Verslag ledenvergadering 3 oktober 2014
Aanwezig: Antoon Stoffelen ,Marc Huijben, Gerard de Jong, Marieke Vlug,
Peter van Bergen, Moniek de Jong, Jan de Roij, Pierre Kniknie, Christophe
Canoy, Frans van de Vloet, Sjoerd van Gestel, Paul Verheyen, Peter Jansen,
Diana de Jong, Harrie Bruers, Sjef Weijtmans, Luc van Hoek, Wim Pijnacker,
Jack van den Ouweland, Thomas van Hoek, Frank Meeuwsen, Wim de Jong,
Jasper Backx, Ad van Hoek, Jan van Gorp, Marian Peters, Niek van Hoek,
Lisanne van Boxtel, Wineke Martens, Erwin Verhoeven, Jan-Willem
Horevoorts, Ad van Gorp, Twan de Jong, Huub Wirken.
Afwezig met bericht van verhindering: Toine Bernaerts, Rob Horevoorts,
Eddy Backx, Hans Caron, Louis van Bergen, Rob van Hal, Marc Arends, Rob
Oomen, Joan de Jong, Jaap Kievit, Gust en Marion Huijben, Andre de Leeuw,
Christoph Kleiren, Jos en Ingrid de Jong, Arian van Tilborg, Joan de Jong,
Erwin Meeuwsen, Ad van de Wiel, Mark van de Wouw, Suzanne Vlug, Simon
Vlug, Bas Severeijns, Kayleigh Meeuwsen, Fred Vrolijk.
1. Opening
De voorzitter heet de aanwezigen van harte welkom.
2. Bestuursverkiezingen
• Antoon Stoffelen en Peter van Bergen zijn aftredend volgens rooster en
herkiesbaar.
• Er hebben zich geen nieuwe kandidaten als bestuurslid aangemeld.
• Stemcommissie bestaat dit jaar uit: Sjef Weijtmans, Erwin Verhoeven
en Wim Pijnacker. Hiervoor onze dank.
• Er zijn in totaal 34 stembiljetten uitgedeeld en geteld:
Stemming:
voor:
tegen:
ongeldig:
Antoon Stoffelen
34
0
0
Peter van Bergen 34
0
0
•

Antoon en Peter zijn voor 3 jaar gekozen als lid van het bestuur van
v.v.Viola.

3. Notulen van afgelopen jaar
• Notulen ledenvergadering van 4 oktober 2013:
o Opmerking van Wim Pijnacker: Wim Pijnakker wordt met ck
geschreven.
.
De notulen van 4 oktober 2013 zijn vastgesteld.
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4. Jaarverslag van het bestuur / bestuursmededelingen
Het afgelopen jaar op sportief gebied:
• Viola F3 voorjaarskampioen,
• Na intensieve gesprekken: nieuwe trainers- en verzorgingsstaf.
(met dank aan TC en afvaardiging van de heren- en
damesselectie)
De uitgevoerde werkzaamheden:
• Volledige renovatie van het trainingsveld,
• Nieuwe plafonds in de kleedkamers,
• Renovatie bestuurskamer,
• Nieuwe sleutelplan,
• Nieuwe parasols voor het terras.
Activiteiten in seizoen 2013/2014:
• Herfsttoernooi voor de jongste jeugd en leerlingen van de
basisschool,
• Kantinequiz,
• Sinterklaasviering,
• Nieuwjaarsreceptie met huldiging Frans v.d. Vloet,
• Penaltybokaal,
• Voorjaarsactie Multimate (dank aan iedereen die mee gespaard
heeft),
• Violaweekend (24 uur jeugd, meerkamp, feestavond,
buurtvoetbal),
• Avond4daagse,
Data in seizoen 2014/2015:
• Kantinequiz: 28-11-2014,
• Nieuwjaarsreceptie: 04-01-2015,
• Violaweekend: 22 t/m 24-05-2015 (Pinksteren).
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5. Verslag penningmeester
Gerard de Jong geeft toelichting op de resultaten van 2013/2014 en de
begroting van 2014/2015. Er zijn 10 exemplaren hiervan uitgedeeld. Deze
zijn na het verslag van Gerard weer ingenomen. Gerard heeft het resultaat
van 2013/2014 en de begroting van 2014/2015 gepresenteerd tijdens deze
ALV. Het seizoen 2013/2014 is afgesloten met een klein negatief resultaat.
o Vraag van Wim Pijnacker: Hoe zit het met de verschillen in subsidie
tussen begroot en werkelijk voor afgelopen seizoen?
•

Gerard de Jong: In de begroting was rekening gehouden met
een daling van de subsidie van 20% voor een half seizoen terwijl
in werkelijkheid de subsidiedaling een heel seizoen betrof.

Verslag kascommissie 2013/2014:
De kascommissie bestond uit Jan-Willem Horevoorts, Erwin Verhoeven en
Joep van Hoek. Alles zag er keurig uit. Gerard heeft tijdens de controle
keurige en duidelijke antwoorden gegeven. Zij geven hun complimenten
voor de zeer nette en kloppende administratie van Viola.
Nieuwe kascommissie 2014/2015:
De nieuwe kascommissie wordt gevormd door Jan-Willem Horevoorts,
Erwin Verhoeven en Luc van Hoek.

~3

~

6. Contributie
Extra contributieverhoging 2014/2015:
Het bestuur stelt voor om bovenop de toegestane verhoging van 2,5%
volgens het contributiereglement (=inflatie 2013), de contributiebedragen
voor het seizoen 2014/2015 extra te verhogen vanwege enerzijds de
verhoging van de afdracht naar de KNVB van € 2 per lid en anderzijds uit
het oogpunt van de algehele exploitatie; de laatste jaren telkens een klein
negatief resultaat, uitgezonderd 2012/2013.
o Opmerking van Wim Pijnacker: Wat is er gedaan vanuit de
verenigingen om tegengas te geven aan de verhoging van € 2 door de
KNVB?
.
• Gerard de Jong: Er is door de KNVB een beperkte onderbouwing
gegeven voor de contributieverhoging.
• De contributieverhoging is een besluit van de Verenigingsraad
Amateurvoetbal eind mei 2014. Met het oog op investeringen om
het voetbal te kunnen blijven ontwikkelen en om de leden goed te
kunnen blijven voorzien in hun veranderende behoeften, is een
contributieverhoging noodzakelijk. De KNVB indexeerde de
contributie de afgelopen twee jaar, maar voerde sinds 2005 géén
contributieverhoging meer door. De KNVB heeft 3,6 miljoen Euro
verlies geleden, voornamelijk door een reorganisatie. De extra
contributieverhoging brengt de KNVB 2,5 miljoen Euro op.
• Marc Huijben: De voetbalverenigingen hebben zich niet
gegroepeerd om bezwaar te maken tegen de verhoging.
o Vraag van Jan van Gorp: Waarom gaat de € 2,5 korting eraf? Jan is
bang dat er minder mensen automatisch gaan betalen.
.
• Gerard de Jong: Afgelopen jaar heeft 85% automatisch betaald en
we hebben geen wanbetalers gehad.
• Marc Huijben: We wachten af hoe het zich ontwikkeld, en als er veel
mensen niet meer automatisch laten incasseren, dan nemen we
maatregelen.
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Contributieverhogingen moeten goedgekeurd worden door de
ledenvergadering. De door het bestuur voorgestelde
contributieverhogingen worden door alle leden unaniem akkoord
bevonden, resulterend in de volgende contributies:
Leeftijd

Contributie

Verhoging

t/m 5 jr

€ 50,-

€ 6,-

6-7 jr

€ 65,-

€15,-

8-9 jr

€ 65,-

€ 8,-

10-11 jr

€ 80,-

€ 13,-

12-13 jr

€ 80,-

€ 5,-

14-16 jr

€ 95,-

€ 13,-

17-18 jr

€ 95,-

€ 1,-

G-team

€ 115,-

€ 7,-

Senioren

€ 135,-

€ 8,-

Spelend lid/com

-/- 50%

Niet spelend/donateur

€ 20,-
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€ 5,-

7. Rondvraag
o Mededeling van Wim Pijnacker: Op 19 mei 2015 bestaat het G-team 25
jaar.
o Vraag van Marian Peters: Er zijn mooie plafonds in de kleedkamers
gekomen, maar komt er ook afzuiging?
.
• Peter van Bergen: Er komen 4 motortjes voor de afzuiging. Deze
moeten nog gemonteerd worden.
o Mededeling van Jack van den Ouweland: Trainingsveld wordt
vrijgegeven vanaf maandag 6 oktober. Marieke Vlug vult aan deze
mededeling ook op de website te plaatsen en merkt op dat de
trainingsschema’s in het hok hangen.
o Verzoek van Jack van den Ouweland: Nadrukkelijk verzoek van de
gemeente om heel het trainingsveld te gebruiken.
o Verzoek van Jack van den Ouweland: Het verzoek om alle materialen
goed op te ruimen vanwege het maaien van de velden.
o Marian Peters: Marian ergert zich aan de rommel rond de
parkeerplaats. De gemeente heeft beloofd om het op te ruimen, maar
dit is nog steeds niet gebeurt. Kan hier iets aan gedaan worden?
.
• Marc Huijben: Marc neemt hierover contact op met de gemeente.
o Vraag van Niek van Hoek: Kunnen de bomen rond de velden beter
gesnoeid worden?
.
• Marieke Vlug: Van de gemeente mag er niet extra gesnoeid worden.
8. Sluiting
Om 20.30 uur.
Alle vrijwilligers worden bedankt voor hun inzet en worden uitgenodigd om
te blijven voor de kaderavond.
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