
verslag van de 59e Ledenvergadering vcB gehouden l7 september 201g

Aanwezig: 36 leden en 6 bestuursleden.

Afgemeld: 14 leden hebben zich afgemeld.

Agenda: Opening door de voorzitter
lngekomen stukken
Notulen vorige jaarvergadering
Financieel verslag penningmeester.
Verslag en benoeming kascontrole commissie.
Bestuursverkiezing.
Jubilarissen.
Bestuursvoorstellen.
Bestuursbesluiten en mededelingen.
Rondvraag.
Evaluatie en afsluiting jaarvergadering.

1. Voorzitter Mike van Spall heet alle aanwezigen welkom en opent de vergadering.
Er ziin 14 afmeldingen, waarbij een aantal a--angeven heeft, dat men gee'n uitnoðiging
heeft ontvangen. Deze zijn dit jaar per mailvezonden. Een aantal mãilen huisadressen
kloppen niet, maar het is de verantwoordelijkheid van de leden zelf om dit door te
geven. Afgesproken is om op kort termijn via de leiders van de teams de emailadressen
op te vragen of deze actueelzijn, bij VCB bekend zijn.

2. Er ztln geen ingekomen stukken.

3. Het jaarverslag en verslag van de senioren worden voorgelezen.

4, Onze penningsmeester Martijn neemt de ledenadministratie en de financiën door. We
zijn sinds begin van dit seizoen BTW plichtig geworden en moeten aan de Fiscus de Btw
kunnen overleggen. Dit seizoen hebben we met een verlies afgesloten door enkele dure
onvoorziene posten en sterk gestegen vrijwilligersvergoedingen. Oe opbrengst van de
Entreegelden is teruggelopen, alzien we wel een klein versðhil, t.o.v. þepreõenteerd bedrag
en opgehaald bedrag. Na controle, blijkt er 1 bedrag verkeerd geboekt-té zijn.

5. Namens de kascontrole commissie hebben Eline Maas, Paulvan der Loo en Mark van
þrs9l de financiën gecontroleerd. Zij hebben namens de commissie de cijfers goedgekeurd.
Paul en Eline zijn aftreden. Henk de Bakker meld zich aan als nieuw lid.

6. Martijn en Paul zijn aftreden en herkiesbaar. Er wordt een schriftelijke stemming
gehouden. De stemcommissíe bestaat uit Lieke Verschuuren en Johán van Vugt. Beiden
worden herkozen- Anja stopt na 4 jaar als bestuurslid van de jeugdzaf"n. 2U oñtvangt een
applaus en een bloemetje met kadobon. Paul twijfelt nog steedsãm door te iaan en zal
later pas beslissen of hij doorgaat als bestuurslíd. -

7' Jubilarissen, Er zijn 7 leden 25 jaar lid, 1 lid 4Q jaar en maar liefst 5 leden vieren hun 50jarig jubileum.
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8. Bestuursvoorstellen

1 :Wijzigen van de statuten. De statuten zijn van 1981 en willen we moderniseren. Er is
een voorstel van een lid om deze eerst ter inzage te geven. De leden zijn akkoord dat we
deze 4 weken ter inzage leggen, middels het plaatsen van de statuten op de website.
Leden krijgen dan 4 weken de tijd om te reageren. Na deze 4 weken gaan we de statuten
definitief maken, tenzíj er onoverkomelijke bezwaren optreden. De vergadering machtigt de
voorzitter en/of de secretaris, alsmede iedere medewerker van Daamen de Kort van Tuijl
Notarissen, voornoemd, zowel tezamen als ieder van hen afzonderlijk, om de akte van
statutenwijziging te doen verlijden.

2:Zonnepanelen en dakisolatie. We hebben hiervoor reeds subsidie ontvangen en dienen
ca 40.000 Euro te lenen bij een bank met garantiestelling vanuit stichting waarborgfonds
sportverenigingen (SWS). De aflossing van 4.000 euro per jaar gedurende 10 jaar wegen
op tegen de jaarlijkse energiekosten van ruim 4.000 euro per jaar.. We zullen bij onze
verzekeringsmaatschappij navragen om de zonnepanelen te verzekeren tegen schade en
diefstal. We hebben 6 tegenstemmers en 36 stemmen voor een lening. lndien zich nog
grote afwijkingen voordoen, t.o.v. de gepresenteerde 40 K lening dan zal het bestuur een
extra vergadering beleggen over dit onderwerp.

3: Verplichting vrijwilligerswerk. Bestuur stelt voor om de contributie te verhogen met 40
euro voor jeugdleden en 60 euro voor senioren en deze bedragen in mindering te brengen
als vrijwilligersvergoeding. Oñruel alle leden wordt de mogelijkheid geboden om 40 of 60
euro per seizoen korting te krijgen op de contributie indien zij voldoende door het bestuur
aan geme rkte vrijwillige rswerktaken u itvoeren.

Hierbij moet je denken aan circa 2 dagdelen vrijwilligerswerk voor senioren en I tot 2
dagdelen voor jeugdleden. Na de stemming wordt zo spoedig mogelijk dit voorstel concreet
uitgewerkt met passende vr'rjwilligerstaken en wijze van administreren. Uit stemming blijkt
dat het voorstel zonder tegenstemmen is aangenomen.

4: lnvesteren in Jeugdopleiding. We denken ca 2500 euro per jaar nodig te hebben om te
ínvesteren in jeugdtrainers, het begeleiden van trainers, en eventueel het extern aanstellen
van een jeugdcoördinator. Het doel hiervan is om jeugdspelers op een hoger niveau te
leren voetballen met nog meer plezier en een betere doorstroming naar de senioren te
realiseren. Ook op dit onderwerp zijn geen tegenstemmers.

Aanvu llen de opmerki ngen :

Huub Verlouw mist een competitieleider en wedstrijdsecretaris. Ook dit heeft de maken met
de bereidheid van vrijwilligers die zich hiervoor beschikbaar stellen. Er is een voorstel om
met Pinksteren huis aan huis een toernooiboekje te verspreiden. VCB kan zich daarmee
beter uitdragen naar de gemeenschap.

Ook moet het bestuur beter communiceren welke vacatures we hebben en dit kenbaar
maken, ook middels het clubblad. Bestuur geeft aan, dat we ondanks de diverse oproepen,
ook bij de jeugd, telkens weer terugvallen op dezelfde mensen en dat er geen nieuwe
leden, of ouders opstaan. Bart de Groot stelt voor om alle ouders van de jeugd bij de eerste
thuiswedstrijden verplicht te laten komen, Dan kan het bestuur zeface to face benaderen
om zich in te zetten voor VCB.



9. Bestuursmededelingen:

-Leiders en trainers moeten een VoG aanvragen en inleveren bij VCB.
lledverlichting veld 2 en trainingsveld, nog difjaar komt er volledige nieuwe veldverlichting
De verlichting van het hoofdveld zijn we aãn hét onderzoeken maar zal ca 15.000 Euro
gaan kosten. op dit moment zijn hier nog geen financiële middelen voor.
-Vriendenloterij: Wie wil de werkgroep voor de vriendenloterij gaan bemannen, om een
avond te organiseren. Als dit lukt zouden we de verbouwingiþtanning kunnen realiseren.
Hanna Vermeer en Rosalie van Boxtel hebben zich al rponì"rn aangemeld, maar we
kunnen nog meer mensen gebruiken. Het doel is om met deze actieèen bedrag van 4.000
euro per jaar op te halen en deze te gebruiken voor de modernisering van de käntine,
keuken en/of overkapping ! !

-Horecaprijzen, we willen dit jaar de horecaprijzen niet verhogen, maar mogelijk alleen de
muntprijzen verhogen met 20 cent. Vergadering is akkoord.
-Contributie:We wlllen de contributie vèrhogen met 5 Euro voor jeugdleden en 10 Euro van
seniorenleden. Vergadering is akkoord.
-conny vraagt nog aandacht voor de actie van de plus en de Rabobank.

10.
-Huub Verlouw: Waarom moeten die Camera's er staan. Er ontstaat hierover een discussie
en de meningen hierover verschillen van elkaar. Bestuur is van mening dat de camera's
van toegevoegde waarde zijn m.b.t. beveiliging en deze zullen blijven étaan.

Jeroen Maas: we doen al2 jaar het cf ubmagazine, maar zijn ook nog op zoek naar
vrijwilligers. Geïnteresseerden kunnen zich melden bij de léden van úCb frlag"zine of bij
leden van het Bestuur.

Mark van lersel: Mededeling. De teams zijn aan de krappe kant, maar we zullen met zijn
allen eraan moeten werken om nieuwe leden te werven,'zowel bij de jeugd als de senioren.

Henk de Bakker: Er zou iets meer respect voor de scheidsrechters mogen komen. Het
roepen door coaches en toeschouwers wekt irritatie op. De aandacht hiervoor moeten we
via de teams laten lopen.

11. Sluiting. de voorzitter bedankt namens het voltallige bestuur iedereen voor hun komst
9l vgor hun inzet tijdens het afgelopen seizoen en sluit de 59e ledenvergadering af om
22.4A uur.

Opgemaakt 19 september 2018

Secretaris VCB
A.J.G. van Gils

Voo VCB
M. va il




