Notulen algemene ledenvergadering vv Kapelle

8 december 2014

v.v. "KAPELLE"
Secretariaat:
Jip en Janneke 29
4421 TG Kapelle
tel. 06-24 54 15 60
e-mail: secretaris@vvkapelle.nl
Aanwezig: 31 stemgerechtigde leden, incl. bestuursleden, die de presentielijst getekend hebben.
Afwezig met kennisgeving:.Bob Rooze, Jantine Stins, Rob Almekinders, Ivan Hage, Piet de Jager, Peter Arkenbout, Niels
Arkenbout, Ron en Inge van de Schelde, Jacco Verschiere, Marcel van der Meer, David van Boven.
1. OPENING.
De voorzitter, Kees Vink Vink, opent de vergadering om 20.07 uur.
2. BESTUURSVERKIEZING.
Al enige tijd is het bestuur in deze samenstelling werkzaam. Aan de ledenvergadering de vraag of deze samenstelling de
instemming geniet van de vergadering. Tevens stelt het bestuur het volgende schema van aftreden voor.
Tevens stelt het bestuur het volgende schema van aftreden voor:
Naam:
Jaar van aftreden:
Kees Vink Vink
2016
Tom van der Meer van der Meer
2017
Leo Luteijn Luteijn
2016
Stephan Hakkaart
2017
Roel Hendrikse
2016
Henk Maas
2015
René van Boven
2015
De ledenvergadering gaat akkoord met dit voorstel van het bestuur.
3. INGEKOMEN STUKKEN
Geen ingekomen stukken.
4. NOTULEN ALGEMENE LEDENVERGADERING
VAN 16-12-2013
(zie www.vvkapelle.nl en op te vragen bij de secretaris)
Geen opmerkingen en vragen en deze worden vastgesteld.
5. JAARVERSLAG SECRETARIS 2013/2014.
(zie www.vvkapelle.nl en op te vragen bij de secretaris)
Geen opmerkingen en vragen en deze worden vastgesteld.
6. VERSLAG KASCONTROLECOMMISSIE
Kees Vink licht toe dat we vorig jaar geen kascontrolecommissie hebben gehad. Daarom is dit punt best belangrijk te
noemen.
Frank Louwerse licht de bevindingen van de kascontrolecommissie toe en gaat in op het positieve resultaat naast allerlei
activiteiten die worden georganiseerd. De kascontrolecommissie compimenteert het kantinepersoneel voor het behaalde
resultaat.
7. VERKIEZING KASCONTROLECOMMISSIE
De kascontrolecommissie bestaat thans uit de heren F. Louwerse (2014) en S. Mesu (2014). Het is wenselijk dat hier nog
een derde persoon aan toegevoegd wordt. Tevens stelt het betsuur voor om het volgende schema van aftreden te
hanteren:
Frank Louwerse
2015 aftredend /herkiesbaar
Stefan Mesu
2016 aftredend /herkiesbaar
Nieuw Lid
2017 aftredend /herkiesbaar
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Kees Vink vraagt aan de vergadering of er nog een derde persoon bereid is om toe te treden tot de kascontrolecommissie.
Rob Oostrom wil als derde persoon toetreden. Het bestuur dankt Rob voo r deze aanmelding en accepteert zijn
aanmelding.
8. FINANCIEEL JAARVERSLAG 2013/2014
Het financiële jaarverslag is voor de leden een half uur voor aanvang van de vergadering ter inzage in de bestuurskamer
gelegd.
De obligaties zijn met ingang van 2013 uitgeloot. Het reglement stelt voor om jaarlijks tot uiterlijk 2022 minimaal 5% en
maximaal 20% uit te loten. Het bestuur stelt voor in het seizoen 2014-2015 20% van de obligaties uit te loten en terug te
betalen. Wij stellen voor elk vijfde nummer te kiezen van de nummers (2, 7, 12etc.).
Kees Vink nodigt Leo Luteijn Luteijn uit voor een toelichting. Leo Luteijn gaat uit van het professionalisme van Edwin van
Damme ) vorige penningmeester) en wil het hier bij laten.
De steentjes die we willen uitkeren leggen we voor aan de ledenvergadering. De vergadering gaat akkoord met deze
uitkering.
9. BEGROTING 2014/2015
De begroting ligt voor de leden ter inzage een half uur voor aanvang van de vergadering in de bestuurskamer.
Kees Vink nodigt Leo Luteijn wederom uit voor een toelichting. Leo Luteijn gaat uit van het professionalisme van Edwin en
wil het hier bij laten.
Kees Vink vraagt aan de leden of er nog vragen zijn:
Arjan Duine vraagt naar de begroting van de activiteiten. Deze kosten zijn voor € 1.000 opgenomen. Dat heeft
voornamelijk te maken met het jubileum. Dit jaar is er geen jubileum dus zijn deze kosten lager begroot.
Lianne Mulder vraagt naar de bestuurskosten. Deze zijn erg hoog.
Kees Vink vraagt aan Leo Luteijn wat deze kosten inhouden. Leo Luteijn weet niet wat er onder deze kosten valt. Na een
betere bestudering van de cijfers en een toelichting van Frank Louwerse zijn deze kosten terug te voeren opde aanschaf
van o.m. Sportlink een nieuw automatiseringsysteem.
10. VASTSTELLING CONTRIBUTIE KALENDERJAAR 2015
Jaarlijks kijkt het bestuur naar de contributie in relatie tot de consumentenprijsindex. Dit jaar is de consumentenprijsindex
vastgesteld op 1,5%. Gezien de prijsindex stelt het bestuur voor de contributie per 01-01-2015 te verhogen met 1,5%. Het
bestuur stelt voor de contributie, voor niet-spelende leden en niet-spelende kaderleden, niet te wijzigen. De contributie
voor komend jaar wordt dan als volgt vastgesteld:

t/m 12 jaar
13 t/m 14 jaar

Per 01-01-2015 per maand:
€ 10,05
€ 12,10

15 t/m 18 jaar
19 jaar en ouder spelend lid
Niet spelend lid
Niet spelend kaderlid

€ 13,85
€ 15,70
€ 7,70
€ 5,90

Tevens stelt het bestuur voor de jaarlijkse bijdrage voor begunstigers, zoals genoemd in artikel 8 van het Huishoudelijk
Reglement, niet te wijzigen en vast te stellen op € 30,00 respectievelijk € 20,00 per jaar.
De leden gaan akkoord met het voorstel van het bestuur.
11. BETALINGS- EN INVESTERINGSMACHTIGING BESTUUR
Op grond van artikel 10 lid 5 van de Statuten stelt het bestuur voor de betalings- en investeringsmachtiging voor het
bestuur niet te verhogen en als volgt vast te stellen:
a. de penningmeester tot een bedrag van
€ 575,00
b. het dagelijks bestuur tot een bedrag van € 2.775,00
c. het algemeen bestuur tot een bedrag van € 4.150,00
Deze machtigingen zijn niet gewijzigd. De vergadering gaat akkoord.
12. PAUZE (vervallen)
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13. Onderhoud & Privatisering
Dit heeft ook in de krant gestaan. Er is een eerste gesprek geweest, een tweede gesprek staat gepland voor 23 december
’14. Er is een overzicht van de kosten verstrekt door de Gemeente Kapelle. Als bestuur moeten we mbt dit punt allerlei
zaken uitzoeken en op een rij zetten. Bij de KNVB is veel expertise aanwezig die we kunnen aanwenden. Het bestuur kan
thans enkel meedelen dat er gesprekken gaande zijn.
Jan Roozendaal vraagt naar een mening voor de vuist weg. Kees Vink geeft aan dat we er nog geen zinnig woord over
kunnen zeggen. Tom van der Meer licht verder toe dat we met de mening van vandaag nog geen goede gesprekspartner
kunnen zijn voor de Gemeente Kapelle. Tom van der Meer geeft verder aan dat we Triest de Jonge en Rob van Wallenburg
bereidt zijn mee te praten.
Tzt zullen we een terugkoppeling geven aan de leden (vergadering).
Cees Sonke vraagt naar de mogelijkheid van een kunstgrasveld. Kees Vink gaat in op dit punt door aan te geven dat we dit
als optie meenemen. De Gemeente Kapelle heeft een bureau een onderzoek laten doen naar de bezetting van de velden.
Daaruit blijkt dat we een zware ondercapaciteit hebben. Ook mbt dit punt zullen we tzt een en ander moeten voorleggen
aan de leden.
14. Investering zonnepanelen
Een van de aandachtspunten van het bestuur komend jaar zijn bezuinigingen op energiekosten. Naast bewuster omgaan
met energie(kosten) is berekend dat investeren in zonnepanelen kostenbesparend werkt voor de vereniging. Het bestuur
is voornemens een deel van de energiekosten te reduceren door een investering te doen in 54 zonnepanelen. Hierbij
hoort het volgende financiële plaatje:
De kosten van de 54 zonnepanelen worden begroot op max. € 16.000.
De gemeente is voornemens € 5.000 te subsidiëren.
De sponsorcommissie bereidt samen met Delta NV een Aktie voor, waar bij € 2.500 inkomsten worden begroot.
Netto kosten voor de vereniging bedragen dan € 8.500.
De besparing per jaar is door delta begroot op € 2.200 per jaar.
De investering is dan in 4 jaar terugverdiend.
Tom van der Meer licht dit punt toe. De energiekosten rijzen de pan uit. De vereniging moet meer gaan letten op de
energiekosten. Een goed voorbeeld hiervan is het gegeven dat het licht op veld 2, tijdens de bestuursvergadering, brand
zonder dat dit gebruikt wordt. Henk Maas zet dit meteen uit.
Tom van der Meer gaat verder over de voorgenomen investering in de zonnepanelen. Het totale gebruik is 28.000 kwh,
met deze investering in de zonnepanelen kan de helft van de energiekosten bespaard worden. Daardoor kan deze
investering binnen 4 jaar worden terugverdiend. Tom van der Meer vraagt toestemming voor deze investering. Delta wil
ook nog een en ander sponsoren met een actie.
Jan Zagers vraagt een toelichting mbt deze Delta actie. Tom van der Meer licht toe dat dit ziet op het verzamelen van emailgegevens. Per adres ontvangt de vereniging een bedrag. Dit is meegenomen in de bovenstaande begroting, weliswaar
tegen een lager bedrag.
Jan Zagers vraagt of er al een leverancier is die deze pannelen kan/gaat leveren. Tom van der Meer gaat in op offerte van
Intech. Gezien het feit dit een van de hoofdsponsoren is, is deze offerte aangevraagd.
Arjan Duine vraagt mbt de bovenstaande begroting of er is gerekend met teruglevering of niet. Gezien het feit dat veelal
stroom wordt gebruikt als het donker is. De offerte is gebaseerd op teruglevering.
Tom van der Meer vraagt naar de mening en ruimte van de ledenvergadering om onder voorbehoud van de toezegging
van de Gemeente, onder voorbehoud van de opbrengst van de Delta en onder voorbehoud van de totale kosten van €
8.500.
De leden gaan akkoord met het voorgaande voorstel van het bestuur.
15. RONDVRAAG
De leden worden verzocht eventuele vragen en/of voorstellen voor aanvang van de vergadering schriftelijk in te dienen bij
de secretaris. Er zijn geen vragen ingediend, dus nodigt Kees Vink de leden uit tot stellen van vragen.
Carolien Eversdijk vraagt naar de website. Kees Vink bedankt voor het stellen van deze vraag, op dit moment zijn we met
een commissie bezig een andere website te bouwen. Daar wordt hard aan gewerkt, ook kan op een tablet of een mobiele
telefoon de site benadert worden.
Verder gaat Kees Vink in op de aanschaf van Sportlink, dit programma kan aan een website worden gekoppeld. Daardoor
kunnen zaken beter op elkaar worden aangesloten.
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Lianne Mulder geeft aan dat de site van Kruiningen erg verzorgd is en dat dit een voorbeeld kan zijn.
Lianne Mulder stelt de vraag of er vanuit het hok van het wedstrijdsecretariaat een email programma geïnstalleerd kan
worden. Er kan eenvoudig op zaterdag allerlei zaken opgepakt worden. Met toegang tot een email adres kunnen zaken
makkelijk uitgewisseld worden.
Tot slot geeft Lianne Mulder aan dat er geen antivirus programma is geïnstalleerd.
Carolien Eversdijk gaat in op de communicatie tussen de trainers/leiders en het bestuur over het gebruik van de goals.
Haar man maait namens de Gemeente bij Sandee en maait er om heen.
Arjan Duine gaat in op dit punt. Er gaat maandelijks een aantal mailings uit naar trainers/leiders. Maar Arjan Duine geeft
ook aan dat er niet leden op hetveld trainen. Cees Sonke valt hem bijen hij geeft aan dat hij ook al eens een ploegje heeft
zien voetballen op zondag. Andere leden beamen dit, het hek achter de tribune is ook vol gaten en de jongens kruipen
hierdoor.
Arjan Duine vraagt of er een bordje oid staat waarop staat dat gebruik van de velden door onbevoegden niet geoorloofd
is.
Kees Vink vraagt zich af welke maatregelen we kunnen nemen om dit probleem te handhaven.

Jos Minderhoud vraagt naar de archivering van stukken en documenten op de website. Wordt er nagedacht over een
archief mogelijkheid. Jos vraagt naar een dergelijke bewaarfunctie of het bestuur dit kan meenemen in de overwegingen.
Marvin Pauwe vraagt in dit kader naar de oefenstof van de Ajax Acadamy. Kees Vink geeft aan dat deze oefenstof ergens
achter de website hangt.
Tom van der Meer licht toe dat er thans een gebrek aan fysieke ruimte is. Er is ook aan de Gemeente gevraagd naar
ruimte, maar daar is geen ruimte voor ons archief.
Tom van der Meer vind de suggestie van Jos een goede en we zullen dit als bestuur oppakken.
Carolien Eversdijk vraagt naar de oproep op de website inzake scheidsrechters. Nu worden jeugdleden aangewezen om te
fluiten. Ze vraagt aandacht voor de verenigingsscheidsrechters.
Kees Vink gaat in op het initiatief van de KNVB dat vanaf de B-junioren een spelregelbewijs gehaald moeten worden.
Andere verenigingen laten deze jongens ook fluiten.
Arjan Duine vraagt naar de afspraak dat er bij onnodige gele kaarten selectiespelers ook kunnen fluiten. Het bestuur zal
dit bespreken.
Cees Mulder vraagt naar de cursus pupillenscheidsrechter. Het spelregelbewijs is niet te vergelijken met een dergelijke
cursus.
Cees Sonke vraagt naar het indelingbriefje mbt de veldindeling/kleedkamer indeling iets duidelijker opgehangen kan
worden. Cees Mulder geeft aan dat dit ook op de website gepubliceerd kan worden. Het westrijdsecretariaat zal dit
oppakken.
Arjan Duine vraagt naar indirecte sponsoring en of er een mogelijkheid is om een toernooi te sponsoren. Arjan heeft dit
gevraagd en nooit een antwoord op gehad.
Kees Vink nodigt de sponsorcommissie uit voor een toelichting.
René licht toe dat er bepaalde keuzes gemaakt zijn mbt de wedstrijd van Oud- Feyenoord, want daaruit volgt de vraag.
Arjan vind het jammer dat er geen goede communicatie is geweest om dergelijke keuzes toe te lichten.
Arjan geeft aan dat het breder is dan de jubileum wedstrijd, samen met Jon Herselman wil hij best iets doen voor een
toernooi. De sponsorcommissie zal dit oppakken.
Tom van der Meer haakt aan op het voorgaande. Er is een taakverdeling gemaakt binnen het bestuur. Bepaalde
potrefeuilles zijn aan bestuursleden toegewezen. Op deze manier proberen we de taken te verdelen. Dit zullen we
meenemen in een beleidsplan en trachten te communiceren naar de leden.
Carolien Eversdijk vraagt naar de kledingsponsoring als een sponsor failliet is. Het is dan gek dat de shirts nog gedragen
worden.
Marvin Pauwe vraagt naar het aantrekken van spelers van buitenaf. Wat is de mening van het bestuur.
Kees Vink pakt terug naar de vergadering van vorig jaar dat we streven naar een bezetting met eigen jongens. Maar we
moeten goed onderscheid maken tussen jongens die gehaald worden en jongens die zich zelf aanmelden.
Marvin noemt een voorbeeld over een jongen die traint en een jongen die niet traint.
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Rob Oostrom jr. vind de discussie de laatste tijd wel erg op de spits wordt gedreven, in zijn tijd waren er ook spelers van
buitenaf . Toen was er geen discussie. Rob vind dat het bestuur nu een visie heeft uitgesproken waarmee we verder
kunnen. (streven naar zoveel mogelijk eigen jongens in de eerste selectie).
Marvin gaat verder met de vraag of het bestuur verder wil met het werken aan een herkenbare speelstijl. We willen in de
jeugd met een bepaalde filosofie spelen, positiespel, druk geven en dominant zijn. Het eerste en het tweede spelen een
ander soort voetbal. Kees Vink geeft aan dat het bestuur een beleidsplan aan het schrijven is. Daarfin worden dergelijke
zaken meegenomen.
Carolien Eversdijk gaat in op het gevoel dat men mist mbt derby’s. De mentaliteit is wel anders dan vroeger.
Jon Herselman gaat in op dit gevoel. Een aantal jaren is dit al gaande, er was altijd een groep die van buitenaf kwam die
ook in de kantine nog wat kwamen drinken. Dat is er al een tijd niet meer, Jon mist dit gevoel.
Carolien Eversdijk valt Jon bij en stelt dat het kantinepersoneel er ook rekening mee houdt wanneer het eerste uit speelt
dat dan de kantine en de snackhoek langer open blijft.
Kees Vink noteert dit punt en zal dit opnemen met de juiste betrokkenen.
16. SLUITING
Kees Vink sluit de vergadering om 22.26 uur.

