Notulen Algemene Ledenvergadering v.v. Meeden d.d. 11 september 2015
Aanwezig: 22 leden (waaronder alle bestuursleden)
Afwezig met kennisgeving: Bert Pater
1 Opening
Tegen 20.00 uur opende voorzitter Jeffrey Toorn voor de eerste keer in zijn functie als
voorzitter deze ledenvergadering.
2 Ingekomen stukken / mededelingen
Er waren geen ingekomen stukken en/of mededelingen voor deze vergadering.
3 Notulen Algemene Ledenvergadering 2013 – 2014
Secretaris Harm Bettenbroek las de notulen voor.
Hierop waren geen op-of aanmerkingen.
4 Jaarverslag secretaris seizoen 2014 - 2015
Secretaris Harm Bettenbroek las het verslag voor en waarbij werd opgemerkt dat Anton
Mulder verantwoordelijk was voor Meeden 3 zondag als leider.
5 Jaarverslag jeugdafdeling 2014 – 2015
Namens de jeugdafdeling deed Astrid Smid - de Jonge het verslag van de gebeurtenissen
bij de jeugdafdeling.








Het was een sportief en gezellig seizoen.
Prestaties waren wisselend.
Er waren diverse acties georganiseerd om geld binnen te krijgen voor de
jeugdafdeling.
Het voetbalkamp aan het eind van het seizoen was een groot succes.
De kwaliteit van de jeugd willen we veranderen door veranderingen door te
voeren.
Het is moeilijk om voldoende vrijwilligers en scheidsrechters te vinden.
Er wordt goed samengewerkt met JWG, welke groep zeer goed bezig is voor de
v.v. Meeden.
Verder waren er geen op- of aanmerkingen.

6 Jaarverslag werkgroep seizoen 2014 – 2015
Harm Bettenbroek las ditmaal het aangeleverde verslag voor.



Lotenverkoop was niet bijzonder denderend bij zondag 1 daar er toch enkele
Groninger elftallen bij de zondag waren ingedeeld en deze geen supporters
meenemen.
De opbrengst van oud papier is nog steeds waardevol.



Het overlijden van werkgroeplid Jan Koerts werd nog gememoreerd.

Op het verslag waren geen op of aanmerkingen.
7 Pauze
Tijdens de pauze konden de leden de financiële stukken inzien die na de pauze door de
penningmeester werden toegelicht.
8 - Jaarverslag penningmeester seizoen 2014 – 2015
- Balans 2014-2015, begroting 2015-2016
Penningmeester Roelof Snitjer neemt met de vergadering de financiële resultaten van het
afgelopen seizoen door en tevens de begroting voor seizoen 2014 – 2015.
Enkele items:













Voor de inning van contributies is ongeveer 10% een probleem.
Begroting contributie laat zien een gelijke waarde als afgelopen seizoen terwijl
de contributie verhoogd wordt. Er zijn minder spelers waardoor de opbrengst
ongeveer gelijk blijft.
Uitgaven bijzondere activiteiten zijn hoog, wat veroorzaakt is door het
kampioenschap van het eerste zondag een seizoen eerder maar de rekeningen
hiervan kwamen seizoen 2014 -2015 binnen.
Eigen gebruik is nog steeds hoog. Kan diverse oorzaken hebben en de nieuwe
barcommissie zal samen met het bestuur hiervoor een beleidsplan gaan
ontwikkelen.
De jaarlijkse verloting is afgeschaft daar dit onvoldoende inkomsten oplevert en
dit zal gedeeltelijk worden verwerkt in het voorstel tot contributieverhoging..
De vrijwilligersvergoedingen dalen daar dit is aangepast naar de prestaties die
ervoor geleverd worden en door de medewerking van die vrijwilligers,
Er moeten aparte posten komen voor JWG en Club van 100.
Er zijn in 2015 nieuwe CV-ketels gekomen en het energieverbruik moet dus
afnemen. Dit is nog even afwachten, hebben we nog geen inzicht in.
Over het stopzetten van het clubblad is niet duidelijk gecommuniceerd naar de
leden. Genoemde kosten in het jaarverslag zijn grotendeels de kosten voor de
website.
Positief resultaat aan het eind van het seizoen ad € 1.027,24.
Activa en passiva werden nog even doorgenomen en waarbij nog enkele tips
kwamen om enkele posten een andere naam te geven.
De penningmeester heeft alle tips en tops vastgelegd die nog binnen het bestuur
zullen worden besproken.

9 Verslag kascommissie
Namens de kascommissie las Bert Kaman het verslag voor.


De penningmeester heeft een getrouwe weergave van de financiële stromen
binnen de v.v. Meeden gegeven.

De vergadering wordt voorgesteld om de penningmeester decharge te verlenen en de
vergadering gaat hiermee akkoord.

10 Aanpassing contributiebeleid, verhoging contributie en invoering
kledingfonds
Aanpassing contributiebeleid:
Het voorstel om het contributiebeleid aan te passen en te baseren op leeftijdscategorieën
wordt door de vergadering aangenomen.
Tevens wordt voor gezinnen met meerdere kinderen die lid zijn een aangepaste
contributiebeleid aangenomen.
Verhoging contributie:
De penningmeester gaf een overzicht van de voorstellen van verhoging contributies
De verhoging is een procentuele verhoging + een vast bedrag welke door de KNVB wordt
opgelegd en, zoals al eerder gezegd een bedrag welke voortkomt uit het afschaffen van
de jaarlijkse verloting (deze alleen bij spelende seniorleden)
De vergadering ging met het voorstel akkoord.
Invoering kledingfonds:
De aanwezige leden kregen een voorstel tot het invoeren van een kledingfonds.
Bestuurslid Wiecher Tuin gaf een toelichting over het waarom invoeren van een
dergelijke fonds. Men wil graag zien dat ieder elftal in hetzelfde tenue speelt en tevens
speelt daarbij een rol dat het telkens moeilijker wordt om een sponsor te vinden.
En het geeft natuurlijk een enorme positieve uitstraling van de v.v. Meeden.
De vergadering ging akkoord met het invoeren van een kledingfonds.
11 Bestuursverkiezingen
Aftredend en niet herkiesbaar zijn secretaris Harm Bettenbroek en wedstrijdsecretaris
Dirk Smid.
Astrid Smid – de Jonge en Marco Hulshof stellen zich beschikbaar als bestuurslid en de
ledenvergadering gaat hiermee akkoord.
Bert Kaman gaat de functie van secretaris/wedstrijdsecretaris op zich nemen.
Astrid gaat samen met Hans Kruizinga de jeugdafdeling runnen terwijl Marco Technische
Zaken op zich gaat nemen.
Harm en Dirk wordt nog een waardebon overhandigd als dank voor hun verdiensten voor
de v.v. Meeden de afgelopen jaren.
12 Rondvraag
William Janssen:
Graag het verslag van Club van 100 volgend jaar op de vergadering
William geeft een verslag van de activiteiten van de groep in het afgelopen seizoen zoals
avonden met Martijn Pot (cameraman bij het laatste WK voetbal en oud Meedenaar),
Henk de Haan, kerstwandelingen het bezoek aan de Euroborg. Inmiddels zijn er72 leden.
Club van 100 wil wel graag meer inzicht in de uitgaven en opbrengsten van hun Club
Het instellen van een barcommissie had al veel eerder gemoeten gezien de
ontwikkelingen in de afgelopen paar maanden.
Men is er nu druk mee bezig en alle barvrijwilligers krijgen een introductieprogramma.
Denk wel om een nieuwe horecavergunning aan te vragen met de mensen erop met de
juiste papieren.

Eenjo Feiken:
Wat doet het bestuur bij overlijden van een lid van de v.v. Meeden?
Een delegatie zal in principe aanwezig zijn bij een begrafenis of crematie indien het
bestuur een overlijdenskaart ontvangt.
Een advertentie wordt niet geplaatst in het Dagblad van het Noorden gezien de zeer hoge
kosten.
Wel kan gekeken worden naar wat een advertentie in “TussenKlappen” kost.
Ook kan er een in memoriam geplaatst worden op de website.
Pieter Jager:
Is er een toekomstplan voor de vv. Meeden voor de aankomende jaren?
Voorgesteld wordt om een soort denktank hiervoor op te richten.
Wel staat er op 30 september een bijeenkomst gepland om hiervoor alvast een start te
maken. Later zal een vertegenwoordiger van de KNVB (Otto Kooi) uitgenodigd worden
om de club te ondersteunen.
Fred van Beusekom:
Fred wenst het nieuwe bestuur veel succes toe voor de aankomende jaren.
13 Sluiting
Jeffrey sloot deze Algemene Ledenvergadering tegen 22.30 uur af.

