Notulen ALV woensdag 24 september 2014
19.30 uur, clubhuis C.V.V. Oranje Nassau
1. Opening
Jan Buitenhuis opent de vergadering. Hij geeft aan dat er geen besluiten
kunnen worden genomen ten aanzien van agendapunt 7, omdat er geen 2/3e
van het aantal leden aanwezig is. Over 2 weken wordt dus agendapunt 7 tav de
voorgenomen wijziging statuten en huishoudelijk reglement inhoudelijk
behandeld.
Er wordt een moment stilte in acht genomen voor het overlijden van Jo Bos en
Jan Schoonderbeek.
2. Ingekomen stukken en mededelingen
Met kennisgeving afwezig: Paul vd Zwaag, Tjeerd Strengholt, Kas Holwerda,
Enno vd Laan.
Jan Buitenhuis opent de vergadering. Hij geeft aan dat er geen besluiten
kunnen worden genomen ten aanzien van agendapunt 7, omdat er geen 2/3e
van het aantal leden aanwezig is. Over 2 weken wordt dus agendapunt 7 t.a.v.
de voorgenomen wijziging statuten en huishoudelijk reglement inhoudelijk
behandeld.
Er wordt een moment stilte in acht genomen voor het overlijden van Jo Bos en
Jan Schoonderbeek.
3. Verslag van de ALV gehouden op 19 februari 2014.
Alex Bolt vraagt of er al actie ondernomen is mbt de bestuursvacatures. Jorike
geeft aan dat dit David Westerink en zij contact hebben gehad en ermee bezig
zijn. Verslag wordt vastgesteld.
4. Bestuursverkiezingen.
a. Aftredend Frank van Huis.
b. Bij acclamatie wordt Geert Jan Hovingh benoemd tot bestuurslid met de
portefeuille jeugdzaken.
c. Vacatures:
- Vicevoorzitter
- Bestuurslid voetbaltechnische zaken mannen
- Bestuurslid voetbaltechnische zaken vrouwen
- Bestuurslid sponsorzaken
- Bestuurslid kadervorming
Kor Mollema en Jan Buitenhuis zijn nog steeds ad interim om symbolisch aan te
geven dat er behoefte is aan meer bestuursleden. Dit blijft een actiepunt, maar
betekent niet dat ze de intentie hebben direct te stoppen.

5. Contributievaststelling voor het seizoen 2014/2015.
Het bestuur wordt geconfronteerd met toenemende kostenstijgingen en
afnemende inkomsten uit sponsoring. Een belangrijke factor hierbij was recent
de voorgestelde verhoging van de huren voor de velden en zalen oplopend tot
27% voor jeugdleden. Deze verhoging is onder druk van de verenigingen
vooralsnog ingetrokken. Verdere substantiële verhoging van deze kosten lijkt
echter er aan te komen. De leden dienen mede om deze reden rekening te
houden met stijgende contributiehoogtes in de komende jaren.
Voor komend seizoen wordt de contributie niet verhoogd.
6. Begroting seizoen 2014/2015.
De begroting wordt toegelicht door Jan Buitenhuis. Hieronder een aantal zaken
die uitgelicht werden:
-Licht herstel kantine-inkomsten
-Doorzettende daling sponsorinkomsten (gevolgen crisis, maar ook
onderbezetting PRC)
-Aantal leden muteert tot nu toe voornamelijk bij de zaalvoetbalafdeling.
Dit seizoen geen contributieaanpassing.
-Overige inkomsten blijven onder druk.
-Afschrijven op gebouwen zijn we mee gestopt.
-Personeelskosten zijn laatste jaren met ca 20% gedaald
-Waar nodig worden vragen over de andere kostensoorten behandeld.
Uiteindelijk sluit de begroting (met name door de strikte kostenbeheersing)
met een klein positief saldo.
De begroting wordt goedgekeurd.
7. Voorgenomen wijziging van de Statuten en het Huishoudelijk Reglement.
Overwegingen:
- Statuten zijn verouderd;
- Vooruitkijken: aanpassen aan huidige (maatschappelijke) situatie en
ontwikkelingen en gereed maken voor komende ontwikkelingen (fusie,
schaalvergroting);
- Geen intentie karakter club te wijzigen.
Omdat er geen twee/derde van de stemgerechtigde leden aanwezig is op de
vergadering van 24 september 2014 zal de benodigde 2de vergadering worden
gehouden op 8 oktober 2014. Voor deze vergadering staat alleen de
voorgestelde wijziging van de Statuten en het Huishoudelijk Reglement op de
agenda. Het bestuur nodigt alle aanwezigen van harte uit hierbij aanwezig te
zijn.
8.

Actuele zaken.

Zaken die lopen bij de gemeente Groningen:
- Aangekondigde tariefsverhogingen en de acties hierop volgend worden
uitgebreid toegelicht
- De beoogde openstelling van het sportpark voor publiek is voorlopig
stilgezet in afwachting van de hele organisatieopzet er voor. Gata wel t.z.t.
gebeuren.
Problemen bij de kantine organisatie worden toegelicht
Situatie binnen de diverse geledingen van de club wordt doorgenomen.
9. Jubilarissen en eventuele benoemingen van ereleden en/of leden van
verdienste.
De volgende jubilarissen worden in het zonnetje gezet met een bosje bloemen
en een bij het jubileum passende speld:
50 jaar  Aaldert van Aalderen
50 jaar  Kas Holwerda, niet aanwezig.
40 jaar  Johan Lindemulder. Naast dat Johan 40 jaar lid is (naar zijn eigen
zeggen langer) wordt voorgesteld hem erelid te maken voor zijn verdiensten als
voorzitter (9 jaar). De vergadering keurt dit bij acclamatie goed.
40 jaar  erevoorzitter Jan Niko de Boer
40 jaar  Gerrit Keuning
25 jaar  Martijn vd Ploeg, niet aanwezig
25 jaar  Henk de Jonge
10.
Rondvraag.
Lucas: wordt er al nagedacht over het 100-jarig jubileum? Jan geeft aan dat hier
wel over nagedacht wordt, maar nog niet concreet. We zijn steeds bezig
geweest met overleven, nu komen we er aan toe daar naar toe te werken.
Wiebe Schoonhoven:
- Kan Geert Jan zich als nieuw bestuurslid even voorstellen? Geert Jan Hovingh
geeft hieraan gehoor.
- Worden er ook besluiten genomen tav de statutenwijziging? Jan geeft aan dat
elk artikel wordt doorgenomen en er worden dus ook besluiten genomen.
- Is het mogelijk essentiële zaken in kleiner comité te bespreken? Jan geeft aan
dat dit altijd mogelijk is. Simon van Huis vult aan dat het wel met iemand van
het bestuur erbij is.
11.
Sluiting.
De voorzitter sluit de vergadering.

