Onderwerp
6-10-2022
Onze referentie
Datum

Notulen Algemene Ledenvergadering
06 oktober 2022
MS
06 oktober 2022

Verslag

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

Aanwezig : 90 leden
Afwezig met bericht van verhindering: : 12 leden

1. Opening om 21.00 uur
De voorzitter opent de vergadering. Welkom aan alle aanwezigen leden.
Er zijn 12 afmeldingen.
2. Notulen ledenvergadering 30 september 2021
Geen op- of aanmerkingen op de notulen van 30 september 2021
3. Jaarverslag door bestuur
Voorzitter licht het jaarverslag toe, met als onderwerpen:
- Helaas afscheid moeten nemen van onze leden Wim, Thijs, Ludo.
- Sportieve activiteiten . Nieuwe trainers Niels (selectie) en Fons (keeperstrainer) Arjan (
trainer dames)
- Klusjeskalender blijft gelijk
- Clubactiviteiten hebben gelukkig door kunnen gaan en zijn goed verlopen, denk aan
seizoen afsluiting en seizoen opening, buurtvoetbaltoernooi en de 24-uurs
- Ontwikkeling accommodatie gaat naar wens
 Plan om in de winterstop rondleiding te geven voor meer betrokkenheid
 6 november eerste steenlegging voorafgaand aan de wedstrijd Viola 1 – Chaam 1
4. Verslag penningmeester. Penningmeester geeft duidelijke toelichting.
Kascommissie bestaande uit Jens Verhoeven, Maikel Foesenek, Martijn van Sas en Tim de Jong
hebben de jaarlijkse controle uitgevoerd.
Maikel Foesenek neemt het woord en complimenteert de penningsmeester. Ze kregen inzage in
alles stukken en duidelijke uitleg op al hun vragen. Kascontrole is akkoord bevonden en de
kascommissie blijft gelijk voor seizoen 2022-2023

5. Contributie : verhoging uit hoofde van inflatie is te hoog. Wij hebben gekozen voor een
verhoging van 5%. Mochten de huidige energieprijzen daar aanleiding toe geven, worden deze
bedragen in 2023 herzien. Akkoord gegeven door aanwezige leden

leeftijd

contributie

verhoging

t/m 5 jr/passend
voetbal

€ 80,-

€ 3,-

6-9 jr

€ 111,-

€ 5,-

10-13 jr

€133,-

€ 6,-

14-18 jr

€ 157,-

€ 8,-

Senioren

€ 215,-

€ 10,-

30+

€ 107.50

€ 5,50

45+

€ 107.50

€ 5,50

Spelend lid/comm
Niet spelend/don

-/- 85%
€ 30-

€ 2,-

6. Bestuursverkiezingen :
- Martin Laurijsen is aftredend volgens rooster en herkiesbaar. Met algemene meerderheid
door handopsteking is Martin gekozen voor een nieuwe termijn van 3 jaar
- Anja Verhoeven is aftredend volgens rooster en niet herkiesbaar. Hans spreekt een
dankwoord uit namens het bestuur
7. Mededelingen :
* activiteiten voor seizoen 2022-2023
- 07-01-2023 nieuwjaarreceptie
- 21-05-2023 Seizoen afsluiting
- 02-06-2023 Viola Weekend
- 11-11-2022 Kantinequiz
- Kaderavond Datum volgt nog
- Sponsoravond Datum volgt nog
*Oproep tot invulling van openstaande vacatures, zoals oa TC, kantinecommissie
*Jeugdactiviteiten voortaan alcoholvrij,. Daaraan gekoppeld meteen de mededeling dat er
strenger toegezien moet worden op alcohol schenken aan leden< 18 jaar. Een
verantwoordelijkheid voor ons allemaal samen. Dus ook ouders, leiders en trainers

* Foto’s op de website . Op veler verzoek gaan we weer impressiefoto’s op de website plaatsen.
I.v.m. de wet op de privacy zal dat gebeuren via en wachtwoord dat de leden via Sportlink
toegestuurd krijgen. Daar wordt op dit moment nog aan gewerkt.

8. Rondvraag :
- Opmerking : Complimenten worden uitgebracht aan het bestuur voor het gunstig boekjaar.
- Vraag : Wanneer kunnen we de sponsoravond verwachten? Antwoord : Voorstel is bij de
opening van het nieuwe complex
- Opmerking : Vrijwilligers gezocht voor deelname aan de TC. Voorkeur gaat uit naar
spelers van de herenselectie om zich aan te melden .
- Opmerking : Namens de selectie zijn er op zaterdag 2 mensen beschikbaar voor
assistentie in de kantine
- Vraag : Wanneer komen de nieuwe foto’s van de elftallen op de website? Antwoord : zo
spoedig mogelijk
- Vraag : Moet er een nieuwe kascommissie gekozen worden.? Antwoord : Is dit jaar niet
nodig.
9. Sluiting :
Dankwoord voor aanwezigheid en deelname door de voorzitter en aansluitend afsluiting ALV
om 21.55 uur

