Algemene Ledenvergadering VV Boskant 10 november 2016
De Algemene najaar Ledenvergadering werd gehouden op donderdag 10 november 2016 in het
clubhuis “De Scheken”, aanvang 21:30 uur.
De agenda was als volgt:
1. Opening
2. Notulen ALV april 2016
3. Samenvatting jaarverslag 2015-2016
4. Mededelingen TC
5. Speerpunten:
-Sportpark/accommodatie
-Sponsoring/financiën
-Kwaliteit/imago
6. Financiën:
- overzicht 2015-2016
- verslag kascontrolecommissie
- begroting 2016-2017
- werken met budgetten
7. Bestuursverkiezing
- aftredend en herkiesbaar Ronald ter Haak (voorzitter)
- verkiesbaar Ron van Breemen (secretariaat)
8. Uitslag bestuursverkiezing
9. Samenwerking andere verenigingen (gastspreker)
10.Vacatures bestuur en commissies
11. Mededelingen
- vrijwilligersavond / eindfeest / sponsoravond
- nieuwjaarsreceptie
- dienstenveiling
- rabobank “hart voor elkaar” actie
12. Rondvraag
Opening
Voorzitter Ronald ter Haak opent de vergadering. Voorafgaand aan de vergadering werd een minuut
stilte gehouden ter nagedachtenis van Henk van Uden, Peter van Kaathoven en Harrie de Koning.
Deze leden van v.v. Boskant overleden tijdens het seizoen 2015-2016.
Notulen ALV april 2016
Er waren geen opmerkingen over de notulen van de ledenvergadering van april 2016. Deze notulen
zijn hiermee goedgekeurd.
Samenvatting jaarverslag 2015-2016
•
Het totaal aantal leden steeg licht ten opzichte van seizoen 2014-2015 (van 326 naar 338).
Het aantal senioren en pupillen groeide. Het aantal junioren bleef ongeveer stabiel.
•

Tijdens de algemene ledenvergadering van november 2015 namen Huub van der Zanden en
Wouter Jacobs officieel afscheid als bestuurslid van v.v. Boskant. Roy van der Linden werd
tijdens diezelfde vergadering gekozen als nieuw bestuurslid.

•

Thom Saris en Rick van der Zanden werden tijdens de algemene ledenvergadering in het
voorjaar van 2016 gezamenlijk gekozen tot sportman van het jaar. Doordat de genomineerden
zich terugtrokken werd niemand gekozen tot sportvrijwilliger van 2015.

Mededelingen Technische Commissie
De nieuwe opzet van de technische commissie is tijdens de vergadering gepresenteerd door de
nieuwe voorzitter van deze commissie (Rudy Neggers). Tevens is de nieuwe functie van Ties Brans
(aansluiting junioren-senioren) toegelicht en is een overzicht gegeven van de plannen die de KNVB
heeft m.b.t. de nieuwe wedstrijdvormen bij de pupillen. In het artikel ‘Nieuws van de Technische
Commissie’ (elders in dit blad) wordt één en ander uitgebreider toegelicht.

Op technisch gebied zijn er de volgende vacatures:
- Trainer / coach Boskant 2 (nieuwe seizoen)
- Vlagger Boskant 2
- Leider en vlagger Boskant 4
- Trainer JO11
- Verenigingsscheidsrechters
Speerpunten / Sponsorcommissie
Ronald ter Haak (voorzitter sponsorcommissie) geeft een overzicht van de huidige bezetting van de
sponsorcommissie en geeft een overzicht van de nieuwe sponsoren, die van harte welkom worden
geheten bij de vereniging. De doelstelling voor 2016-2017 was om 10 nieuwe sponsoren te werven.
Een speciale vermelding was er voor Wijdeven Isolatie, als sub-hoofdsponsor van v.v. Boskant. In
totaal heeft de vereniging nu 111 sponsoren. Tot slot roept Ronald alle leden nog op wederom op v.v.
Boskant te stemmen bij de Hart voor Elkaar actie van de Rabobank.
Financiën
Overzicht 2015-2016
Penningmeester Mark van Kaathoven geeft een overzicht van de financiële situatie van de vereniging.
Het afgelopen seizoen is afgesloten met een negatief resultaat van € 1.473. Het uiteindelijke resultaat
valt minder negatief uit dan was begroot (-€ 7.095). Tegenover een opbrengstenstijging van 8,9%
stond een toename van de kosten van 6,3%. Belangrijk om te vermelden is dat de incidentele baten
als gevolg van de verkoop van de units aan het trainingsveld vanwege de vergelijkbaarheid t.o.v.
andere jaren, niet is meegenomen in bovengenoemde berekening.
De opvallendste zaken aan de opbrengstenkant zijn hogere ‘overige opbrengsten’ (de eerder
genoemde units), de hoger dan begrote opbrengen uit de kantine en activiteiten en de lager dan
begrote inkomsten uit overige activiteiten. De opvallendste zaken aan de kostenkant zijn hogere
kosten voor accommodatie en sportvelden dan in 2014-2015 (nieuwe veldhuurverhoging), de lagere
kosten voor de inkoop van drank en etenswaren en de lagere energiekosten.
Verslag kascontrolecommissie
Jos van der Zanden geeft namens de kascontrolecommissie door dat de financiële boekhouding in
orde is. Daarnaast complimenteerde Jos het bestuur voor het gevoerde financiële beleid, omdat er
een stijgende lijn zichtbaar is in een moeilijke tijd en ondanks de extreme veldhuurverhogingen door
de gemeente. Er moet daarom begrip zijn voor de noodzaak van bepaalde impopulaire maatregelen.
Hoewel Jos van der Zanden drie termijnen in de kascontrolecommissie heeft gezeten, stelt hij zich
beschikbaar voor nog een extra jaar. De vergadering gaat hiermee akkoord.
Begroting 2016-2017
Voor het seizoen 2016-2017 is een positief saldo van € 1.329 begroot. Deze begroting is onder meer
gebaseerd op een stabilisering (of hooguit een indexering) van de veldhuur. De vergadering gaat
akkoord met de gepresenteerde begroting.
Bestuursverkiezing
Voorzitter Ronald ter Haak was aftredend en herkiesbaar. Voor het secretariaat van de vereniging
droeg het bestuur Ron van Breemen voor. In een stemronde hebben 64 leden hun mening gegeven
over de kandidatuur van Ronald en Ron. De uitkomst was als volgt: Ronald 36 voor, 3 blanco, 25
tegen. Ron 64 voor.
Uitslag bestuursverkiezing
Hiermee werd Ronald ter Haak herkozen als bestuurslid van v.v. Boskant en treedt Ron van Breemen
officieel toe tot het bestuur voor een periode van 3 jaar. Tijdens de vergadering is tevens kenbaar
gemaakt dat penningmeester Mark van Kaathoven zich niet herkiesbaar stelt voor een nieuwe termijn,
nadat hij zijn huidige heeft uitgediend (november 2017).
Samenwerking andere verenigingen (gastspreker)
Namens de Dorpsraad van Boskant geeft Wil van der Linden een samenvatting van de stand van
zaken met betrekking tot de samenwerking met andere verenigingen binnen het dorp. Hij geeft daarbij

aan dat de voorkeur van de betrokken partijen uitgaat naar samenwerking binnen het eigen dorp
boven samenwerking met verenigingen uit andere dorpen. Met de komst van de nieuwe gemeente
Meierijstad is het van belang dat de Boskantse sportverenigingen een eenduidig geluid laten horen.
De dorpsraad heeft hierbij een ondersteunende rol. Nadat Wil een overzicht heeft gegeven van de
voordelen die een mogelijke samenwerking met de tennis- en jeu-de-boules-vereniging kan bieden,
sluit hij af met de mededeling dat de gesprekken met de andere verenigingen en dorpsraad in de
komende periode zullen worden voortgezet.
Vacatures bestuur en commissies / Mededelingen algemeen
Behalve de eerder genoemde vacatures op technisch vlak, is de club ook nog op zoek naar:
- Voorzitter jeugdcommissie
- Leden jeugdcommissie
- Penningmeester (per november 2017)
- Kantine vrijwilligers (vooral zaterdagochtend)
- Zaterdags- en zondagsdienst medewerkers
Rondvraag
Willem van Hastenberg: we hebben dit jaar toch wel Zwarte Pieten? Hierop kon bevestigend
geantwoord worden.
Ad de Bever: biedt zijn hulp aan bij diverse activiteiten o.a. dienstenveiling
Maurice Vorstenbosch: vermeldt dartactiviteiten
Huub van der Zanden: benoemt de ongemakkelijke situatie binnen de ledenvergadering en hoopt dat
een dialoog op termijn tot een fijnere situatie kan leiden dit alles in het belang van onze club.
Ronald ter Haak dankt alle aanwezigen voor het bijwonen van deze vergadering.

