Concept van de notulen van de ledenvergadering van de
voetbalvereniging “Kapelle” op maandag 25 mei 2010 om 20.00 uur.
Aanwezig: 21 stemgerechtigde leden, incl. bestuursleden.
Afwezig met bericht van verhindering: de leden P. Kramer, G Zuidweg, H. Maas, T. de Jonge,
J. Vermue, A. van Oefelen en D Reijnhout.

1. Opening.
De voorzitter (H. Menheere) opent de vergadering en heet alle aanwezigen welkom.
2. Ingekomen stukken.
Er zijn geen ingekomen stukken.
3. Kledingbeleid VV Kapelle.
De voorzitter geeft het woord aan Kees Vink, voorzitter jeugdcommissie.
Aan de hand van de presentatie geeft kees een toelichting op het voorgestelde kledingbeleid van VV
Kapelle.
Hoofdlijnen:
• Eenduidige kledinglijn
e
• Voor alle elftallen, met uitzondering van de 1 selectie
• Sponsoring komt ten goede van de hele club
• Eerlijke verdeling (wel of geen sponsor maakt niet uit voor de kosten
• Kleding is in bruikleen van de club
• Leiders verantwoordelijke per elftal
• Kosten per lid zijn lager dan zelf aanschaffen
• Zelf een kleding meer aanschaffen
• Elke 3 jaar nieuwe tenues per elftal
• Start 1 juli 2010
• Contributie aanpassing per 1 juli 2010
• Aanstellen van een kledingcoördinator
De kosten van het kledingbeleid worden gefinancierd uit een contributieverhoging van € 1,15 per
spelend lid per maand.
Hierna volgen diverse discussies betreffende het voorgestelde beleid. Het betreffende de volgende
onderwerpen:
• Nummering van de shirts ( kan wel, kost weinig extra) wordt in beleid meegenomen
• Leverancier van de kleding
• Kleding van de leiders en trainers
wordt in beleid meegenomen
• Wassen van de kleding, bijv verplichting 1 persoon
wordt in beleid meegenomen
• Meerdere elftallen in kleedlokaal, zoekraken. ( het is de bedoeling dat de kleding gelabeld
gaat worden. Verder bestaat de wens om op de accommodatie ruimte te creëren om de
kleding gedurende de week op te slaan
wordt in beleid meegenomen
• 3 soorten maatvoering per elftal
wordt in beleid meegenomen
• sponsorbijdrage; geen onderscheid in niveau elftal
Verder worden de volgende algemene opmerkingen geplaatst:
• In de toekomst meer toelichting op de agenda plaatsen (of meesturen met agenda), zodat de
leden meer informatie hebben voorafgaand aan de vergadering.
• Vraag gesteld of de huidige kledingsponsoren benaderd zijn betreffende dit beleid. Dit is niet
gebeurd, omdat eerst het beleid goedgekeurd dient te worden door de ledenvergadering en
dan kunnen de sponsoren benaderd worden.

Hierna volgt een openbare stemming over dit beleid.
Uitslag van de stemming:
Voor het voorgestelde kledingbeleid: 19
Tegen het voorgestelde kledingbeleid: geen
Onthouding van stemming:”
2
Het beleid en de financiering hiervan (contributieverhoging van € 1,15 per maand) wordt dus
aangenomen.
4. Rondvraag
R Leijte vraagt of er na de drie jaar nog verplichtingen zijn richting leveranciers of iets dergelijks. Dit
blijkt niet zijn. Mochten er dus redenen zijn om te stoppen met dit beleid, na 3 jaar, zijn er geen
beperkingen.
J. Roozendaal vraagt aandacht voor de kleedruimte voor de dameselftallen (afsluitbaar). Kees Vink
geeft aan dit mee te nemen naar de vergadering van de Jeugdcommissie.
J. Tilroe vraagt naar de sponsoring van het 1e elftal. De voorzitter geeft aan dat de huidige sponsoren
weer voor drie jaar een overeenkomst met de VV Kapelle zijn aangegaan.
16. SLUITING.
Met verder niets meer aan de orde sluit de voorzitter de vergadering met een dankwoord aan de leden
voor hun aanwezigheid en hun positieve bijdrage aan deze vergadering.
Aldus vastgesteld in de Algemene Ledenvergadering van maandag 13 december 2010
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