonswisseling zal dit op een andere manier en op een ander tijdstip gevierd worden.
Komende tijd wordt gekeken hoe.
8. Rondvraag
Er is geen rondvraag.
9. Sluiting
De voorzitter sluit de vergadering en dankt iedereen voor zijn / haar inbreng.

