Notulen ALV 19 februari 2014
19.30u clubhuis
1. Opening
Jan Buitenhuis opent de vergadering en geeft het woord aan erevoorzitter Jan Niko de Boer.
Hij opent de vergadering met een eigen bijdrage ´Buitenspel staan of gezet worden´.
Er wordt stil gestaan bij het overlijden van Hero Huisman en Julia Soldaat.
Thom van Dijk krijgt het woord vanuit commissie lief & leed en schetst kort de moeilijke
situatie van 2 leden te weten Jo Bos en Jan Schoonderbeek.
2. Ingekomen stukken en mededelingen
Met kennisgeving afwezig: Jan Remmers, Paul vd Zwaag, Tjeerd Strengholt
3. Verslag ALV 3 juli 2013
Vastgesteld na aanpassingen contributiebedragen aangegeven door Alfred van Deemter.
Dank aan notulist Bob van Wilgen.
4. Jaarrekening 2012-2013
Toelichting door Jan Buitenhuis.
Algemene tendens: minder inkomsten vanuit sponsoring en kantine omzet, maar door strikte
kostenbeheersing houdt het bestuur de financiën op orde.
Han Vernooys: Met betrekking tot oud papier hoeven we niet bang te zijn voor de kliko’s.
Inkomsten blijven voor de club. Er is de mogelijkheid een extra wijk te krijgen, haalbaarheid
wordt besproken.
Vervolgens komt aan de orde de “onteigeningspoging” van de opstallen door de gemeente.
Bij de opstart van het complex ca. 50 jaar geleden is geen formeel opstalrecht gevestigd. De
club heeft echter al die jaren wel de eigenareslasten betaald en krijgt zelfs subsidie van de
gemeente omdat men de kleedkamers in eigendom heeft. Ook alle investeringen in de
opstallen zijn door de club betaald. Het gaat om onroerend goed met een verzekerde
waarde van ca. €1.200.000. ON gaat uiteraard niet akkoord met deze actie van de gemeente
en heeft dit recent duidelijk kenbaar gemaakt o/a/aan de gemeenteraad. Wordt vervolgd.
Simon van Huis: is er al wat bekend met betrekking tot de financiën van dit jaar? Jan geeft
aan dat dit gunstiger is dan vorig jaar. Waarschijnlijk geen liquiditeitsprobleem en dus geen
beroep doen op derden.
Er wordt momenteel gekeken naar de overgang naar een ander administratief systeem voor
de club.
5. Verslag kascommissie
Toelichting door Peter Gerrits. Hij spreekt waardering uit dat bestuur tijdig heeft ingegrepen
en adequaat heeft gereageerd op de financiële situatie. Han Vernooys en Peter Gerrits
hebben op 13 februari de jaarrekening gecontroleerd en doorgenomen. Op basis van het
gevoerde overleg en de verstrekte inlichtingen stelt de kascommissie voor het bestuur
decharge te verlenen voor het gevoerde financiële beleid. De Vergadering besluit conform
dit voorstel.
6. Benoeming nieuwe kascommissie
Nieuwe kascommissie: Han Vernooys, Geert Jan Hovingh, Peter Gerrits
7. Verslag commissies
Voorstel: bespreken bij stand van zaken geledingen. Wordt akkoord bevonden door
vergadering.

8. Bestuursvacatures
Kor Mollema en Jan Buitenhuis zijn nog steeds ad interim. Voor beiden is nog geen opvolging
gevonden. Frank van Huis doet een stapje terug en draagt zaken mbt 1e selectie mannen
over aan Simon van Huis. Door de beperkte bezetting van het bestuur worden er vooral
zaken voor de korte termijn geregeld en is er weinig / geen tijd voor zaken voor de lange
termijn. Er is dus grote behoefte aan nieuwe bestuursleden.
Geert Jan Hovingh vraagt om functieomschrijvingen voor de openstaande vacatures (bestuur
en commissies). Jan geeft aan dat geïnteresseerde mensen contact op kunnen nemen met
hem om nadere informatie te krijgen. Commissies maken zelf omschrijvingen van functies die
vacant zijn. Omschrijvingen van functies wordt opgepakt door Jorike ism David Westerink.
Roelof Jonkman geeft aan dat teveel teams geen binding hebben met de club. Er moet meer
gedaan worden om (nieuwe) teams te binden.
9. Statutenwijziging
Statuten moeten gemoderniseerd worden. Hiervoor gaat het bestuur een voorstel doen.
10. Stand van zaken geledingen binnen de club
Prestatievoetbal mannen
Han Vernooys vraagt ook er ook gesprekken aan worden gegaan met de jongens van het 2e.
Simon geeft aan dat Robert Boiten dit gaat doen in mei. Han en Robert bespreken dit
onderling.
Prestatievoetbal vrouwen
Sponsoring Gasterra loopt tot eind 2014. Bezig met private funding actie.
Jeugdafdeling
Problemen met leasekleding op het vlak van de registratie per lid. Pakket kost € 90 per lid.
Vragen 3x €30 per jaar van ouders. Iemand moet hier de registratie van doen,
gebruikersovereenkomsten opmaken anders ontstaan er grote tekorten. Elk jaar kan dit een
strop zijn van €2000 tot €3000. Simon vraagt zich af of er dan niet beter mee gestopt kan
worden. Vooralsnog wordt dit niet overwogen.
De samenwerking van de jeugd met Amicitia wordt eerst op bestuursniveau besproken.
Zaalvoetbal
Jan Niko en Jacob houden zich bezig met deze afdeling en de (eventuele) problemen die er
spelen. Simon vraagt hoe de financiële situatie is van deze afdeling. Bij de
zaalvoetbalactiviteiten is na de contributieverhogingen van de laatste jaren geen sprake
meer van een tekort. Te verwachten is wel dat door de hogere contributie het aantal teams
zal afnemen.
Kantinecommissie
Inzet van de ouders moet verplicht worden, maar er moet iemand zijn die dit oppakt en
regelt.
PRC commissie
Er is te weinig spreiding en we zijn teveel afhankelijk van grote sponsoren, dus kwetsbaar.
Voor de financiële toekomst van de club wordt het steeds essentiëler dat we mensen vinden
die zich willen inzetten om de sponsorinkomsten te verhogen. Dit is mogelijk ondanks de
financiële crisis.
Materiaalcommissie
Vrouwenselecties betalen zelf mee aan kledingpakket via een betalingsregeling over 3 jaar.
Traditionele clubkleuren worden akkoord bevonden door de ALV (oranje/zwart).

Bouw en beheercommissie
Hierbij namen noemen is zeer gevaarlijk, maar Henk de Jonge, Wim Haan, Jan Niko de Boer,
Enno van der Laan en Aaaldert van Aalderen worden speciaal genoemd om hun enorme inzet
voor deze werkzaamheden.
Activiteitencommissie
Deze commissie moet meer activiteiten gaan organiseren.
11. Overige onderwerpen
Scheidsrechters
Jan Remmers wil zich hiervoor inzetten. Bestuur benadert hem hiervoor. Helaas geen animo
vanuit A en B jeugd. Zij moeten misschien meer persoonlijk benaderd worden.
Website
Op zoek naar externe webmaster, waarbij wel voeding komt vanuit de verschillende
geledingen van vereniging. Jaap Urban staat hier dan boven.
11. Rondvraag
Jan Niko de Boer: Vorig jaar is er geen jubileumviering geweest door troonswisseling.
Voorstel om zaterdag 31 mei 2 velden te gebruiken voor afsluitende familiedag. Jan Niko
benadert alle commissies/ geledingen en zorgt voor uitwerking. Erik Hoogeboom
ondersteunt en ook verschillende commissies ondersteunen.
Geert Jan Hoving: tijdens de sponsoractie van de Poiesz van 17 t/m 23 maart wordt ON
gepromoot. 22 maart is er een standje. Jorike plaatst dit op de website.
Jan Buitenhuis: er is een sponsoravond op 27 februari in Leek, aangeboden door Telecom
Service Groep. Nu accent op bedrijfsleven ipv voetbal.
12. Sluiting
De voorzitter sluit de vergadering.

