Agenda algemene ledenvergadering vv Kapelle

12 oktober 2015

V.V. "KAPELLE"
Secretariaat:
Jip en Janneke 29
4421 TG Kapelle
tel. 06-24 54 15 60
e-mail: secretaris@vvkapelle.nl
Uitnodiging voor het bijwonen van de Algemene Ledenvergadering welke gehouden wordt op maandag 12 oktober 2015
om 20.00 uur in de kantine van de VV Kapelle op het sportpark "Groene Woud". Uw aanwezigheid wordt op prijs gesteld
en we hopen u welkom te heten op 12 oktober 2015. Indien u bent verhinderd kunt u dat melden via:
secretaris@vvkapelle.nl
AGENDA
1. OPENING. Kees opent de vergadering om 08.05 uur. En doet een aanpassing aan de agenda door een lid van
verdienste voor te dragen. Dat komt later.
Afmelding met kennisgeving:
Jos Minderhoud, Harry de Waard, Rob Almekinders, Carolien Eversdijk, E. van Ingen, Fa. De Munck, M. van Zweden.
2. BESTUURSVERKIEZING.
Volgens het schema van aftreden dat tijdens de algemene ledenvergadering in 2014 is vastgesteld, zullen Henk Maas en
René van Boven aftreden.
Henk Maas is aftredend en hierkiesbaar;
René van Boven is aftredend en niet herkiesbaar
Tevens stelt het bestuur het volgende schema van aftreden voor:
Naam:
Jaar van aftreden:
Kees Vink
2016
Tom van der Meer
2017
Leo Luteijn
2016
Stephan Hakkaart
2017
Roel Hendrikse
2016
Henk Maas
2015
Henk is aftredend en herkiesbaar voor de volgende periode tot 2018. De vergadering heeft geen bezwaren. Verder is een
vacature voor de positie van René van Boven.
3. INGEKOMEN STUKKEN
4. NOTULEN ALGEMENE LEDENVERGADERING
VAN 08 december 2014 en 23 februari 2015
(zie www.vvkapelle.nl en op te vragen bij de secretaris)
Er zijn geen opmerkingen en daarmee zijn de notulen vastgesteld.
5. JAARVERSLAG SECRETARIS 2014/2015.
(zie www.vvkapelle.nl en op te vragen bij de secretaris)
Er zijn geen opmerkingen en daarmee is het jaarverslag vastgesteld.
6. VERSLAG KASCONTROLECOMMISSIE
De kascontrolecommissie is van mening dat de getoonde gegevens een getrouw beeld vormen van het gevoerde beleid en
de financiële positie van de voetbalvereniging "Kapelle". De kascontrolecommissie heeft geen verdere op-of
aanmerkingen.
De kascontrolecommissie stelt de ledenvergadering voor om de penningmeester decharge te verlenen.
Er zijn geen leden aanwezig van de kascontrole commissie. Een toelichting zal dan ook lastig zijn. Er zijn verder geen
opmerkingen en daarmee is dit verslag vastgesteld en goedgekeurd.
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7. VERKIEZING KASCONTROLECOMMISSIE
De kascontrolecommissie bestaat uit Frank Louwerse (gekozen 2014 en aftredend in 2016), Stefan Mesu (gekozen in 2014
en aftredend in 2017) en Rob Oostrom (gekozen in 2015 en aftredend in 2018).
In deze vergadering moet geen lid gekozen worden. Wel dient ingevolge de statuten een plaatsvervangend lid gekozen te
worden.
Volgend jaar zal weer een verkiezing volgen mbt de kascontrolecommissie.
8. FINANCIEEL JAARVERSLAG 2014/2015
Het financiële jaarverslag ligt voor de leden een half uur voor aanvang van de vergadering ter inzage in de bestuurskamer.
Voor het aflossen van de obligaties is een uitlootschema vastgsteld. Uiterlijk 2018 worden de laatste obligaties uitgekeerd.
Kees Vink nodigt Leo Luteijn uit voor een toelichting. Leo verwijst naar de website en het jaarverslag daar staat de
toelichting vermeld.
Het batig saldo over het boekjaar 2014/2015 bedroeg € 8.189,00, inclusief afschrijvingen, toevoeging groot onderhoud en
voorziening en afschrijvingen. Ter vergelijking: het batig saldo 2013/2014 bedroeg
€ 9.253,00.
Het resultaat 2014/2015 exclusief afschrijvingen, toevoeging voorziening groot onderhoud en beschikking voorziening
afschrijvingen bedraagt € 15.781,00 en is in feite het resultaat van de verenigingsactiviteiten.
Leo geeft een nadere toelichting met betrekking tot een aantal punten:
Leningen:
De financiering van het niet gesubsidieerde deel van de nieuwbouw is gerealiseerd via de ABN/AMRO. De rente bedroeg
per 1 januari 2014 voor 1 jaar vast 6,75%. Per 1 januari 2015 is gekozen voor variabele rente welke 5,15% bedroeg.
Eind mei 2015 is de lening ABN/AMRO vervangen door een inschrijving hypotheek € 250.000,00 en lening van €
200.000,00. De rente bedraagt 3,4% en is 10 jaar vast. De jaarlijkse aflossing bedraagt € 8.000,00.
Afschrijvingen:
De afschrijving van het gesubsidieerde deel van de nieuwbouw wordt verwerkt middels afschrijvingen en beschikking
Egalisatierekening afschrijving nieuwbouw. Jaarlijks een gelijkblijvend bedrag, € 15.853,00.
Door het aangaan van een lening zal jaarlijks worden afgeschreven op het niet subsidiabele deel van de nieuwbouw. De
afschrijving is gelijk aan de jaarlijkse aflossing op de lening, € 8.000,00.
Investeringen:
Inmiddels zijn de zonnepanelen geïnstalleerd De totale investering bedroeg € 16.741,17. Van de gemeente Kapelle is een
subsidie van € 5.000,00 ontvangen. De opbrengst van de Delta-actie zal in mindering worden gebracht op de investering.
De investering zal over 5 jaar worden afgeschreven. De eerste afschrijving is in 2015/2016. Energiebesparing zal eveneens
dan zichtbaar worden.
De geluidsinstallatie voor de kantine is vervangen en de kosten daarvan ( € 2.216,95) zijn bestreden door de verkoop loten
en Rad van Avontuur.
De kosten verbonden aan het nieuwe kunstgrasveld komen pas in het volgende boekjaar in beeld.
Exploitatie:
Hoofdmoot van de exploitatie is de opbrengst contributie en donaties. De opbrengst 2014/2015 bedroeg € 60.536,00. Het
ongecorrigeerd bedrag 2013/2014 bedroeg € 60.286,00.
Een ander belangrijke onderdeel is de exploitatie kantine. De brutowinst bedroeg € 43.166,00 (54,69%). In 2013/2014
bedroeg de brutowinst € 40.039,00 (53,44%). Opbrengst sponsoring 2014/2015 bedroeg € 18.569,00.
Uiteraard zijn er ook kosten die toenemen. Ten opzichte van 2013/2014:
Personeelskosten + € 6.599,00
Spel- en andere materialen + € 525,00
Kledingkosten + € 6.619,00
Toernooien jeugd + € 1.849,00
Kosten KNVB + € 2.283,00
Verder zullen de resultaten van de obligaties in het volgende boekjaar tot uitdrukking komen.
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Jon Herselman vraagt aandacht voor de teruggang van de sponsorinkomsten. Kees Vink geeft aan dat dit na de pauze aan
de orde komt.
Verder vraagt Kees Vink toestemming voor het opnieuw aanmelden van een volgende ronde van de obligaties. De
vergadering gaat akkoord.
9. BEGROTING 2015/2016
Kees Vink vervolgt de vergadering met het punt van de begroting. Deze lag ter inzage in de bestuurskamer.
Leo Luteijn ligt toe dat het kunstgrasveld deels meegenomen is in de begroting.
Lianne Mulder vraagt naar de begroting van de kantine inkomsten. Deze zijn € 5.000 hoger.
Kees Vink geeft aan dat het kunstgrasveld ervoor zorgt dat we vrijwel altijd kunnen voetballen. Dat zorgt ervoor dat er ook
meer kantine inkomsten gegenereerd worden.
Arjan Duine vraagt naar de hogere personeelskosten.
Leo Luteijn licht toe dat een aantal vrijwilligers op de loonlijst zijn komen te staan. Daarom zijn deze kosten hoger
geworden. Verder vervolgt Leo Luteijn dat we alert moeten zijn op de wet werken en zekerheid.
Baten € 16.000 wat zijn deze? Leo licht toe dat dit een deel subsidie is die we toentertijd de kantine hebben gezet. De bate
zien op de bijdrage van de Gemeente Kapelle. De lasten (afschrijving) staan daar tegenover. Op deze manier gaan we naar
een reële waarde toe van de gebouwen.
Dat ging in het verleden niet juist. Met de oversluiten van de hypotheek trekken we dit recht.
10. VASTSTELLING CONTRIBUTIE KALENDERJAAR 2015
Tijdens de algemene ledenvergadering zijn de contributies per 1 juli 2015 vastgesteld voor de periode tot 1 januari 2017.
t/m 12 jaar
€ 11,80 per maand
13 t/m 14 jaar
€ 14,20 per maand
15 t/m 16 jaar
€ 16,25 per maand
18 jaar en ouder
€ 18,45 per maand
Niet spelend lid
€ 7,20 per maand
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 vergadering gaat akkoord.
Kees Vink licht toe dat een groot deel van de vrijwilligers lid is van de vereniging. Die betalen geen contributie.
Heleen Nijsse vraagt hoe zit het met de ouders die een team begeleiden? Daar is dat niet bekend.
Kees Vink vertelt haar dat de ouders lid worden van de vereniging voor de verzekering. Dat dient dit seizoen verder
ingevoerd te worden.
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
De vergadering gaat akkoord.
11.a Lid van verdienste
Kees Vink vraagt aan de vergadering om Daan van der Schraaf lid van verdienste te maken. De vergadering heeft geen
bezwaar tegen deze voordracht.
Bob Rooze vraagt wat dit inhoudt; Wat voor aandacht gaan we daar aan besteden. Wellicht moeten we hem een keer
uitnodigen.
Kees Vink bedankt Bob Rooze voor de suggestie, het bestuur zal dit meenemen.
Jon Herselman vraagt waarom nu? Het is al lang geleden en hij vraagt aandacht voor het gevaar dat iemand al gauw wordt
vergeten. Kees Vink antwoordt dat we hier aandacht voor hebben.
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12. PAUZE
Kees Vink kondigt de pauze aan en geeft aan dat het in de pauze voor rekening van de vereniging is. Na de vergadering is
het voor eigen rekening.
Kees Vink hervat de vergadering om 08.47 uur.
13. Nieuwe logo
Kees Vink presenteert het logo als iets strakker en iets moderner. Tevens is deze digitaal gemaakt. Vanuit de zaal wordt
Sportlink geroepen. Daarop kan het logo toegevoegd worden. Verder zal dit als basis dienen voor toekomstige zaken.
Ook zal dit logo dienen als basis voor een logo op de kantine.
Ook zal dit tot uiting komen op internet zoals op de facebook pagina.
14. Beleidsplan
Presentatie Organigram en toelichting op het beleidsplan.
Kees Vink vervolgt dat we zijn gaan kijken naar de lange(re) termijn. Dit heeft uitgemond in een beleidsplan bestaande uit
allerlei stukken. Een samenvatting hiervan zullen we presenteren.
Allereerst hebben we een taakverdeling gemaakt, deze is in een organigram gegoten. Dan is het voor iedereen duidelijk bij
wie iemand moet zijn. Dit komt ook op de website te staan.
Ten tweede hebben we het beleidsplan geschreven voor verantwoording naar de leden toe.
Het volgende willen we verder gaan met de visie.
Deze bestaat uit drie pijlers:
1. Maatschappelijk; duidelijk.
2. Prestatief; met het eerste naar een stabiele tweedeklasser worden.
3. Recreatief; deze tak mag niet vergeten worden.
Deze visie hebben we uitgewerkt in een stuk. De presentatie zullen we op de website publiceren.
Verder hebben we een aantal zaken verder uitgewerkt.
Technische commissie voor zowel de jeugd als voor de senioren.
Daar is een aanzet voor gemaakt, deze gaan we verder uitwerken.
Voorbeeld is dat we de jeugd in de standaard elftallen op een hoog niveau willen krijgen zodat de doorstroming naar het
eerste kunnen garanderen.
Accommodatie
We hebben een schitterende accommodatie, maar we moeten blijven nadenken over de invulling van de kleedkamers. Als
de damestak verder groeit dan komen we in de problemen. Dat heeft de aandacht van het bestuur.
Vrijwilligersbeleid
Deze stroming in de vereniging zorgt voor een leuke en goede sfeer. Maar intussen zijn er dermate veel vrijwilligers dat we
dit moeten gaan managen. Dus daarop moeten we gaan sturen. We denken aan de aanstelling van een
vrijwilligerscoördinator. Dan krijgen we armslag en kunnen we alles in goede banen gaan leiden.
Verder behoort het aanvragen van een VOG ook tot een van de ontwikkelingen.
Kees Vink vraagt naar het insturen van een vraag over vrijwilligers, door Heleen Nijsse.
Heleen Nijsse vraagt naar de invulling van verschillende teams. Een aantal teams heeft nog geen begeleider/trainer.
Een andere opmerking is dat als de vakantieperiode laat valt dat dan de invulling van kader van de jeugd lastig(er) is.
Moet er niet eerder worden gestart met het zoeken naar begeleiding.
Arjan Duine legt uit dat er in maart-april een al een indeling is en dat vrijwel alles rond is. Veel trainers zijn spelend lid en
trainen een team. Vervolgens treden er verstoringen op (studie, werk, enz.) en dan kunnen ze opeens niet meer. Dan gaat
alles op de schop.
Heleen Nijsse legt uit dat veel ouders met een druk gezinsleven geen tijd hebben. De lagere teams hebben vaak ook ouders
die meer weten van voetbal. Ik ben nu ook begeleider geworden. Dit is een probleem.
Misschien kan eerder geïnformeerd worden naar de ouders toe.
Bob Rooze legt uit dat afzeggingen ook laat worden gedaan, door allerlei omstandigheden.
Heleen Nijsse vraagt verder naar de invulling van de scheidsrechters dat junioren verplicht moeten worden om een team te
begeleiden of te fluiten.
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Bob Rooze legt uit dat dit vrijwillig verplicht is. Veel jongens doen dit deels omdat dit leuk is en om van te leren. 2e jaars B
junioren hebben een spelregel bewijs en kunnen dat in de praktijk brengen.
Heleen Nijsse geeft verder aan dat de ouders er niet aan vast willen zitten.
Stephan Hakkaart vraagt naar een toelichting op de opmerking van Heleen Nijsse mbt de publicatie op de website in juni
dat er een indeling is of er dan een extra oproep moet volgen (communicatie).
Heleen Nijsse beaamt dat.
Kees Vink licht toe dat hij hoopt een deel op te lossen met een vrijwilligerscoördinator.
Sponsoring
Kees Vink vervolgt dat dit een zorg van het bestuur is. En deelt de zorg van Jon Herselman, die eerder deze vergadering al
aandacht vroeg voor dit onderdeel, vanwege de teruglopende inkomsten.
De opbrengsten lopen terug en we willen dit op een andere wijze invullen.
We zijn ermee bezig door met mensen in gesprek te gaan. Er is al met een aantal mensen gesproken.
Stephan Hakkaart nodigt iedereen uit om met ideeën te komen.
Communicatie
De website is een van de onderdelen die we hebben opgepakt. Dat viel tegen kijkend naar de invulling.
Daarnaast is er een verschil in gebruik van media, de jeugd gebruikt voornamelijk facebook en whatsapp. Mail gebruik is
dan niet efficiënt.
Waarden en normen
Kees Vink legt uit dat we hier mee bezig zijn. Dit moet een plek krijgen binnen de vereniging.
Evaluatie bestuur
Een ander onderdeel is dat we onszelf willen evalueren en verantwoorden. Daarnaast streven we naar een voltallig bestuur.
15. Onderhoud & Privatisering
Kees Vink nodigt Tom van der Meer uit voor een toelichting mbt de werkgroep beheer.
Tom van der Meer begint met een tweetal zaken.
Eerste punt is het kunstgras. Dat is gerealiseerd en is in gebruik genomen tot tevredenheid. Tom van der Meer
complimenteert de samenwerking met de Gemeente.
Verder gaat Tom van der Meer in op de ruimte die we op 23 februari 2015 hebben gevraagd, € 16.000. Deze kosten zijn
lager uitgevallen door zaken zelf te regelen en zaken te schrappen uit de begroting/offerte. Dat scheelt ongeveer € 2.000.
Daarnaast gaan we zelf het onderhoud van het kunstgras doen. Bijvoorbeeld de rubberbolletjes verdelen, het bladvrij
maken, enz. Dat scheelt ongeveer € 8.000. Per saldo zullen de kosten ongeveer € 5.000 à € 6.000 zijn.
Verder is gevraagd naar de privatisering van het onderhoud. Past deze in de contributieverhoging die gevraagd is op 23
februari 2015. We denken dat we dit kunnen redden.
Tweede punt is het energiegebruik.
Er waren heel veel kosten mbt de energiekosten.
De werkgroep Beheer heeft nav een meting van de Delta een aantal zaken terug. Zo is een koelkast verwijderd.
De koeling van de tap zal niet meer alle dagen aanstaan.
De Delta actie, is geen groot succes. Thans hebben we € 700 opbrengst. Dat valt tegen ten opzichte van de begroting.
Arjan Duine vraagt naar de veldverlichting.
Tom van der Meer licht toe dat veld 1 samen met veld 3 en kunstgrasveld is samen met veld 2. De aanleg is nu op een
bepaalde wijze gedaan en dat hebben we niet goed gedaan. Een en ander kan en zal worden opgelost.
16. RONDVRAAG
De leden worden verzocht eventuele vragen en/of voorstellen voor aanvang van de vergadering schriftelijk in te dienen bij
de secretaris.
Arjan Duine vraagt naar de voetbalschool of daar al iets bekend is.
Stephan Hakkaart licht toe dat Football Stars een concreet plan gaat maken en een vraag heeft neergelegd of ze gebruik
kunnen maken van het complex en het veld.
Het bestuur staat positief tegenover dit initiatief.
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Heleen Nijsse vraagt naar de allergenen die in het voedsel en dranken kaart staat. Hoe staat het met de aansprakelijkheid?
Roel Hendrikse geeft aan dat dit punt opgepakt kan worden.
Bob Rooze vraagt naar de pinmogelijkheid in de kantine of het bestuur daar mee bezig is.
Roel Hendrikse geeft aan dat we het in het bestuur hebben we besproken, maar dat we dit niet concreet hebben bekeken.
Dit punt nemen we mee.
Rien Hoogehuize vraagt naar het spelregelbewijs. Het bewijs moet voor 1 januari 2016 binnen zijn. Als dit op het laatste
moment moet hij dit niet gaat oppakken. Er is gevraagd of hij dit wil begeleiden. Maar er is geen opvolging aan gegeven.
Hij pleit ervoor dit alvast op te pakken door een aantal avonden te plannen.
Bob Rooze licht toe dat de B junioren zelf een bericht krijgen. Daarna zou een en ander opgepakt te worden.
Verder het fluiten van junioren bij de pupillen.
Rien Hoogehuize heeft geconstateerd dat het niveau niet altijd bijster hoog is. Deze jongens kunnen ook wel begeleiding
krijgen.
Heleen Nijsse vraagt aandacht voor het gegeven dat sommige jongens dit gewoon doen en sommige jongens slapen er niet
van.
Lianne Mulder geeft aan dat er al een cursus voor dergelijke jongens is.
Kees Vink nodigt Bob Rooze uit dit op te pakken.
Jacco Verschiere vraagt aandacht voor het Kerstzaalvoetbal toernooi. Er is tweemaal een e-mail verzonden en geen
aanmeldingen ontvangen. Als er voor donderdag aanstaande (15 oktober 2015) geen aanmeldingen zijn dan kan Kapelle
niet meedoen.
Tom van der Meer vraagt aandacht voor een duidelijke taakomschrijving vwb de vrijwilligers die nodig zijn.
17. SLUITING, Kees Vink sluit de vergadering om 09.54 uur.

