Onderwerp
Vergaderdatum
Onze referentie
Datum

Notulen Ledenvergadering
6 oktober 2017
AV
6 oktober 2017

Verslag

V.V. Viola, Speelveld 3, Alphen 013-5081825

Aanwezig: Marc Huijben, Antoon Stoffelen, Gerard de Jong, Peter van Bergen, Pierre
Kniknie, Monique de Jong, Diana de Jong, Ad van Gorp, Harrie Bruers, Wim Pijnacker, Eddy
Backx, Annie van Hoek, Ruben Backx, Ton Koekenberg, Jan de Roy, Paul Verheijen, Peter
Oomen, Jan van Gorp, Peter Jansen, Peter Oomen, Anja Verhoeven, Jens Wouters, Frank
Meeuwsen, Frans Tekath, Sjef Weijtmans, Tonny Oomen, Ria Heyns, Rob van Hal, Peter
Jansen, Frank in ’t Groen, Walter Wolffenbuttel, Frank Smulders, Maikel Foesenek, Arian van
Tilborg
Afwezig met bericht van verhindering: Luc van Hoek

1. Opening om 19:30 uur
De voorzitter, Marc Huijben, heet de aanwezigen van harte welkom.
2. Bestuursverkiezingen
* Peter van Bergen is aftredend bestuurslid en stelt zich herkiesbaar
* Antoon Stoffelen is aftredend als secretaris en stelt zich niet herkiesbaar
Er hebben zich geen nieuwe kandidaten als secretaris aangemeld.
Stemcommissie bestaat dit jaar uit: Wim Pijnacker en Eddy Backx.
Er zijn in totaal 32 stembiljetten uitgedeeld en geteld.
Stemming
Peter van Bergen

Voor
31

Tegen
0

Ongeldig
1

Peter van Bergen is voor 3 jaar verkozen om zitting te nemen in het bestuur van v.v. Viola.
Antoon Stoffelen is niet herkiesbaar. Hij wordt bedankt voor zijn inspanningen als secretaris.
Er staat nog een vacature open als secretaris.
3. Notulen ledenvergadering 30 september 2016
Vanuit de rondvraag vorige vergadering: sleutels waarvoor niet getekend was. Dit is binnen
een paar weken na de ledenvergadering geregeld.
Verder geen opmerkingen op de notulen van 30 september 2016.
4. Jaarverslag
Marc licht het jaarverslag toe. Met als onderwerpen:
 Sportief
 Activiteiten
 Werkzaamheden

 Sportief

e

 Viola 1: voor de 2 maal in vierde klasse periodetitel
e






Viola Vrouwen 1: handhaving 2 klasse, afscheid trainer Ad v.d. Wiel
Viola 45+: voor 1e keer deelname competitie
Viola JO11-1 voorjaarskampioen
Cursus vereniging scheidsrechter met 9 cursisten van Viola

 Activiteiten
 Kantinequiz voor senioren en jeugd
 Sinterklaasviering
 Penaltybokaal
 Rabobank Clubkas Campagne (vereniging in Alphen met hoogste opbrengst)
 Violaweekend (24 uur jeugd, feestavond, buurtvoetbal)
 Werkzaamheden
 Uitbreiding zonnepanelen. Voor de derde maal i.s.m. de hoofdsponsor Van
Puijenbroek Installaties
 Oplevering nieuwe lichtinstallatie
 Renovatie veld 4 en start renovatie hoofdveld (inclusief bestrating en afrastering)
 I.s.m Club van 50 start voor vernieuwing geluidsinstallatie. Dat zal nog enige tijd
in beslag nemen voordat dit gerealiseerd is.

5. Verslag penningmeester
Gerard de Jong geeft toelichting op resultaten van 2016/2017 en de begroting van 2017/2018.
Er zijn 10 exemplaren hiervan uitgedeeld. Deze zijn na het verslag van Gerard weer
ingenomen. Het seizoen van 2016/2017 is afgesloten met een positief resultaat.
Vragen:
Er zijn geen vragen n.a.v. de toelichting van Gerard op de begroting
Verslag kascommissie 2016/2017
De kascommissie bestond uit: Wim Pijnacker, Eddy Backx en Luc van Hoek. Wim Pijnacker
geeft een toelichting op de kascontrole. Gerard krijgt grote complimenten voor het zorgvuldig
uitvoeren van zijn taak als penningmeester. De kascommissie heeft geconstateerd dat alles
goed op orde was en dat er sprake is van een gezonde financiële situatie.
Nieuwe kascommissie 2017/2018
De nieuwe kascommissie wordt gevormd door: Rob van Hal, Peter Oomen en Maikel
Foesenek.
Marc geeft aanvullend dat we als voetbalvereniging geen winstgenererende onderneming zijn.
We sturen op een licht positief resultaat.
Vraag van Peter Jansen: hij vraagt inzage in de balans. Er zijn geen langlopende
verplichtingen en het eigen vermogen is voldoende. Gerard heeft dit met cijfers onderbouwd.

6. Contributie

leeftijd

contributie

verhoging

t/m 5 jr

€ 56,-

€ 6,-

6-9 jr

€ 78,-

€ 7,-

10-13 jr

€ 93,-

€ 7,-

14-18 jr

€ 109,-

€ 7,-

G-team

€ 129,-

€ 7,-

Senioren

€ 150,-

€ 8,-

45+

€ 75,-

€ 4,

Spelend lid/com

-/- 50%

Niet
spelend/donateur

€ 21,-

€ 1,

Marc kondigt de contributieverhoging aan. Marc licht toe wat de reden van de
contributieverhoging is; nl. de kosten die gemaakt worden aan het uitbesteden van de
schoonmaak van de natte ruimtes en ontsmetten van de toiletten (2 x per jaar) en de geringe
inflatie.
Vraag Maikel Foesenek: de vraag is of de reiniging van de natte ruimtes in de begroting is
meegenomen onder de post accommodatie. Gerard geeft aan dat dit inderdaad onder de “post”
accommodatie is verantwoord. Ondanks de extra kosten van het reinigen is het totaal van deze
post in de begroting ongeveer gelijk aan de werkelijke uitgaven in het afgelopen seizoen,
omdat in 2016/2017 diverse extra doelnetten zijn aangeschaft. Deze post is lager in de
begroting omdat bij de vorige begroting een grote post voor de netten was opgevoerd.
Vraag Jan van Gorp: of alle contributies geïnd zijn. Gerard licht toe dat alle contributies geïnd
zijn.
Vraag Maikel Foesenek: wie krijgt er exact de korting van 50%. Het antwoord hierop is: elk
spelend lid die als vrijwilliger actief is bij voetbalvereniging Viola.
Iedereen geeft akkoord op de contributieverhoging.

7. Mededelingen
Marc vermeldt de mededelingen
1. De website is vernieuwd.
2. Voetbalplaatjes actie van Plus van Eekelen. Met dank aan supermarkt Plus van Eekelen.
3. Aanschaf van twee nieuwe kassasystemen. Dit geeft de mogelijkheid om met pinpas te
betalen.
4. De bekendmaking van een aantal data
Kantinequiz op 17 november 2017
Nieuwjaarsreceptie op 7 januari 2018
Viola-weekend in het weekend van 8 tot 10 juni 2018

5. Rondvraag
Wim Pijnacker: compliment aan Marc voor de plaatsing van het artikel in Brabants Dagblad
artikel. Goede promotie voor het G-team en Viola.
Adviesraad Sociaal Domein: er is een verhaal rond het subsidiebeleid gaande. Dit biedt
nieuwe toekomstperspectieven. Hoe verhoudt Viola zich tot de gemeente op dit gebied?
Marc geeft aan dat we goed zijn geïnformeerd en een goede verstandhouding met de
wethouder hebben. Er zijn een tweetal bijeenkomsten, door de gemeente, georganiseerd en
vervolgens helaas geannuleerd door de gemeente. De subsidie aanvraag is ingediend. Ze
willen nu een duidelijk overzicht waarvoor de subsidiegelden aangewend worden. De
gemeente heeft bevestigd dat ze de aanvraag hebben ontvangen. Dit jaar is een projectplan
incl. financieel plaatje ingediend. We wachten nog af hoe de gemeente hier op gaat reageren.
Er zijn tevens 3-tal bijeenkomsten met de buurtsportcoach georganiseerd. De eerste
bijeenkomst heeft inmiddels plaatsgevonden, hier is enthousiast op gereageerd.
Verder geen vragen voor de rondvraag.
Gerard: als er opmerkingen of aanvullingen zijn op de website graag aan het bestuur
doorgeven.
6. Sluiting om 20:25 uur
Dank aan alle vrijwilligers voor hun inzet.

