Algemene Voorjaar Ledenvergadering VV Boskant 2016.
De Algemene Voorjaar Ledenvergadering werd gehouden op donderdag 31 maart 2016 in
het clubhuis “De Scheken”, aanvang 21.30 uur.
De agenda was als volgt:
1. Opening door Ronald ter Haak
2. Notulen en actiepunten
3. Financiën:
- overzicht
- contributie
4. Toekomst sportpark
5. Invulling secretariaat
6. Sportman/vrouw en sportvrijwilliger
7. Uitslag verkiezing en huldiging
8. Mededelingen
9. Rondvraag
Het verslag van deze vergadering:
1.
Opening door Ronald ter Haak
Voorzitter Ronald ter Haak heette iedereen welkom tijdens deze algemene
ledenvergadering. Een vergadering die door ongeveer 80 leden werd bijgewoond.
Afmeldingen waren binnen gekomen van Wouter Jacobs, Igo van Roosmalen en Inge
Schenning. Er werd een minuut stilte in acht genomen naar aanleiding van het overlijden van
v.v. Boskant-lid Henk van Uden.
2.
Notulen en actiepunten n.a.v. ALV 05-11-2015.
Er waren geen opmerkingen over de notulen van de ledenvergadering van 5 november
2015. Deze notulen zijn hiermee goedgekeurd. Een openstaand actiepunt betrof de Club van
50. Rudy Neggers licht toe hierover een gesprek met initiatiefnemer Martien van den Hove te
hebben gehad. De uiteindelijke conclusie was dat het aan draagvlak ontbrak om de Club van
50 een vervolg te geven. De Club van 50 zal dan ook ophouden te bestaan. Er wordt nog
gekeken naar mogelijke alternatieven.
3.

Financiën:

Overzicht
Penningmeester Mark van Kaathoven presenteert een overzicht van de begrote en
gerealiseerde baten en lasten tot en met december 2015. Onderstaande tabel geeft een
beeld van de financiële situatie tot en met december 2015 in relatie tot de cijfers uit de
begroting voor dit seizoen en de vorig seizoen gerealiseerde cijfers:

Belangrijk bij de interpretatie van deze cijfers is om mee te nemen dat de cijfers voor
2015/2016 voorlopige cijfers zijn tot en met december, maar dat wel de volledige contributie
al verwerkt is aan de inkomstenkant.

Opvallendste zaken opbrengstenkant:
1. De kantineverkopen / overige opbrengsten liggen hoger dan begroot.
2. De sponsbijdragen liggen wat lager dan begroot, mede doordat er nog een aantal sponsor
niet betaald heeft.
Opvallendste zaken kostenkant:
1. De vrijwilligersbijdragen liggen nog wat hoger dan begroot. Het bestuur had ingezet op
een scherpe daling. Dit is grotendeels gelukt, maar op een aantal vlakken nog niet.
2. De kantinekosten zijn wat hoger dan begroot. Meer kantine verkopen betekenen immers
ook meer inkoop.
Contributie
Met betrekking tot de contributie stelt het bestuur zich op het standpunt dat, ondanks de
nieuwe verhoging van de veldhuur ,het betaalbaar sporten een speerpunt blijft. Er is daarom
gekozen voor een beperkte stijging (indexering) van de contributiebedragen, die niet geldt
voor de rustende leden. Wel is besloten dat de kaderkorting, die voor het afgelopen seizoen
nog optioneel was, definitief te schrappen.
De contributie voor 2016/2017:
Pupillen:

€ 81,75

Junioren:

€ 94,50

Senioren:

€ 150,50 (incl. wasgeld)

Rustend:

€ 60

Leden kunnen blijven kiezen voor het ontvangen van een factuur in plaats van automatische
incasso, maar er wordt dan wel €5 aan administratiekosten in rekening gebracht.
De ledenvergadering gaat hiermee akkoord.
4.
Toekomst sportpark
Na de laatste ledenvergadering zijn er verschillende ontwikkelingen geweest die betrekking
hebben op de toekomst van ns sportpark. Voorzitter Ronald ter Haak licht de hoofdlijnen toe:
•

•

Er is een werkgroep Toekomst Sportpark opgericht die zich uitsluitend bezig houdt
met het uitwerken van de scenario’s die op termijn moeten leiden tot een (deels)
nieuw en toekomstbestending sportpark. Behalve het dagelijks bestuur zitten Willy
van der Heijden, Wil van der Linden, Patrick Rovers en Peter Habraken in deze
werkgroep.
Inmiddels hebben er vervolggesprekken met de gemeente plaatsgevonden. De
werkgroep heeft daarin nogmaals als doelstelling geformuleerd om de gehele
accommodatie te verplaatsen naar de hazelaarstraat, waardoor alle velden aan de
Populierenlaan afgestoten kunnen worden. In de huidige situatie is er nog niet
voldoende (velden)capaciteit om dit te realiseren. De werkgroep heeft daarom twee
scenario’s voorgelegd aan de gemeente: in het eerste scenario wordt het huidige veld
2 een kunstgrasveld en in het andere scenario wordt er een stuk grond aangekocht
om drie grasvelden aan de Hazelaarstraat te krijgen. Met het oog op een toekomstige
samenwerking met andere Boskantse verenigingen zijn het bestuur en de werkgroep
van mening dat een concentratie van alle faciliteiten aan de Hazelaarstraat een
voorwaarde is.

•

De eerste tussenstap is inmiddels gezet: per april 2016 huurt v.v. Boskant niet langer
de grasstrook (voormalig korfbal) aan de Populierenlaan. Voor hetzelfde bedrag gaat
de vereniging nu de strook aan de Hazelaarstraat huren. Dit betekent voor de
pupillen, de meisjes en de lagere elftallen dat zij vanaf april 2016 aan de
Hazelaarstraat trainen. De noodzakelijke verplaatsing van de lichtmasten staat
gepland voor de zomerstop in 2016. De unit die aan de Populierenlaan staat is
verkocht en kan niet langer gebruikt worden als omkleed- en opslagruimte.

Willy van der Heijden geeft vervolgens een toelichting op de kleinere en snellere
aanpassingen die de vereniging op korte termijn samen met de gemeente zal gaan
uitvoeren:
•
•
•
•

•
•
•

Het verwijderen van struiken en vervangen door gras of beukenhaag.
Het verplaatsen en/of verwijderen van de poorten.
Verharding van de strook aan veld 2 voor de opslag van goals en hekwerk.
De verharding van de parkeerplaats. Er komt waarschijnlijk een grote hoeveelheid
stenen beschikbaar. Er is hulp nodig om de verharding te realiseren als de stenen
beschikbaar zijn. Willy roept vrijwilligers op om zich te melden.
De verbreding van de trainingsstrook.
De verplaatsing van de lichtinstallatie naar de Hazelaarstraat.
De vlooienmarkt wordt verplaatst naar de parkeerplaats en er komt een extra terras.

Verder zijn er nog plannen om in de nabije toekomst het speeltuintje een update te geven,
een pannaveldje te maken en het gebied voor de ingang van de kantine een andere invulling
te geven.
5.
Invulling secretariaat
Secretaris a.i. geeft aan dat er sinds de laatste ledenvergadering verschillende
ontwikkelingen zijn geweest, maar dat er nog steeds geen invulling voor het secretariaat is.
Omdat Rudy met ingang van het nieuwe seizoen de technische commissie van Huub van der
Zanden gaat overnemen, zal hij de taak van secretaris nog maximaal tot het einde van het
lopende seizoen (2015/2016) invullen. De overgang van de technische commissie van Huub
naar Rudy heeft al eerder vertraging opgelopen doordat het secretariaat ingevuld moest
blijven, maar dat is niet nogmaals een optie. Het is dus belangrijk dat de belangrijke functie
van secretaris op korte termijn ingevuld wordt.
Omdat het erg lastig is gebleken de gehele functie in één keer over te dragen naar een
enkele opvolger, is door het bestuur besloten in te zetten op een verdeling van de taken over
meerdere personen. Op die manier wordt de werklast per persoon minder. Een soortgelijke
aanpak is eerder toegepast bij de invulling van het penningmeesterschap. Rudy presenteert
onderstaand voorstel voor een takenverdeling, waarbij er sprake is van een secretaris in het
dagelijks bestuur en een ondersteunende kracht om die secretaris te ontlasten:

Een aantal taken, die nog tot het secretariaat behoren, zouden in deze nieuwe situatie bij
andere verantwoordelijken terecht komen. Het betreft:
•
•
•

Het actualiseren van het vrijwilligersbestand. Dit zou een aparte functie moeten
worden, die niet per definitie binnen het bestuur hoeft te worden belegd.
Het regelen van pasfoto’s en het aanvragen van nieuwe spelerspassen kan belegd
worden bij de ledenadministratie.
Het aanvragen van dispensaties en het doorgeven van de wensen m.b.t. de
teamindelingen voor de jeugd en senioren gaan naar de technische commissie.

Rudy roept de leden (nogmaals) op zich te melden als zij tips of suggesties m.b.t. de
invulling van het secretariaat hebben. Het moet in elk geval bij iedereen duidelijk zijn da de
vereniging met een serieus probleem geconfronteerd wordt als deze invulling niet geregeld is
voor de zomerstop.
6.
Verkiezing Sportman/vrouw en verkiezing vrijwilliger.
Genomineerd voor de titel ‘sportman of -vrouw 2015’ zijn:
De volgende personen waren genomineerd voor de titel sportman/vrouw van het jaar:
Rick van der Zanden, met als motivatie:
Harde werker op het veld. Verzaakt nooit en bezorgt zijn tegenstander altijd een moeilijke
middag. Bewijst regelmatig zijn waarde voor Boskant 1, maar doet zonder te zeuren even
goed zijn best in het tweede. Traint de A- en de B-jeugd en springt altijd bij wanneer nodig en
heeft een zeer positieve instelling.
Thom Saris, met als motivatie:
Assistent-scheidsrechter bij Boskant 1 en ook nog actief speler in de lagere elftallen. Een
zondag is voor hem dus altijd een voetbalzondag. Thom is relatief jong voor een assistent
scheidsrechter en kan daardoor, in tegenstelling tot veel van zijn collega’s bij de
tegenstander, het tempo makkelijk bijbenen en scherp vlaggen. Dit draagt ontzettend bij aan
de uitstraling van ons eerste elftal. Het feit dat iemand van zijn leeftijd zoveel tijd en energie
bereid is te steken in onze vereniging is iets dat tegenwoordig al lang niet meer
vanzelfsprekend is.
Ruud Gevers, met als motivatie:
Altijd present bij de wedstrijden, maar ook bij de trainingen van de lagere elftallen. Beschikt
over een ongekend loopvermogen en is pijlsnel. Weet doelpunten te maken uit de meest
onmogelijke hoeken en standen (en evengoed opgelegde kansen te missen). Opgeven staat
niet in zijn woordenboek.
De verkiezing van de sportvrijwilliger van het jaar moest helaas afgelast worden omdat twee
kandidaten aangaven liever niet deel te nemen. De derde kandidaat gaf aan een volgende
keer mee te willen strijden in plaats van nu de titel bij gebrek aan concurrentie te ontvangen.

7.
Uitslag verkiezingen en huldiging.
Stembriefjes werden uitgedeeld en in de pauze geteld door Jori van de Wijdeven en Ilona
van Galen.
Uitslag: Er werden 77 stemmen uitgebracht.
Sportman:

Rick van der Zanden
Thom Saris
Ruud Gevers

33 stemmen
33 stemmen
11 stemmen

Thom en Rick zijn hiermee verkozen tot sportmannen van het jaar.
8.

Mededelingen.

Mededelingen TC
Namens de technische commissie deelt Huub van der Zanden de volgende zaken mede:
* Elftalindeling senioren
- de insteek is handhaving van de 6 (mannen)teams
- de verantwoordelijkheid spelers blijft cruciaal om dit voor elkaar te krijgen
* Dames - meisjesvoetbal
- de technische commissie onderzoek of het haalbaar is van 7 x 7 naar 11 x 11 te gaan
- het dames- en meisjesvoetbal blijft een speerpunt voor het bestuur
- er is nog behoefte aan een coach voor het damesteam
- nieuwe dames zijn welkom om het team te versterken
- dit geldt ook voor nieuwe meiden voor het meidenteam. Er wordt daarom op
zondagmorgen 10 april een meidendag georganiseerd om nieuwe meiden in aanraking
met het voetbal te brengen,
. * Vacatures kader
- leider + vlagger Boskant 5
- nieuwe TC leden, met name voor de jeugd
- scheidsrechters
* Jeugdvoetbal
- 1e opzet nieuwe indeling is gemaakt
streven: elke lichting minimaal 1 team
- meisjes minimaal 1 team
* Nieuwe voorzitter technische commissie
- vanaf nieuwe seizoen is Rudy het aanspreekpunt als voorzitter van de TC
- overdracht tussen maart en september
Mededelingen overig
Ronald ter Haak doet vervolgens nog de volgende, algemene mededelingen:
1. Er komt in het nieuwe seizoen een nieuw kassasysteem in de kantine. De voordelen zijn:
- gebruiksgemak: werken met vrijwilligers
- verbetering omzet en brutomarge
- verhoogde controle
- real time inzicht
- pinnen mogelijk

2. Er zijn binnen het bestuur en de commissies de volgende vacatures:
- secretaris
- leden technische commissie
- barvrijwilligers
3. Gecombineerd eindfeest vindt plaats op zaterdag 28 mei
- eerst sponsors en vrijwilligers
- daarna: eindfeest alle leden
Jori van de Wijdeven sluit de algemene mededelingen af door een overzicht te geven van de
activiteiten die aan het einde van het seizoen 2015-2016 (april en mei) nog plaats gaan
vinden.
9.
Rondvraag.
- Frans van Hastenberg vraagt of het definitief is dat er geen flesjes bier meer worden
verkocht op donderdagavonden. Ronald bevestigt namens het bestuur dat dit het geval is.
- Ad van der Laar geeft aan dat de ouder-kind wedstrijden samen vallen met het middelbare
school gala van verschillende spelers. Namens de jeugdcommissie geeft Ron van Breemen
aan dat er naar een passende oplossing zal worden gezocht.
10.
Sluiting.
Ronald ter Haak dankt alle aanwezigen voor het bijwonen van deze vergadering.

