Notulen van de algemene ledenvergadering van de
voetbalvereniging “Kapelle” op maandag 10 december 2012.
Aanwezig: 29 stemgerechtigde leden, incl. bestuursleden, die de presentielijst getekend hebben.
Afwezig met kennisgeving:.Elly van Zweden, Tom van der Meer, Peter Vermaire, Roel Hendrikse,
Harry de Waard, Frans Hakkaart, Dick Reijnhout
1. OPENING.
Om 20.00 uur door de voorzitter H. Menheere.
Notulist Ivan Hage.

2. INGEKOMEN STUKKEN
Namens het Bestuur:
Per heden is vuurwerk verboden op ons sportterrein, ook wanneer er nacompetitie gevoetbald wordt.
Vuurwerk zonder knallen is ook niet meer toegestaan. Wij volgen hierin de wetgeving. Bij overtreding
zullen consequenties volgen.
Na de pauze kledingbeleid: goedkeuring van de leden voor nodig.
3. NOTULEN ALGEMENE LEDENVERGADERING
Notulen 12-12-2011: goedgekeurd en vastgesteld.
4. JAARVERSLAG SECRETARIS 2011/2012
Over het jaarverslag zijn geen vragen.
5. BESTUURSVERKIEZING
Aftredend en herkiesbaar Edwin van Damme, Harald Menheere en Kees Vink.
Functie van secretaris en een aantal andere functies staan nog steeds open; gevraagd wordt aan de
leden om zich hiervoor beschikbaar te stellen.
De leden gaan met de herverkiezing van alle drie de kandidaten akkoord.
6. VERSLAG KASCONTROLECOMMISSIE
De kascommissie heeft de kascontrole uitgevoerd en geeft de penningmeester decharge voor het te
voeren beleid op financieel beheer.
7. VERKIEZING KASCONTROLECOMMISSIE
De kascontrolecommissie bestaat uit Frank Louwerse en Stefan Mesu.
Er wordt nog een derde persoon gezocht om in de kascommissie zitting te nemen. Kandidaten kunnen
zich hiervoor aanmelden bij één van de bestuursleden.
8. FINANCIEEL JAARVERSLAG 2011/2012.
Afgelopen jaar hebben we als vereniging een goed jaar gedraaid. Vrij weinig tegenvallers gehad,
alleen zijn er nog problemen met de douches. Intec heeft afgelopen zomer nog een en ander
aangepast, maar nog niet alle problemen zijn helemaal verholpen. In materiaalkosten hebben we niet
echt kosten hoeven maken, omdat er weinig vervangen hoefde te worden.
Afgelopen jaar was er voor het eerst geen bazar. Daar is de familiedag voor teruggekomen. Dit is
ongeveer vergelijkbaar met bazar qua inkomsten. Het resultaat van de familiedag bedraagt ongeveer
€ 3000. Dit is conform doelstelling van vorig jaar.
9. BEGROTING 2011-2012
De begroting was voor de leden ter inzage bij de penningmeester en lag een half uur vooraf de
vergadering ter inzage in de bestuurskamer.
Twijfelachtig zijn de kosten voor de douches; wat moeten we daar mee gaan doen? We willen
sponsorloop vervangen door jeugdloterij; jeugdspelers loten verkopen. Kantinebezetting is ook
afwachten hoe dit opgevangen wordt na het vertrek van Ria en Marius. Contracten met hoofdsponsors
lopen af; hier zullen gesprekken mee gevoerd gaan worden.

Begroting technisch komen we op resultaat van € 2500.e
Vragen vanuit de vergadering:
- Is de verlichting voor het tweede veld hierin meegenomen? Dit is niet meegenomen; dit komt
voor rekening van de gemeente.
- Is het een idee om wat aan merchandising te doen? Dit wordt momenteel door het bestuur
bekeken en hier komen we op terug.
- Wat valt er onder het bedrag van vrijwilligersvergoeding van € 10.000? Dit zijn vergoedingen
voor de trainers van Kapelle 2, A , B, C. Valt vanwege belastingregels onder
vrijwilligersvergoeding in plaats van onder salariskosten.
Er worden geen wijzigingen aangebracht aan de begroting.
10. VASTSTELLEN CONTRIBUTIE KALENDERJAAR 2013
Voor de contributie vanaf 1-1-2013 wordt een verhoging van 1% gevraagd en deze wordt door de
leden geaccordeerd. Per 1-1-2013 bedraagt de contributie:
t/m 12 jaar
13 t/m 14 jaar
15 t/m 18 jaar
19 jaar en ouder spelend lid
Niet spelend lid
Niet spelend kaderlid

€ 9,85
€ 11,95
€ 13,60
€ 15,40
€ 7,70
€ 5,90

De vergadering gaat hier mee akkoord.
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 met deze bedragen.
12. PAUZE
12a. KLEDINGBELEID (INGEVOEGD AGENDAPUNT)
We zitten nu in het derde seizoen na invoering van het kledingbeleid. Dit beleid is vastgesteld met als
doel om alle teams van dezelfde kledinglijn te voorzien. Vanaf volgend jaar zijn de eerste teams weer
aan de beurt. Maar niet alles hoeft vernieuwd te worden. Zo zullen bijvoorbeeld de shirts wellicht
langer mee gaan. De vraag van het bestuur is om geld wat over is voor de leiders van de teams te
gebruiken. Hoe staan de leden hier tegenover?
De aanwezige leden staan positief tegen aanschaf van coachjassen/ allweatherjacks voor de leiders
en gaan hiermee akkoord.
Het geopperde idee om (oude) shirts te verkopen tegen een gereduceerd tarief wordt meegenomen
door het bestuur.
Destijds is afgesproken om door één persoon tenues te laten wassen. Dit gebeurt niet altijd in de
praktijk. Als bestuur kunnen we niet afdwingen; dit moet per elftal geregeld worden. Dit is een
verantwoordelijkheid van de trainers/leiders, want gedurende het seizoen is dit niet te controleren. Aan
het einde van het seizoen moet alles weer compleet ingeleverd worden.
13. BEZETTING KANTINE
Ria en Marius nemen afscheid op 20 december. Vanaf 1 januari gaan de vrijwilligers de kantine
runnen. Paul Schoorl geeft een toelichting hierop; er zijn nu ongeveer 45 vrijwilligers die zich hebben

aangemeld. De vrijwilligerscommissie is nog altijd op zoek naar vrijwilligers. Er zijn nog wat hiaten qua
invulling. De structuur is als volgt; Paul is de coördinator. Daarnaast zijn er een achttal
verantwoordelijken die zullen zorgen voor de planning. Verder zijn er de vrijwilligers die zich hebben
aangemeld. Paul gaat de inkopen doen.
Vanaf 1 januari is er geen vergunning meer om sterke drank te verkopen, dus zal er ook geen sterke
drank meer verkocht worden. Wellicht in de toekomst weer wel indien er mensen over de benodigde
papieren beschikken. Maar mogelijk komt er vanuit de gemeente beleid hierover voor sportkantines,
aangezien per 1 januari 2013 de gemeente hiervoor verantwoordelijk is.
De barbezetting voor doordeweekse avonden is nog wat moeilijker te regelen; indien dit niet ingepland
kan worden, proberen we de seniorenselecties hierbij te betrekken.
De vraag wordt gesteld of er al aan een bestemming voor vrijgekomen gelden is gedacht. Het
antwoord hierop is dat we het eerste jaar eerst maar eens moeten aanzien of, en zo ja wat er over
gaat blijven. Mensen moeten ingewerkt worden (leergeld) en het schoonmaken van de kantine is nog
niet ingevuld, dus af en toe zal er ook een schoonmaakbedrijf ingehuurd moeten worden.
Wie is verantwoordelijk voor de kassa? Dit is de vrijwilliger van desbetreffende dag. Het kassasysteem
moet voor iedereen hanteerbaar zijn. Het idee wordt geopperd om een programmeerbare kassa aan
te schaffen; dit is investering aan de voorkant, maar levert wel resultaten op en is een veiliger
systeem. Een evt. optie zou ook kunnen zijn om een muntenautomaat aan te schaffen. Het bestuur
neemt dit in overweging.
Er wordt gevraagd of de kantine ook open is bij doordeweekse jeugdwedstrijden? Henk zet het
wedstrijdprogramma twee weken van tevoren op website, en kan dit gelijk naar Paul doormailen. Als
dit tijdig bij Paul bekend is, is de kantine in principe open bij doordeweekse officiële wedstrijden.
15. RONDVRAAG.
Met betrekking tot het geweld tegen de grensrechter uit Almere; kunnen we hier als club iets aan
doen?
Het bestuur heeft dit al op de agenda gezet en wat we kunnen doen, moeten we zeker doen. Je kunt
zowel scheidsrechters instrueren als ook de trainers/leiders, maar belangrijk is sowieso om elkaar er
op aan te spreken.
De tip wordt gegeven om te communiceren via onze website naar de leden toe dat we hier mee bezig
zijn.
Dit incident wordt betreurd vanuit de leden; statement maken als vereniging en ons medeleven
betonen.
Er wordt een vice-voorzitter gezocht; wie is dat nu? Op dit moment is er officieel geen vice-voorzitter,
we zullen dit als bestuur komende bestuursvergadering bespreken.
Hebben we een hondenbeleid? Er komen steeds meer honden op het voetbalterrein. Hierop komt het
bestuur terug.
Als er wedstrijd is afgelast, komt dat pas na half 5 op de website; kan er naast Henk andere persoon
zijn die dit doet? Een idee is om Toon Smits dit op de website te laten zetten. Hier wordt naar gekeken
door het bestuur.
Als er bij slechte weersomstandigheden één van de twee velden wordt afgekeurd voor training: welke
teams mogen er die avond dan trainen? Het bestuur denkt na over een oplossing.
16. SLUITING.
De vergadering wordt om 21.30 uur door de voorzitter gesloten.

