Verslag Algemene Ledenvergadering C. V. V. Oranje Nassau d.d. woensdag 3
juli 2013
Aanvang: 19.30u
1. Opening
Voorzitter Jan Buitenhuis opent de vergadering en heet de aanwezigen
welkom. In zijn openingswoord wordt het overlijden van Jan Leben staande
herdacht. De erevoorzitter spreekt nog enkele woorden waaronder
mededelingen over de ‘dankjewelavond’ die mogelijk in de toekomst zal
worden gehouden als Familiedag op 27 april, jaarlijks de Koningsdag. Tevens
worden mededelingen gedaan over de komende trainingsuren, alsmede de
ziektesituatie van Julia Soldaat en Jo Bos.
Informatie wordt verstrekt via een powerpointpresentatie.
2. Ingekomen stukken
Met kennisgeving afwezig: Julia Soldaat, Simon van Huis, Jorike Olde Loohuis
3. Verslag vergadering d.d. 30-01-2013
Het verslag wordt per pagina doorgenomen en goedgekeurd.
4. Vacatures
Er is ten opzichte van het vorige jaar verbetering gekomen. Sommige vacatures
zijn ingevuld. Er blijven nog enkele over in het bestuur en commissies.
5. Contributievaststelling seizoen 2013-2014
Uit een vergelijkend schema met andere clubs blijkt dat wij in sommige
situaties lagere bedragen hanteren.
Basisverhoging wordt € 5,Veld en zaalvoetbal worden gelijk getrokken (zaalvoetbal + € 22,-)
Senioren veld
€ 190
Zaalvoetbal
€ 190
Veld en zaalvoetbal
€ 275
A jeugd
€ 165
B jeugd
€ 155
C jeugd
€ 150
D en E jeugd
€ 145
F jeugd
€ 120
Puppy’s
€ 75
Trainingslid
€ 125
Niet spelende leden
€ 130

Roelof Jonkman stelt dat de jeugdleden door deze verhogingen extra belast
worden. De voorzitter antwoordt dat dit per situatie bespreekbaar is.
De vergadering gaat akkoord met het contributievoorstel van het bestuur.
6. Begroting seizoen 2013-2014
De hoofdlijn is dat de inkomsten sterk teruglopen. Dit betreft o.a. de kantine
inkomsten, sponsorgelden, opbrengsten oud papier. Er zijn enkele
kostenbesparingen en inkomstenverhogingen ingevoerd: prestatievoetbal
mannen en vrouwen (hogere sponsoropbrengsten), lagere begroting
materiaalgebruik, opgenomen actie vrouwenvoetbal ca. € 3500,Een nodige inkomstenvermeerdering kan bestaan uit o.a. Grote Clubactie met
verplichte afname van loten. Het is een probleem wie dit zal moeten
organiseren.
De vergadering besluit € 3,- bij de contributie voor senioren en niet spelende
leden op te zetten.
Bij de post overige inkomsten zal actie moeten worden gevoerd voor de
vrouwenafdeling als aanvulling naast de sponsorbedragen.
Alex Beuker vraagt naar de oorzaak van de terugloop van de kantine omzet.
Duidelijk is dat er met name tijdens de crisis minder te besteden is en dat geldt
voor de zaterdagen maar ook op de trainingsavonden. Het gebeurt vaak dat de
mannenselectie direct na de training vertrekt zonder dat men in de kantine is
geweest. Men wil daar verandering in brengen.
Besluitvorming vergadering:
Akkoord totale begroting, akkoord vaststelling contributie, akkoord
verhoging senioren contributie deel ten behoeve van Grote Clubactie.
Aanvulling contributiebedrag trainingsleden: per situatie met bestuur vast te
stellen. Hetzelfde geldt voor de combinatie veld / zaalvoetbal. Een en ander in
overleg met Alfred van Deemter te bespreken. Geert Jan stelt dat het vreemd is
dat op 3 juli nieuwe contributiebedragen worden vastgesteld terwijl de leden
tot uiterlijk 15 juni kunnen overschrijven. Eigenlijk moet dit in een andere
volgorde zijn. Organisatorisch is dit moeilijk te regelen omdat het boekjaar per
1 juli afsluit.
Pauze
7. Evaluatie verplicht vrijwilligerswerk
A. Oud papier ophalen gaat redelijk, hoewel enkele elftallen moeilijkheden
hebben met het leveren van spelers. Het doorvoeren van de door de ALV
goedgekeurde boete is een dilemma.

B. Medewerkers kantine wordt voor het komende seizoen weer een probleem.
Elders worden ouders van jeugdleden verplicht enkele uren in de kantine te
staan. Geert Jan (JC) vraagt wat de taak van deze mensen wordt. Afgesproken
wordt de ouders van jeugdleden een brief krijgen waar dit in staat. Structureel
kunnen dan regelingen getroffen worden  actie kantinecommissie met
jeugdcommissie.
C. Onze site is zeer incompleet. Heren 3 zou zich hiervoor inzetten, hier is nog
weinig van terecht gekomen. Dit elftal wordt benaderd.
8. Samenwerking Amicitia
Het is geen succes geworden het afgelopen jaar. Op bestuurlijk niveau wordt
hierover verder gesproken.
9. Verdere actuele zaken
Getracht zal worden om de selecties meer bij het gehele verenigingsleven te
betrekken. Er zijn 8 mannenelftallen ingeschreven en 4 vrouwenteams. Nieuw
is dat er een C1 meisjesteam komt in de jongenscompetitie 1e klasse. De
jeugdafdeling is uitgebreid met o.a. een A elftal. Meer elftallen is goed, maar er
moeten dan wel meer scheidsrechters worden opgeleid binnen de club. Dit
kunnen we zelf regelen binnen ON.
10. Jubilarissen
Volgens de ledenlijst zijn er dit jaar 7 leden die een jubileum vieren en zij
worden (indien aanwezig) toegesproken door de voorzitter.
60 jaar lid Bob van Wilgen
50 jaar lid Jan Schoonderbeek
40 jaar lid Erik Beuker (afwezig), Alex Beuker, Joop Jilderda
25 jaar lid K.A. de Warle (afwezig), Han Vernooys
Allen krijgen naar gelang het aantal jaren een attentie en bloemen.
11. Rondvraag
- de kantinecommissie zoekt een administrateur die ca. 3 uur per week een
administratieve taak heeft (opvolging Harry de Boer).
- nogmaals wordt er gesproken over de Grote Clubactie, maar er wordt bij het
eerder genoemde besluit gebleven.
- Roelof vraagt namens de TC enkele trainers voor E en F pupillen. Graag
z.s.m. opgave.
12. Sluiting
Voorzitter Jan Buitenhuis sluit de vergadering en wenst allen wel thuis.

Bob van Wilgen
Notulist

