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Verslag cq besluitenlijst ledenvergadering 17 okt 2017
1. Opening
Voorzitter Harm Jan Danker opent om 20.04 uur de algemene leden vergadering van de
vv Peize en heet de aanwezige leden hartelijk welkom. Aanwezig zijn 23 leden. Na afloop
van de training van de selectie volgen nog eens 10 leden de vergadering waardoor het
totaal op 33 aanwezigen komt.

2. Binnengekomen stukken
Afzeggingen ontvangen van Alex Sprenger en Gert Ebels .
Bestuurslid Jan Willem Faber is in verband met andere verplichtingen niet aanwezig

3. Notulen vorige ledenvergaderingen 1 nov 2016
De aanwezige leden hebben geen op- en aanmerkingen op de notulen van de vorige
jaarvergadering. Het verslag is daarmee goedgekeurd.

4.

Rapportages “bestuurskolommen”
Middels een PowerPoint presentatie belicht de voorzitter het afgelopen seizoen en
worden de doelen voor het komend seizoen kenbaar gemaakt.
In het
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•

oogspringend het afgelopen seizoen
Algemene zaken:
Overlijden hoofdsponsor Arie Kregel 1-2-2017
Introductie nieuwe website
Campagne gevoerd voor meer vrijwilligers
Tijdens vrijwilligersbijeenkomst verenigingsspeld uitgereikt aan;
Marco Wekema (initiator activiteiten),
Lammert Kuiper (speler – scheidsrechter),
Hendrik Hagenouw (leiderschap, organisator activiteiten)
Joost Jansonius (damesvoetbal)
Maarten van Leijen (bestuur – leider – trainer).
Maarten van Leijen (bestuur – leider – trainer).
Voetbalzaken:
Kampioen JO-19 en nacompetitie ZON2
Voorbereiding nieuwe wedstrijdvormen en digitaal wedstrijdformulier KNVB
Uitbreiding jeugdscheidsrechterskorps (+5)
Contracten trainers:
W. Lanjouw hoofdtrainer selectie verlengd
H. Timmer trainer 2e sel aangesteld
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M Ronde hoofdtrainer jeugd en trainer JO19 aangesteld
H. Veenhof jeugdtrainer aangesteld
Vele (eigen) jeugdtrainers o.b.v. vrijwilligersvergoeding

•
•

Activiteiten:
Plus de Weerd jeugdtoernooi
Activiteiten ivm 85 jarig jubileum,
feestavond, FIFA toernooi, bootcamp
Voetbalclinic door selectie vv Peize voor jeugdafdeling
Activiteiten rondom Peize-Roden, Roden – Peize

•
•

Sociale bijdrage vv Peize door 24 uur te voetballen voor bijdrage KIKA

•
•
•

De doelen voor het bestuur voor het komende seizoen zijn;
• Randvoorwaarden scheppen voor persoonlijke ontwikkeling (sport en plezier!)
• Zorg dragen voor een goede sfeer
• Uitdragen van Respect & Fairplay zowel in als extern
• Kwaliteitsimpuls geven aan jeugdafdeling
• Aandacht vrijwilligerswerving
• Aandacht ledenwerving
• Financieel gezond binnen de randvoorwaarden van betaalbaarheid en ambitie.
• Teams representatief door nieuwe kleding voor teams
• Op zoek naar uitbreiding sponsorinkomsten
• Implementatie Verklaring Omtrent Gedrag
• Met gemeente stappen zetten in
Nieuwbouw accommodatie vv Peize

Supportersvereniging
Voorzitter Christiaan Arbeider geeft namens de supportersvereniging (SV) een
uiteenzetting van het afgelopen seizoen. Goed - Nieuw
Het afgelopen jaar werden weer verschillende activiteiten gehouden zoals dart en kaart
avonden, sinterklaasmiddag 45 , nieuwe thee houders, kaartverkoop, nieuwe vlaggen,
penaltybokaal busreis st Anaparochie, live muziek tijdens enkele thuiswedstrijden van het
eerste, attenties tijdens kampioenfeestjes, organisatie van de KIKA dag 11.000,opgehaald
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. De SV kent inmiddels 200 leden, lichte stijging. Voor het komende seizoen wordt
getracht de begroting vlak te houden en is er nog ruim 4158, - in kas. Een aantal
activiteiten staan reeds weer gepland. Kaartverkoop gelijk gebleven ondanks minder
wedstrijden.
Voorzitter Danker dankt het bestuur van de SV voor de inzet en geeft vanuit het
bestuur de waardering aan voor de gehouden activiteiten.

5.

Financieel jaarverslag penningmeester
Penningmeester Niek van Leijsen loodst de leden door de financiële stukken. Hier en daar
wordt een mondelinge toelichting gegeven op de geproduceerde stukken.
Het seizoen is afgesloten met een plus van een klein verlies van ca 1.400,- in plaats van het
begrote verlies van ca 800,-

OPM: Wim Stroetinga, Aantal inbraken gebeurd. Club verzekerd?
Antw; Ja inboedel verzekering, muv de Schuur.
OPM:. Pin automaat reden tot verbetering resultaat?
Antw: Wel in omzet. Resultaat in verhouding tot vorig seizoen

6. Verslag kascommissie
De kascommissie, bestaande uit Joop van Leeuwen, Gert Ebels en Bertus Postmus, geeft
bij monde van Bertus aan de boeken te hebben gecontroleerd ( Gert kon tijdens deze
controle niet aanwezig zijn). Bertus geeft aan dat de penningmeester de stukken goed op
orde heeft en goed antwoord heeft kunnen geven op gestelde vragen. Bertus stelt dan ook
voor de penningmeester namens de commissie decharge te verlenen wat door de leden
wordt overgenomen.

7. Vaststelling contributies seizoen 2017-2018
De vergadering gaat akkoord met het voorstel van het bestuur de contributies te
verhogen. De contributies zien er als volgt uit;

•
•
•
•
•
•

NSL
Kabouter
Pupil
Junior
Senior
35+ 45+

oud (2013-2014)
24,00
45,00
131,50
156,50
202,50
112,00

nieuw (2017-2018)
25,00
47,00
136,00
161,00
208,00
112,00

1e contributierun eind oktober.
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8. Begroting 2017/2018
De vergadering gaat akkoord met het voorstel voor de nieuwe begroting.
De begroting geeft een klein negatief saldo.
Aanvullend op de begroting stelt de penningmeester dat er vanuit het bestuur aandacht is
voor de grote van de inkomsten door sponsoring, aan een te houden actie een doel zal
worden gekoppeld en de post overige inkomsten gerelateerd is aan de inzet van de
vrijwilligers. Zonder inzet wordt de contributie verhoogd met 75 euro.
Verder zullen er met het vooruitzicht van nieuwbouw geen grote investeringen worden
gedaan aan de kantine en de kleedkamers.
.

9. Bestuursverkiezing
Jannes Suurd en Harm Jan Danker zijn herkiesbaar.
Aftredend is Jan Willem Faber.
Als vervanger voor jeugdzaken wordt voorgesteld Eric Huberts. Leden gaan hiermee
akkoord.
Planning van aftreden danwel herverkiezing is daarmee;
Martijn Speelman 2018 Jannes Suurd
2020
Niek van Leijsen 2018 Ernst Uninge
2019 Eric Huberts
2020
Gerard Mensinga 2018 Herman van Gelder 2019 Harm Jan Danker 2020
Dankwoord vrijwilligers die kordaat hebben opgetreden tijdens / hardfalen !!

10. Verkiezing kascommissie
Aftredend en niet herkiesbaar is Gert Ebels.
Wim Stroetinga
Leden gaan akkoord

11. Overige mededelingen en Rondvraag
Overige mededelingen:
Voorzitter geeft een uiteenzetting van het proces met de gemeente over de nieuwbouw
van een nieuwe accommodatie. Het is een stroperig proces waarin meerdere partijen mee
moeten. Inmiddels heeft de gemeente architect Inja opdracht gegeven een vlekkenplan te
maken van de accommodatie. Wij verwachten deze binnen een maand te ontvangen. Het
bestuur geeft aan de leden op de hoogte houden.
Rondvraag;
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Naast een aantal kleine informatieve vragen worden er aan het bestuur geen wezenlijke
inhoudelijke vragen gesteld over het gevoerde beleid of onvolkomendheden.

12. Sluiting
Voorzitter Harm Jan Danker sluit de vergadering en dankt alle aanwezigen voor hun
aanwezigheid en inbreng tijdens deze jaarvergadering.
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