Jaarvergadering 2013-2014
NOTULEN
Datum
Aanwezig

: 27 oktober 2014.
: Ron Bosters, Gerard Cools, Rian Hamers, Ger Slokkers, Kees Jochems, Cees
Cools, Peet Uijtdewilligen, Sonny van Geel, Ferry van Geel, Janus van Tilburg, Jan
Tholenaar, Ernst Hoogeveen, Anton Verweij, Koos Smits, Rini Plasmans, Jan van
de Klundert, Ashwin Smits, Roy van Gurp, Natasja Cools, Anneloes van Loenhout,
Mandy Goossens, Michelle Broekman, Nadia van Geel, Sietse Geluk, Rik van
Hoek, Reinier de Jong, Mitchell Knuit, Jan Knuit, Fred Hommel, Thom van Gurp,
Marcel Elsevier, Rien van Gurp, Roy Rademaker en Jeroen Smits.
Notulist
: Jeroen Smits.
Afwezig mkg : Maikel Baten
1. Opening:

De voorzitter heet iedereen welkom op de algemene ledenvergadering.

2. Vaststellen notulen 2011-2012:
Er zijn geen op- of aanmerkingen op de notulen.

3. Ingekomen stukken/mededelingen:
De afmelding van Maikel Baten.

4. Verkiezing bestuursleden:
De briefjes worden uitgedeeld.
Drie leden hebben zich aangemeld.
Jan van de Klundert wil graag iets betekenen voor de vereniging, het maakt hem niet uit wat hij kan
gaan doen.
Ferry van Geel denkt er al jaren aan om iets te gaan doen in het bestuur, dit lijkt hem een heel geschikt
moment.
Reinier de Jong wil iets betekenen, hij wil het wedstrijdsecretariaat gaan doen in een verdeling met
anderen.
Ron Bosters en Kees Jochems zijn herkiesbaar. Dian Cools, Gerard Cools en Ger Slokkers zijn aftredend
en niet herkiesbaar.
Ron Bosters en Kees Jochems worden herkozen. Ferry van Geel, Reinier de Jong en Jan van de Klundert
worden gekozen.
Bestuursamenstelling:
Ron Bosters
Jan Knuit
Rian Hamers
Kees Jochems
Ferry van Geel
Jan van de Klundert
Reinier de Jong
Jeroen Smits

Voorzitter
Secretaris
Penningmeester
lid
lid
lid
lid
lid

5. Verslag secretaris:
Jan leest zijn verslag voor, Ron bedankt Jan.

Pauze
6. Jaarverslag penningmeester:
Rian legt uit wat er in de het jaarverslag staat. Hij beantwoordt hierna vragen.

7. Verslag kascommissie:
Rien van Gurp, aanwezig vanuit de kascommissie, verklaart, ook namens de andere commissieleden,
geen op- en/of aanmerkingen te hebben. Daarop verleent de algemene ledenvergadering decharge aan
het bestuur voor het door haar gevoerde financiële beleid over het seizoen 2013/2014.

8. Verkiezing kascommissie
Roy Rademaker wordt bedankt voor zijn bijdrage. Hij is aftredend. Janus van Tilburg geeft zich op als
nieuw lid. Janus zal samen met Rien van Gurp (2e jaar) en Sonny van Geel (3e jaar) de kascommissie gaan
vormen.

9. Vaststelling begroting 2014-2015
De begroting is gebaseerd op cijfers van de voorgaande jaren. Rian geeft uitleg waarom er bij sommige
wat meer staat en bij sommige wat minder. Dit heeft te maken met gemeentelijke bezuinigingen maar
ook met de reiskostenvergoeding die momenteel het 1e krijgt vanwege de verre reizen. Leden gaan
akkoord.

10. Kunstgras
Ron geeft aan dat er vandaag gestemd moet worden over het kunstgras. Hij heeft samen met Rian een
overzicht gegeven van wat het kunstgras de vereniging gaat kosten, maar ook wat het de vereniging
gaat opleveren. Ron geeft eerst uitleg, daarna zal er een stemronde zijn waarbij men voor of tegen kan
stemmen middels vingers in de lucht.
De gemeente heeft een plan beschikbaar gesteld waardoor NVS in aanmerking is gekomen voor een
kunstgrasveld. Het is een gegeven dat clubs landelijk gezien het steeds moeilijker hebben om het hoofd
boven water te houden. Met een kunstgrasveld zal de vereniging op termijn meer zekerheid hebben dat
het balletje kan blijven rollen.
Het overzicht geeft aan dat door het kunstgrasveld er geen trainingsveld meer nodig zal zijn. Door dit af
te stoten aan de gemeente zal er daarom een kostenbesparing kunnen plaatsvinden. Ook zullen de
maaikosten teruglopen waardoor het per saldo een kleine verhoging van de kosten aan de gemeente zal
opleveren.
Rian Ron beantwoorden hierna vragen van de aanwezigen.
29 stemmen voor en 4 tegen.
Het kunstgrasvoorstel is aangenomen.

11. Contributie
Door de steeds hoger wordende kosten voor de vereniging is een verhoging van de contributie nodig. De
verhoging zal voor een senior lid een verhoging zijn van 1 euro per maand. De verhoging van de andere
leden zal naar ratio gedaan worden en kenbaar gemaakt worden in het NVS-Nieuws.
Ook hier volgt een stemronde.
Het voorstel wordt unaniem aangenomen door alle aanwezigen.

12. Rondvraag
Janus van Tilburg:

Vraagt aandacht voor de prijzen van de kantine, voornamelijk de prijs van de
koffie vindt hij niet meer van deze tijd.

Fred Hommel:

Vorig jaar heb ik gevraagd wat er aan de bosschages gedaan kan worden, er is
nog niets meegedaan.
Ron benoemd dat op 8 november een snoeidag gehouden gaat worden.

Koos Smits:

Geeft aan dat hij eredivisie voetbal mist in de kantine, overal waar ze komen is
het wel behalve bij NVS.
Het lagere elftallen toernooi is vorig jaar door de bekerronde een probleem
geweest. Moet het nu verzet worden naar zaterdag?
Er zal gekeken worden naar een beter passende datum.

Rik van Hoek:

Er is bij Lepelstraatse Boys een voetbalquiz in het leven geroepen die druk
bezocht wordt. Is dit misschien iets om bij NVS te doen?
Rik is uitgenodigd om hier mee aan de slag te gaan.

Reinier de Jong:

De oliebollenactie komt er weer aan. Er worden mensen gevraagd om in een
straatje of twee te helpen om de oliebollen aan de deur verkocht te krijgen.
Mensen kunnen zich opgeven bij Nadia van Geel.
Op 18 december heeft de seniorentak + A jeugd weer zijn kerstborrelavond met
4x4 toernooi en een gezellige afsluiter in de kantine. Voor mensen die niet meer
actief zijn zelf, is deze avond ook toegankelijk. Reinier nodigt iedereen uit.

Nadia van Geel:

De selectie heeft nu allemaal van die mooie trainingspakjes, krijgen wij die als
dames ook.
Ron geeft aan dat de sponsorcommissie er mee bezig is.

13. Sluiting
Om 22:00 sluit voorzitter Ron Bosters de vergadering.

