
V.V. "STEENBERGEN" 

Opgericht 18 maart 1933 

Algemene ledenvergadering VVSteenbergen 15 januari 2014 

Aanwezig namens bestuur: John Freekenhorst, Wim Roovers, Wim van der Wegen, Marco van 
Kaam, Han Verbeek en Martin Kolkhuis Tanke. 
Afwezig;: Sjef Dam (ziek) 
Leden: 41 (incl. bestuur) 
Onderwerp: kunstgras voor de VVSteenbergen 

De presentatie van de vergadering is in handen van John Freekenhorst (voorzitter) samen met Wim 
Roovers (penningmeester) 
Notulist: Wim van der Wegen (secretaris). 

Vrijwilligers. 
Niets is mogelijk zonder hen. Hoe communiceren wij met elkaar ? 

Extra activiteiten om meer inkomsten te generen uit de leden. 
* Organiseren van WK-avonden op de club 
* Footgolf 
* Jeugdvoetbaldagen 
* Familie dag 
* Presentatie op de jaarmarkt 
* Activiteiten mini supporters club 
* Eventueel oprichten G-team 

Vragen bij kunstgras door de leden. 
* Verdeling. Wie speelt er op kunstgras. 
* Wie speelt er op kunstgras als de wedstrijden op natuur grasvelden afgekeurd zijn. 
* Verzoek om op zaterdag eerder te gaan spelen op het kunstgras veld en dan gedurende de 

gehele dag. Dit ook ter ontlasting van de natuur grasvelden. 

Algemene vragen van de leden. 
* Aan het eind van elke bestuursvergadering moet het bestuur besluiten welke punten er naar de 

PR-commissie gaan voor publicatie op de site. 
* Contract door ouders jeugdleden laten tekenen dat ze bereid zijn vrijwilligers werk te doen 

voor de club. 
* Seniorleden om toerbeurt bardienst laten draaien. 
* Hoe zit het als we extra activiteiten op de club organiseren met externe- partijen en 

vergunningen. 
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Rondvraag: 
* Marijn Iriks: hij is bevreesd dat het heel erg lastig zal gaan worden om aan voldoende 

vrijwilligers te komen binnen de club. 
* Wat gebeurd er met de begroting als we niet voldoende vrijwilligers hebben? Vrijwilligers zijn 

essentieel. Zonder vrijwilligers geen kunstgras. 
* Wat gaan het bestuur doen aan communicatie naar de niet aanwezige leden om hen te 

benaderen voor vrijwilligerswerk ? 
* Onvoldoende vrijwilligers betekent minder privatiseren. 
* Eerst vrijwilliger zijn en dan belonen. 
* Wie vanuit het bestuur organiseert de vrijwilligers ? 
* Hoe is de verdere planning i.v.m. onderhoud van de velden ? Eerst komt het hoofdveld aan de 

beurt en daarna wordt veld 4 voorzien van een nieuwe toplaag. 
* Ad van Elzakker: zo snel mogelijk beleid maken voor vrijwilligers. Is een maatschappelijke 

ontwikkeling. 
* Privatisering. Hiervan is het eind nog niet in zicht. Wat gaat het de vereniging allemaal 

kosten? Het is de leden duidelijk dat privatisering een proces is wat ondersteunt dient te 
worden. Echter de concrete (financiële) consequenties zijn nog niet bekend, dit zal in de 
komende twee jaar meer duidelijk worden. De leden zullen dan in een ALV op de hoogte 
gesteld worden en gevraagd worden of hier wel of geen steun voor is. 

* Martijn Hagens: waarom kunstgras op veld 1 ? Veld 1 is het slechtste en meest bespeelde veld. 
Wordt het jeugd hoofdveld. Twee hoofdvelden. 

Stemming wel of niet kunstgras: 

Tot slot wordt er aan de aanwezige leden gevraagd wel of niet kunstgras? En met name de financiële 
onderbouwing hiervoor en de bereidheid om het proces van privatisering verder te ondersteunen. 

Met ruime meerderheid gaan de aanwezige leden akkoord. 40 voor, 1 onthouding. 
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