
 

 

Notulen Algemene Ledenvergadering 11 april 2014 

Afwezig met bericht: Paul v Turnhout, Frits Makkee, Balkumar Marthi, Jan Melle van Thuijll 

Aanwezig:  16 leden , 1 donateur en 1 ouder van jeugdlid  

 

Opening 

De  voorzitter  heet iedereen welkom 

  

Ingekomen stukken 

3 vragen van Frits Makkee hedenmiddag binnengekomen. Bestuur zal buiten ALV hierop reageren. 

Oordeel kascommissie 

 

Notulen vorige ALV  

geen opmerkingen, 

Het verslag wordt goedgekeurd  

Jaarverslag secretaris wordt ter kennisname ssngenomen, er zijn geen vragen  

 

Financieelverslag 

De meest onzekere factor zijn  de barinkomsten, in eerste instantie bleven de inkomsten achter. In de tweede 

helft zomer herstelt eea zich maar uiteindelijk toch minder dan voorzien. Extra meevaller door energie rekening. 

Administratie opgeschoond. Per saldo een positieve uitkomst voor 2013.  

Kascommissie verleent bestuur/ penningmeester decharge voor het gevoerde financiële beleid 2013. 

Jaarrekening 2013 wordt goedgekeurd. Geen vragen uit de ALV  

 

Samenstelling bestuur 

toelichting op rol Onno van Kessel. Hij gaat statuten vernieuwen doet contracten en HR beleid. Toetreding Robert 

Jan Trugg tot jeugdcommissie . 

 

Begroting 2014 

 Sponsoring wordt steeds moeilijker, grote verbeteringen zijn  niet te verwachten. Omzet bar voorzichtig begroot. 

Aan de uitgaven kant iets minder ruimte daardoor. Clubhuis en velden zijn door nieuwe verdeling met stichting  

lager  begroot. Club van 100 en Guus Kors stichting leveren wezenlijke bijdrage aan financiën van VCC 

Vraag: bedrijfscricket lager begroot, is er minder interesseJ  Ja er is minder interesse  

De ALV keurt de begroting 2014. 

 

Verkiezing kascommissie :  

Lex en Patrick worden benoemd. 

 

Seizoen 2014:  

De voorzitter geeft via Ppt  presentatie de voornemens van het Bestuur voor het seizoen 2014 aan. 

Vraag vanuit bestuur( Onno van Kessel)  aan de aanwezigen:  hoe denkt de ALV over het toekennen van 

stemrecht aan ouders jeugdleden?  

 Agnieta bij voetbalclubs is het niet ongebruikelijk, soms met gedeeltelijk stemrecht. Agnieta zoekt voorbeeld op. 

Martin : stemrecht specifiek voor jeugdzaken en ander zaken niet. 

 Patrick. Je kunt het ook informeel regelen, bijv op een vrijdagavond.  

Jeugd heeft en krijgt alle aandacht. Campagnes op ( internationale) scholen, op naar 110 jeugdleden. 

Martin : masterclass regelen is dat mogelijk? Met name voor niet selectie teams. Bestuur neemt dit mee. 

Buitenlandse spelers vaak zeer bereidwillig om zo n masterclass te geven.  

 



 

 

 

Rondvraag: 

Carola: bardienst voor ouders. Hoe op de hoogte? Via website en nieuwsbrief. Jan Willem deelt in 

 Patrick: is huisvesting overseas geregeld? Tot hedenochtend wel maar verhuurder heeft zich teruggetrokken. 

Heeft urgentie bij Richard  

Patrick : training kan er een extra kooi worden gerealiseerd ? Staat op verlanglijst bestuur. Mobiele kooi 

gerepareerd hetgeen deel probleem  oplost.   

Catch veld niet geschikt voor senioren;  

Oud leden en sponsors uitnodigen bij VCC HBS  

Jeugdcontributie is dat in verhouding met het geleverde? Ja de contributie is afgelopen najaar aangepast  

Jack Kingma; compliment voor VCC in het nieuws 

25 april kledingbeurs Jack heeft nog kleding  en maakt afspraak met Alie. 

 

Sluiting 

De voorzitter sluit de vergadering  

 

 


