Agenda jaarvergadering 2018

1. Opening
2. Mededelingen / ingekomen stukken
3. Goedkeuring van de notulen van de jaarvergadering d.d. 21 december 2017
4. Financieel verslag en bevindingen van de kascommissie, decharge en verkiezing
kascommissie
5. Verslag Stichting Beheer V.V.K.
6. Bestuursverkiezing
7. Actiepunten / Genomen besluiten
8. Toekomstige activiteiten
9. Rondvraag
10. Sluiting

Notulen Jaarvergadering 21 december 2017
Aanwezig 32 leden waaronder 4 bestuursleden. Frank Konijn is afwezig met afbericht.
1. Opening:
George opent om 21.35 de vergadering en heet alle aanwezigen welkom. Hij meldt dat er
iets meer interesse is in het bijwonen van de jaarvergadering en dat er dit jaar nog meer
mensen aanwezig zijn dan vorig jaar.
2. Mededelingen / ingekomen stukken
Vanuit het bestuur zijn er geen mededelingen dan wel ingekomen stukken.
3. Goedkeuring van de notulen van de jaarvergadering d.d. 19 november 2015
De notulen van de vorige jaarvergadering zijn enkele weken voor de jaarvergadering op de
website geplaatst.
Er zijn geen vragen over de notulen van de vorige jaarvergadering waarna de notulen van de
vorige jaarvergadering worden hierna goedgekeurd.
4. Financieel verslag en bevindingen van de kascommissie
Car Husslage vraagt hoe het zit met de kosten van de verbouwing van de kleedkamers. In
het groot onderhoud zitten de kosten van de verbouwing. De helft van de verbouwing is door
de voetbalvereniging direct betaald. De andere helft is betaald door de Stichting. De
voetbalvereniging betaalt dit bedrag in vijf termijnen van € 5.000,- terug.
Jaap Leegwater vraagt waarom er een rente van 1,5% wordt betaald aan de Stichting over
de voorfinanciering van de kleedkamers. Het geld is geleend van de Stichting, waardoor er
rente wordt betaald, ook al is de Stichting een verlengstuk van de voetbalvereniging.
Verder vraagt Jaap wat de resterende schuld is aan de Stichting. Op dit moment staat er nog
€ 17.000,- open. Dit bedrag wordt in twee jaarlijkse termijnen terugbetaald.
Inzake de energiekosten vraagt Jaap waarom deze een stuk hoger zijn dan begroot. Het
afgelopen seizoen is het veld vaker verhuurd geweest, waardoor er dus ook meer energie
verbruikt is. Het bestuur zal de jaaropgaves met elkaar vergelijken.
Op de vraag waarom er minder kosten zijn begroot voor training wordt door het bestuur
aangegeven dat er komend seizoen minder kosten zijn door het feit dat er geen nieuwe
trainerslicentie noodzakelijk is. In de kosten van 2016-2017 zat ook de bonus voor het
behalen van het kampioenschap.
Hein Noom stelt de vraag waarom de Gemeentebelasting dit jaar zo hoog is en komend
seizoen een stuk lager wordt begroot. Het bestuur licht toe dat de Gemeentebelasting in één
keer is geïncasseerd voor twee jaren. Daardoor is de begroting voor komend seizoen lager
dan normaal.
Nadat de vragen zijn beantwoord krijgt Aad Stam het woord namens de Kascommissie.
Helaas is Jaap Kleijn ernstig ziek. Aad heeft de kascontrole gedaan en geeft decharge. Voor
komend jaar bestaat de kascommissie uit Aad Stam en Tjeerd van der Meulen. Jaap
Leegwater is de nieuwe reserve.

5. Verslag Stichting Beheer V.V.K.
Het afgelopen jaar was een rustig jaar voor het bestuur van de Stichting. Er wordt twee keer
per jaar officieel vergaderd. Daarnaast ondernemen we actie als dit van ons gevraagd wordt.
Het jaarlijks onderhoud is weer uitgevoerd door Ceelen. Voor 30 juni 2018 moet het veld
gekeurd zijn (8 jaar na aanleg), het certificaat van de keuring moet dan opgestuurd zijn aan
de KNVB. Erik is hier mee bezig.
Het veld wordt zeer regelmatig verhuurd aan met name de jeugdafdeling van Fortuna.
Daarnaast hebben Saenden, Blauw Wit en DEM het veld gehuurd en in het huidige seizoen
worden ook de thuiswedstrijden van JO23 WSV hier gespeeld.
De Stichting heeft het bestuur van VVK een beamer geschonken vanwege het 85-jarig
jubileum in mei. Onze complimenten voor de prima organisatie van dit driedaagse feest.
Er zijn nieuwe netten en trainingsballen aangeschaft. Een schade aan de tractor heeft helaas
voor een flinke kostenpost gezorgd. De MOP onderhoudt het veld en de kleedkamers
uitstekend, voor reparaties en onderhoud kunnen wij, tot volle tevredenheid, altijd een
beroep doen op deze ploeg.
De Stichting is financieel gezond en ligt op schema wat betreft de reservering van gelden
voor (her)aanleg van het kunstgrasveld over een aantal jaar.
6. Bestuursverkiezing
Het voltallige bestuur is aftredend en herkiesbaar. Meer mensen doen lichter werk. George
doet een oproep om je aan te melden voor het bestuur. Nadat er zich geen tegenkandidaten
hebben gemeld, wordt het bestuur herkozen.
7. Actiepunten / genomen besluiten
Er zijn geen actiepunten en genomen besluiten.
8. Toekomstige activiteiten
Kerstbingo: De kerstbingo zal dit jaar plaatsvinden op zaterdag 23 december a.s.. De
aanvang is om 20:00 uur.
1 januari 2018: Nieuwjaarswedstrijd Knollendam – Oud Knollendam. De aanwezigheid van
(oud-) leden wordt wat minder.
10 februari 2018: Pubquiz. Er kan meegedaan worden in teams van vier personen. De
organisatie wordt ditmaal gedaan door Evert & Mieke.
9. Rondvraag
Carla geeft aan dat de brug glad is en vraagt wat er mee gaat gebeuren. Het bestuur geeft
aan dat er zal worden onderzocht hoe dit het beste opgelost kan worden.
Geert nodigt de aanwezige leden uit om zaterdag 27 januari a.s. aanwezig te zijn bij de
wedstrijd tussen Knollendam 1 en WSV 1. Aanvang is 18:00 uur, na de wedstrijd zal er in de
kantine een gezellig samenzijn zijn met muziek.

Han geeft aan dat de Klompmakerssteeg niet gebruikt wordt. Door het hek is het niet goed
bereikbaar. Hoe kunnen we er voor zorgen dat de steeg wel gebruikt kan worden? Het
bestuur geef aan dat er zal worden gekeken naar een oplossing.
Verder vraagt hij zich af hoe het kan dat de gewassen tenues nat in de tas zitten. Hein geeft
aan dat de droger op een andere stand moet staan en de tas niet direct dicht gedaan moet
worden.
Hein geeft aan dat er een nieuwe ballenstok nodig is. Deze zal gemaakt worden door Nick.
Voor het tweede deel van de competitie zijn er nieuwe ballenstokken.
Op de parkeerplaats staat vaak water. De gemeente dient aangeschreven te worden dat het
water niet wegloopt. Het bestuur geeft aan dat de gemeente al meerdere keren door de
Contactcommissie is aangesproken over het feit dat er water op de parkeerplaats staat.
10. Sluiting

George sluit om 22.25 uur de vergadering.

