Verslag ledenvergadering 4 oktober 2013
Aanwezig: Antoon Stoffelen ,Marc Huijben, Gerard de Jong, Marieke Vlug,
Peter van Bergen, Diana de Jong, Pierre Kniknie, Jaap Kievit, Paul Verheijen,
Harrie Bruurs, Peter Oomen, Jan de Roij, Luc van Hoek, Moniek de Jong,
Frank Meeuwsen, Jan van Gorp, Marianne v/d Ouweland, Jack v/d Ouweland,
Sjef Weijtmans, Harm Kniknie, Ad van Hoek, Marian Peters, Kayleigh
Meeuwsen, Aileen Bijlsma, Wineke Martens, Peter Jansen, Erwin Verhoeven,
Wim Pijnacker, Nico Hoogers, Corneliie Verheijen, Joep van Hoek, Harrie
Backx, Joris van Puijenbroek, Hans Caron, Sophie Backx, Erik Timmermans,
Bart Snijders, Sander van Hees, Wim de Jong.
Afwezig met bericht van verhindering: Jaap van Rooyen, Susanne Vlug,
Eddy Backx, John van Hoek, Marcel Holman, Christoph Kleiren, Max
Graafmans, Ronald de Bruin, Christophe Canoy, Ruben Backx, Henk Jansen,
Luc de Jong, Lisanne van Boxtel, Gerard Hendrickx, Gust en Marion Huijben,
Ad Schouwenaars, Jos en Ingrid de Jong. Bou van Gorp, Sandra de Jong,
Machele Schouten, Arian van Tilborg, Joan de Jong.
1. Opening
De voorzitter heet de aanwezigen van harte welkom.
2. Bestuursverkiezingen
• Marieke Vlug en Gerard de Jong zijn aftredend volgens rooster en
herkiesbaar.
• Er hebben zich geen nieuwe kandidaten als bestuurslid aangemeld.
• Stemcommissie bestaat dit jaar uit: Wim Pijnakker, Jan van Gorp en
Luc van Hoek. Hiervoor onze dank.
• Er zijn in totaal 40 stembiljetten uitgedeeld en geteld:
Stemming:
voor:
tegen:
ongeldig:
Marieke Vlug
37
2
1
Gerard de Jong
38
1
1
•

Marieke en Gerard zijn voor 3 jaar gekozen als lid van het bestuur van
v.v.Viola.

3. Notulen van afgelopen jaar
• Notulen ledenvergadering van 5 oktober 2012:
o Opmerking van Wim Pijnacker:
Notulen geven niet een juiste weergave van de (soms emotionele)
discussie omtrent het aftreden van de voorzitter.
o Opmerking van Marian van Ouweland:
Marian sluit zich aan bij de vorige spreker. Daarnaast dient in de
(sociale) media duidelijk aangegeven te worden of een activiteit voor
de jeugd of voor de senioren is.
• Marieke Vlug: Dit zullen we in het vervolg duidelijk aangeven.
De notulen van 5 oktober 2012 zijn vastgesteld.
•

Notulen buitengewone ledenvergadering 25 januari 2013:
De notulen van 25 januari 2013 zijn vastgesteld.
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4. Jaarverslag van het bestuur / bestuursmededelingen
Het afgelopen jaar wordt toegelicht op sportief gebied, op technisch en
bestuurlijk gebied.
Sportief
•
•
•

Viola 1 unieke presentatie: periode titel!
Viola 2 Kampioen!
Viola Dames 2 Kampioen!

Activiteiten:
• Nieuwe webmaster (met hartelijke dank aan Mathijs voor de
afgelopen periode)
• Viola weekend: groot succes!
• Nieuwe sponsorcontract met Sportcity
• Klussendag (met realisatie nieuw terras!)
• Vetinzameling bij Viola
• Nieuwe voorzitter
• Vervanging dakbedekking sportaccommodatie
• Nieuwe shirtsponsors Dames 2 en G-team
• Nieuwjaarsreceptie: 5 januari 2014
• Viola weekend: 23 t/m 25 mei 2014
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5. Verslag penningmeester
Gerard de Jong geeft toelichting op de resultaten van 2012/2013 en de
begroting van 2013/2014. Er zijn 10 exemplaren hiervan uitgedeeld. Deze
zijn na het verslag van Gerard weer ingenomen. Gerard heeft het resultaat
van 2012/2013 en de begroting van 2013/2014 gepresenteerd tijdens deze
ALV. Het resultaat is sinds langere tijd weer eens positief, namelijk 3029,Euro.
o Vraag van Peter Jansen: Kun je niet beter de begrotingscijfers
vergelijken met die van voorgaande jaar, om een goed beeld te
krijgen van de veranderingen?
• Gerard noemt de begrotingscijfers van het vorige jaar erbij op. In
de toekomst zal het bestuur standaard de begrotingscijfers van
een jaar eerder meenemen in de presentatie.
o Vraag van Marian Peters: Is de subsidie gedaald door een daling
van het aantal jeugdleden?
• Gerard de Jong: Nee, het totale subsidiebedrag is gedaald
omdat de subsidie per jeugdlid met 4 euro gedaald is.
Verslag kascommissie 2012/2013:
De kascommissie bestond uit Jan-Willem Horevoorts, Joep van Hoek en
Harrie Backx. Alles is keurig verzorgt. Gerard heeft tijdens de controle
keurige en duidelijke antwoorden gegeven. Zij geven hun complimenten
aan Gerard voor de zeer nette en kloppende administratie van Viola. Wel
stelt de commissie voor om de contributie te verhogen.
Nieuwe kascommissie 2013/2014:
De nieuwe kascommissie wordt gevormd door Jan-Willem Horevoorts
(hoewel niet aanwezig), Erwin Verhoeven en Joep van Hoek.
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6. Contributie
Extra contributieverhoging 2013/2014:
Door het wegvallen van de loterij van de levensmiddelenmand hebben we
komend seizoen 1100,- Euro minder inkomsten. Verder zijn er extra kosten
van 500,- Euro door de overgang van Eredivisie Live naar FOX. Het
bestuur heeft besloten om deze tegenvallers op de leden te verhalen. De
verhogingen van de jeugd vallen relatief hoog uit, omdat in vergelijking met
de buurtverenigingen onze jeugdcontributies zeer laag zijn en hier een
correctie op is doorgevoerd.
o Opmerking van Marian van Ouweland:
Contributieverhogingen in het vervolg graag duidelijker op de agenda
zetten, zodat ouders van jeugdleden ook de kans krijgen om te komen
stemmen.
• Het bestuur zal eventuele extra contributieverhogingen in het
vervolg beter aankondigen in de agenda van de ALV.
o Voorstel van Peter Jansen:
Als er meer als 2 jeugdleden in een gezin zijn dan extra gezinskorting
geven.
• Gerard de Jong: Gezinskorting bestaat al een aantal jaren niet
meer.
o Vraag van Marian Peters:
Mogen ouders van leden ook stemmen?
• Ja, ouders van leden onder 18 mogen voor hun kinderen die lid zijn
stemmen.
o Vraag van Peter Jansen:
Wat is momenteel het vermogen van Viola?
• Gerard de Jong: Het saldi liquide middelen is momenteel ongeveer
20.000,- Euro.
o Vraag van Wim Pijnakker:
Wat zijn momenteel de reserveringen van Viola?
• Gerard de Jong: Er zijn nagenoeg geen reserveringen meer.
o Vraag van Hans Caron:
Waarom is de verhoging bij de jeugd procentueel zo hoog?
• Marc Huijben: Jeugdcontributies liggen zeer laag t.o.v. omliggende
voetbalverenigingen, waardoor het bestuur van mening is hierin te
corrigeren. Verhoging van Fox is niet doorberekend aan jeugd.
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Contributieverhogingen moeten goedgekeurd worden door de ledenraad.
De door Gerard voorgestelde contributieverhogingen worden door de
meerderheid van de leden akkoord bevonden, resulterend in de volgende
contributies:
leeftijd
t/m 5 jr
6-7 jr
8-9 jr
10-11 jr
12-13 jr
14-16 jr
17-18 jr
G-team
Senioren
Spelend lid/com
Niet spelend/donateur
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contributie
€ 44,€ 50,€ 57,€ 67,€ 75,€ 82,€ 94,€ 108,€ 127,€ 63,50
€ 15,-

~

verhoging
€ 4,€ 4,€ 4,€ 5,€ 5,€ 5,€ 5,€ 6,€ 6,€ 3,€ 1,-

7. Rondvraag
o Opmerking van Marian Peters:
Graag een applaus voor de activiteitencommissie voor hun geweldige
inzet van het afgelopen jaar.
• De handen gaan op elkaar voor de activiteitencommissie.
o Vraag van Peter Jansen:
Wanneer komt er een extra laptop in de bestuurskamer? Het is
zondags zo druk rond de computer, dat het zo niet te doen is.
• Sponsorcommissie: We zijn hier een sponsor voor aan het zoeken.
o Opmerking van Jack van Ouweland:
Chaam (en omliggende gemeente) organiseren voetbal technische
dagen. Waarom doet Viola hier niet aan mee.
• Jan van Gorp: We krijgen veel aanbiedingen van organisaties die
voetbaldagen willen organiseren. In het jeugdbestuur hebben we
besloten om hieraan niet mee te doen.
• Antoon Stoffelen: Na informatie ingewonnen te hebben blijkt dat het
bedrijf “Voetbal Academie Brabant” een nieuwe locatie opent bij VV
Chaam. Hier worden techniektrainingen gegeven aan voetballers uit
de gehele regio, dus ook spelers van Viola kunnen zich hier
opgeven. Volgende cursus van 10 lessen start op zondag 16 maart
2014 van 09:30 tot 10:30u. Kosten Euro 139,00 p.p.
o Vraag van Jack van Ouweland:
Kan er weer een duidelijk programma komen van de wedstrijden?
• Marieke Vlug: Programma wordt automatisch uit sportlink gehaald
en op donderdag of vrijdag in Faceboek gezet. Er komen teveel en
te laat wijzigingen op wedstrijden binnen om hier een vaste
circulaire van te maken.
o Vraag van Jack van Ouweland:
Graag op de kleintjes letten. Er liggen ballen in het materiaalhok die
nog nooit gebruikt zijn. Waarom worden deze niet gebruikt?
• Bestuur: Mogelijk zijn deze ballen te licht, maar in overleg met
Jeugd TC moet uitgezocht worden of deze ballen ergens gebruikt
kunnen worden.
8. Sluiting
Om 21.00 uur.
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