Onderwerp
Vergaderdatum
Onze referentie
Datum

Notulen Algemene Ledenvergadering
3 oktober 2019
MS
3 oktober 2019

Verslag

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

Aanwezig : 87 leden
Afwezig met bericht van verhindering: : 17 leden
1. Opening om 20.45 uur
De voorzitter, opent de vergadering. Welkom aan alle aanwezigen. Memoreren aan 3 overleden
leden. 17 afmeldingen, waarvan Anja Verhoeven speciaal genoemd wordt.
2. Notulen ledenvergadering 12 oktober 2018
Geen op- of aanmerkingen op de notulen van 12 oktober 2018.
3. Jaarverslag door bestuur
Voorzitter licht het jaarverslag toe. Met als onderwerpen:
 Sportief
 Klusjeskalender
 Activiteiten
 Werkzaamheden








Sportief :
Viola VR1: kampioen met promotie
Viola 3: kampioen met promotie
Viola JO19-1: kampioen met promotie (2x), spelen nu eerste klasse
Viola JO17-1 en JO15: finales beker; JO15 winnaar
Viola JO 8-2: najaar kampioen
Afscheid oude en aanstelling nieuwe trainersstaf Viola 1 en 2

 Klusjeskalender : evaluatie start 2018-2019 . Doorzetten van het plan alleen iets andere
opzet. Geen op- of aanmerkingen vanuit aanwezige leden.









Activiteiten :
Kantinequiz voor senioren en jeugd
Sinterklaasviering
Penaltybokaal
Rabobank Clubkas Campagne (vereniging in Alphen met hoogste opbrengst)
Beste idee van Alphen (Marian Peters): Schoon Belonen
Seizoenafsluiting met Bakkeliet
Viola weekend

 Werkzaamheden :
 Ontwikkeling accommodatie. Stand van zaken besproken

4. Verslag penningmeester
Penningmeester Gerard de Jong geeft toelichting op resultaten van 2018/2019 en de begroting
van 2019/2020. Geen op- of aanmerkingen vanuit aanwezige leden.
Kascontrolecommissie bestaat uit Rob van Hal/Peter Oomen/Maikel Foesenek. Geen
bijzonderheden geconstateerd. Voorstel voor het komende seizoen dezelfde leden in de
kascommissie zitting te laten nemen. Akkoord bevonden door aanwezige leden.
Vraag Eddy Backx : Refererend aan de plannen voor de toekomst : is er een reservering voor
nieuwbouw? Nee, Wij zullen dit niet uit eigen middelen kunnen financieren,
5. Contributie : verhoging uit hoofde van inflatie in 2018. Bij meerderheid van stemmen van de
aanwezige leden is het voorstel tot verhogen van de contributie aangenomen

contributie

verhoging

t/m 5 jr

€ 58,-

€ 1,-

6-9 jr

€ 80,-

€ 1,-

10-13 jr

€ 97,-

€ 2,-

14-18 jr

€ 113,-

€ 2,-

G-team

€ 133,-

€ 2,-

Senioren

€ 155,-

€ 2,-

45+

€ 77,50

€ 1,-

Spelend lid/com

-/- 50%

Niet spelend/donateur

€ 21,-

financiering voor
moeten worden
afgesloten.

6. Contributie
Voorstel 1 : Verhoging
uit hoofde van inflatie in
2018.

leeftijd

6. Bestuursverkiezingen
* Anja Verhoeven aftredend volgens rooster en herkiesbaar. De voorzitter vraagt aanwezigen of
ze akkoord kunnen gaan met een stemming d.m.v. handopsteking. Alle leden kiezen door
handopsteking unaniem Anja voor de komende drie jaren
* Gerard de Jong is aftredend als penningmeester en stelt zich niet herkiesbaar.
Bestuur dankt Gerard voor zijn inzet en benoemt hem tot erelid van V.V. Viola. Gerard spreekt
een dankwoord uit.

7. Mededelingen :
 Rabo ClubSupport
 Data Seizoen 2019-2020:
Seizoenopening: 13 oktober 2019
Kantinequiz: 15 november 2019
Kaderavond: 13 december 2019
Nieuwjaarsreceptie: 4 januari 2020
Seizoenafsluiting: 24 mei 2020
Violaweekend: 5 t/m 7 juni 2020
 Opening/sluitingstijden kantine extra genoemd
 Sponsoravond 18-10-2019
 Vacature kantine-coördinator
 Overlast volkstuintjes
 Aanbieding streektheater

8. Rondvraag :
* Peter Jansen maakt reclame voor de club van 50.
* Leider van de jeugd wil graag adressen van ouders. Maikel Foesenek geeft aan dat er aan gewerkt
wordt. I.v.m. AVG-regelgeving dient hier zorgvuldig mee omgegaan te worden.
* Shirts van 8 jarigen zijn te groot. Paul Verheijen geeft aan dat heel bewust voor maat 152 is
gekozen, omdat ouders vaak de sponsor zijn en die willen vaak de shirts meenemen. Wordt nog eens
naar gekeken.
9.Sluiting ALV om 21.45 uur

