Onderwerp
Vergaderdatum
Onze referentie
Datum

Notulen Algemene Ledenvergadering
6 november 2020
MS
6 november 2020

Verslag

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

Aanwezig : 31 leden
Afwezig met bericht van verhindering: : 3 leden

1. Opening om 20.00 uur
De voorzitter opent de vergadering. Welkom aan alle aanwezigen leden.
31 leden aanwezig, 3 afmeldingen. Memoreren overleden Viola-leden
1a. Uitleg procedure digitale ALV
2. Notulen ledenvergadering 3 oktober 2019
Geen op- of aanmerkingen op de notulen van 3 oktober 2019.
3. Jaarverslag door bestuur
Voorzitter licht het jaarverslag toe. Met als onderwerpen:
 Sportief
 Klusjeskalender
 Activiteiten
 Werkzaamheden
 Sportief :
- 30-jarig bestaan G-team. De wens is uitgesproken om daar dit seizoen nog aandacht
aan te besteden
- Viola najaars-kampioen jeugd JO11 1
 Klusjeskalender :
- Doorzetten van de opzet van vorig seizoen. Geen op- of aanmerkingen vanuit
aanwezige leden.
 Activiteiten : Helaas geen buurtvoetval en Viola-weekend. Activiteiten afgelast door
overmacht i.v.m. het Covid-19 virus.
 Werkzaamheden :
- Ontwikkeling accommodatie. Stand van zaken besproken. Samenwerking aangegaan
met SWS en Treem (via sponsoring Rabobank)

-

Presentatie naar de gemeenteraad is positief ontvangen
Sylvia Oomen benaderd en bereid gevonden om als communicatieadviseur voor de
nieuwbouw op te treden

4. Verslag penningmeester
Penningmeester geeft toelichting op resultaten van 2019/2020 en de begroting van 2020/2021.
Op- en aanmerkingen vanuit aanwezige leden worden naar tevredenheid beantwoord.
Kascontrolecommissie bestaat uit Rob van Hal/Peter Oomen/Maikel Foesenek. Geen
bijzonderheden geconstateerd. Voorstel voor het komende seizoen om Maikel Foesenek en
Tim de Jong plaats te laten nemen in de kascommissie. Akkoord bevonden door aanwezige
leden.
5. Contributie : verhoging uit hoofde van inflatie in 2019. Tevens het voorstel om de contributie
dit seizoen met 10% te verhogen en het komende seizoen met 20%. Unaniem door de aanwezige
leden is het voorstel tot verhogen van de contributie aangenomen

leeftijd

contributie

verhoging

t/m 5 jr

€ 64,-

€ 6,-

6-9 jr

€ 88,-

€ 8,-

10-13 jr

€106,-

€ 10,-

14-18 jr

€ 124,-

€ 11,-

G-team

€ 146,-

€ 13,-

Senioren

€ 171,-

€ 16,-

30+

€ 85,50

€ 8,-

45+

€ 85,50

€ 8,-

Spelend lid/comm
Niet spelend/don

6. Bestuursverkiezingen :

-/- 50%
€ 23,-

€ 2,-

* Miriam Stabel aftredend volgens rooster en herkiesbaar. Aanwezige leden stemmen unaniem
voor Miriam als secretaris voor de komende 3 jaar
* Peter van Bergen is aftredend als bestuurslid en stelt zich niet herkiesbaar.
Bestuur dankt Peter voor zijn inzet en benoemt hem tot lid van verdienste van V.V. Viola.
Peter blijft zich inzetten voor de bouwcommissie nieuwbouw.
7. Mededelingen :
 Data Seizoen 2020-2021. Nieuwjaarsreceptie gepland op 2-1-2021.Alle andere data nog niet
ingevuld. Geheel afhankelijk van de ontwikkelingen rondom de Corona-pandemie
 Sponsoravond. De intentie om de sponsoren meer te betrekken bij de nieuwbouw
 Vacature in bestuur door aftreden Peter van Bergen
 Oproep aan vrijwilligers om in deze bijzondere tijden toch de motivatie vinden om door te
gaan. Zij zijn het kloppend hart van de vereniging.
8. Rondvraag :
 Hoofdtrainer biedt aan trainingen te geven aan de jeugdteams. JTC neemt dit verder op
 Positieve geluiden over nieuwe trainster MO15
 Uitleg over bijdrage nieuwbouw door sponsoring / giften

9. Sluiting :
Dankwoord door de voorzitter en aansluitend afsluiting ALV om 21.15 uur

