Notulen Algemene Jaarvergadering seizoen 2016/2017 _________

25 september ‘17

Aanwezig namens bestuur:

Paul Suijkerbuijk, Sven Arink, Evelien Hack, Jan
Naalden, Roy van Zundert, Rob Adriaensen, Mieke
Godrie en Erwin Damen.

Afwezig met Bericht:

Gerard Suijkerbuijk, Stefan Fossen, Martijn Naenen,
Rien Vanlaerhoven, Ilona Dictus. Jan van Akkeren

1. Opening door de voorzitter
Paul opent om 19:15 de vergadering. De 27 aanwezigen tekenen de presentielijst. We
beginnen met een halve minuut stilte voor de overleden rustende- en ereleden.

2. Vaststellen van de notulen
Goedgekeurd en vastgesteld zonder opmerkingen.
3. Jaarverslag Penningmeester
Het jaar 2016-2017 is, in tegenstelling tot voorgaand seizoen, een jaar waarin behoorlijke
financiële tegenvallers zijn geweest. We wisten dat het evenaren van het jubileumjaar niet
mogelijk is, maar we hebben uiteindelijk het boekjaar afgesloten met een verlies van € 7.800
(2015/2015: € 10.500 winst). Het negatieve resultaat wordt hoofdzakelijk veroorzaakt door
duur onderhoud aan de terreinen en gebouwen, waaronder aan de riolering en de
beregeningsinstallatie. Daarnaast is er bewust gekozen om in afgelopen jaren forse
investeringen te doen, zoals de renovatie van de WCs en de aanschaf van zonnepanelen wat
extra afschrijvingslasten met zich mee brengt. Overigens zijn alle investeringen met eigen
middelen verricht en vanwege de financiële mogelijkheden hebben wij ook besloten de
renovatie van kleedkamer 3 in gang te zetten. We voorzien dat het achterstallig onderhoud aan
het sportpark ook in de komende jaren gaat leiden tot aanvullende kosten en hopen dit te
compenseren met een stijging van de kantine inkomsten, diverse kleinere kostenbesparingen
en we beoordelen of we wijzigingen in de contributies aan onze leden willen voorstellen. De
begroting voor het seizoen 2017-2018 laat geen tekort zien wanneer de onderhoudskosten
onder controle kunnen blijven en er geen verdere reducties van subsidies gaan plaatsvinden

4. Begroting seizoen 2017 / 2018
De begroting voor het seizoen 2017-2018 laat geen tekort zien wanneer de onderhoudskosten
onder controle kunnen blijven en er geen verdere reducties van subsidies gaan plaatsvinden.
Aan de aanwezige leden voorstel weggelegd een contributieverhoging van €10 door te voeren.
Zonder bezwaar is dit aangenomen en zal per dit seizoen doorgevoerd worden.

5. Verslag kascommissie controle.
Kascommissie controle is uitgevoerd door Martijn Naenen. Stukje gevraagd aan Martijn
Naenen. Er zijn geen op of aanmerkingen. Edward van Dijk en Jorn van Dijk
vertegenwoordigen de kascommissie van volgend jaar.
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6. Bestuursverkiezingen
Paul Suijkerbuijk, Mieke Godrie en Evelien Hack zijn dit jaar periodiek aftredend en
herkiesbaar. Door middel van briefjes hebben alle aanwezigen unaniem kunnen stemmen.
Allen zijn herkozen tot bestuurslid. Gerard Suijkerbuijk en Roy van Zundert hebben te kennen
gegeven hun bestuursfunctie niet meer te kunnen combineren met werk en privé. Voor hen
zoeken we nog een vervanger.

7. Korte pauze

8. Jaarverslag secretaris
Het jaarverslag is te lezen op de site van onze plaatselijke voetbalvereniging: www.vvschijf.nl
Momenteel staat het ledenaantal op 317 waarvan 75 als rustend lid en 102 als jeugdlid.
Evelien licht de sportieve prestaties van de seniorenteams toe van het afgelopen seizoen.

9. Mededelingen commissies
Jeugdcommissie
Wegens afwezigheid van Gerard licht Paul het aangeleverd stuk vanuit de jeugd toe.
Bezetting jeugdbestuur Er zijn geen wisselingen geweest bij het jeugdbestuur. Het
jeugdbestuur heeft met een bezetting van 6 personen de taken uitgevoerd. Dit seizoen was de
indeling van de jeugd een lastige opgave.
Met name de indeling van een meidenteam heeft veel tijd, energie en ook frustraties gekost.
Uiteindelijk zijn we als jeugdbestuur erg blij dat op het allerlaatste moment met NSV een
samenwerking is overeengekomen voor de MO15-1.
Ledenwerving
Afgelopen seizoen zijn er weer actief jeugdleden geworven voor de vereniging. Dit heeft
geresulteerd in een aantal nieuwe jeugdleden. Het jeugdledenaantal is iets toegenomen ten
opzichte van het seizoen 2015-2016.
Jeugdactiviteiten
Vanuit het jeugdbestuur zijn zoals gebruikelijk was de afgelopen jaren enkele activiteiten
georganiseerd. De sinterklaasavond voor de F-pupillen en het zaalvoetbaltoernooi tijdens de
kerstvakantie. De animo voor deze activiteiten vanuit de jeugdleden was erg goed. Ook
mochten een aantal jeugdspelers als pupil van de week een wedstrijd van het 1e heren- of
damesteam bijwonen. Het zwemmen is niet doorgegaan. Dit seizoen wordt het weer opgepakt.
Inzet jeugdscheidsrechters
Ook afgelopen seizoen zijn de wedstrijden van de E- en F-pupillen gefloten door de oudste
jeugd van de vereniging. De spelers van de B1 en MB1 is medegedeeld dat van ze verwacht
werd om één of twee wedstrijden te fluiten. Zij zijn hier vooraf van op de hoogte gebracht en
vervolgens ingedeeld. Voor deze groep spelers is het belangrijk dat zij ervaren dat fluiten van
wedstrijden niet zo gewoon is als het lijkt. Wij hopen hiermee dat ze meer respect krijgen
voor de scheidsrechter.
Jantje Beton collecte
De D-pupillen zijn net als het voorgaande seizoen met de collectebus het dorp rondgegaan. In
twee- of drietallen hebben de pupillen deur aan deur geld opgehaald. Een deel van de
opbrengst van deze collecte komt ten goede aan de vereniging.
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Accommodatie
Nadat we in de zomerstop de Wc’s van de kantine schitterend hadden opgeknapt, bleek er
afvoer van deze Wc’s niet in orde met als gevolg 2 zondagen dat alles blank stond. Daarom is
besloten om in de winterstop het de riolering te vernieuwen. Deze geweldige klus is
uitgevoerd door klusbedrijf Jelle Rens. Op meerdere plaatsen was de riolering zelfs
verkeerd aangesloten of verkeerd materiaal gebruikt. Al met al een grote financiële
tegenvaller, maar nu is alles in orde. Ondanks deze tegenvaller is er toch besloten om
kleedkamer 3 in de zomerstop op te knappen. Deze klus is begin september bijna afgerond.
Als het seizoen naar wens verloopt knappen we volgend jaar kleedkamer 4 op. Verder heeft
de accommodatie ploeg, op dinsdagochtend, er weer voor gezorgd dat het sportpark, er
gedurende het seizoen, altijd netjes erbij ligt. Hartelijk dank hiervoor namens het bestuur.
Activiteitencommissie
Afgelopen voetbaljaar bestond de activiteitencommissie uit Jan van Overveld, Geert
Verdaasdonk, Fleur Suijkerbuijk, Rob Verpalen, Jorn van Dijk, Mieke Godrie en Lotte van
Nijnatten en Yvonne van Nijnatten als nieuwe commissieleden. We zijn dit jaar begonnen
met een geslaagde ‘Summer-party’ op zondag 28 augustus. Na afloop van de bekerderby
SCHIJF 1-RSV 1 was er nog volop gezelligheid in de kantine met cocktails, zomerse hapjes
en muziek. Gevolgd met op 16 oktober een ‘Alles-Thuis-Feest’ toen door beide 1e elftallen en
heren 2,3,4 thuis werd gevoetbald. Als gast werd Randy Watzeels uitgenodigd van de hit 'als
een komeet'. Ook dit jaar was er een Schijf 1-NSV 1 ‘Oktoberfest’. Met Nispenaren, broodjes
bratwurst en liters bier is deze derby net zoals vorige jaren een groot succes geworden. De
avondwandeling richting de Speelboerderij in november is helaas afgelast wegens het slechte
weer. Na de ‘Vijftigers top vijftig’ in december werd in januari de nieuwjaarsborrel gehouden
in de kantine. Onder het genot van een drankje, hapjes en muziek was het een gezellige
gelegenheid voor leden en sponsoren om elkaar een goed 2017 te wensen. Topdrukte op
zaterdagavond 4 februari tijdens ‘De Mega Hontige Kantine Party’ na de derby Schijf 1 –
Achtmaal 1. Het bier vloeide rijkelijk en er was volop feest tot in de late uurtjes. Na de wat
naar achter geschoven ‘Voetbalquiz’ op 24 maart en de ‘Komaaan Party’ na Schijf 1- SVC 1
werd op 30 april ‘Het Kampioenenbal’ georganiseerd speciaal voor het Heren DRIEmteam!
Volop gezelligheid, blije spelers en supporters, bier en natuurlijk DE schaal! De kaderdag op
7 mei is ook dit jaar druk bezocht door vrijwilligers, sponsoren, vele gelukkige leden en
verdrietige RBC-supporters. Met een barbecue en een drankje werd teruggekeken op de winst
op RBC en dus het veiligstellen van het verblijf in de 4e klasse zonder nacompetitie.
Vanwege de finaleplaatsen van Heren 3 en Dames 1 is de zeskamp van 20 mei afgelast,
hiervoor in de plaats in het ‘Cupfighters Fjist’ georganiseerd. Na de fantastische busreis is
onder het genot van een heerlijke BBQ en wat drankjes, HEREN 3 gehuldigd voor ‘The
Triple’! Als afsluiting van het seizoen werd het ‘Familievoetbaltoernooi’ georganiseerd. Maar
liefst 16 familie-teams hebben op Hemelvaartsdag gestreden om de cup. Een gezellig,
fantastisch maar vooral sportief toernooi. Alle activiteiten worden gepromoot via de
facebookpagina, e-mails naar leden en via de website. Hieronder een concept-versie van het
programma voor het komende seizoen
Concept-programma:
8-10-17: Schijf-Alliance 2
9-10-17: Schijf-SAB
Oktoberfest
19-11-17: Schijf-VVR
3-12-17: Schijf-Sprundel
8-12-17:
Voetbalquiz
7-1-18:
Nieuwjaarsborrel
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25-2-18: Schijf-DIOZ
11/25-3-18: Schijf-Gesta/SVC
8-4-18: Schijf-Wernhout
15-4-18: Schijf-Achtmaal
10-5-18:
Familievoetbaltoernooi
27-5-18: Schijf-Internos
Kaderdag
Sponsorcommissie
In het seizoen 2016-2017 zijn er weinig ontwikkelingen binnen de sponsorcommissie. De
sponsorcommissie is intact gebleven en Nick van Dijk is erbij gekomen. De commissie
bestaat op het moment uit Vera Suijkerbuijk, Jörgen van Trijp, Rowin de Beer, Nick van dijk
en Rob Adriaensen. Er zijn enkele nieuwe sponsoren bijgekomen waaronder: Struijs
Groenprojecten, BBQ Jochems en Margaret Verbraak uitvaartverzorging. Daarnaast is er
slechts een sponsor gestopt afgelopen seizoen, namelijk Antmar B.V. De verwachting is dat
de sponsorinkomsten komend seizoen licht stijgen naar ongeveer € 11.000. Bovendien zal
komend seizoen Heren 4 nieuwe tenues ontvangen gesponsord door Van Meer schoenen.
Kantinebeheer
De kantine heeft een redelijk jaar achter de rug. De inkomsten waren in lijn met het budget.
Wél zijn de kosten van de inkoop gestegen, wat we hebben doorgevoerd in de kantineprijzen.
Om betere controle en overzicht te krijgen is overgegaan tot de aanschaf van een nieuw
digitaal kassasysteem. Er is nu ook de mogelijkheid om via PIN te betalen.
Wedstrijdsecretariaat
Iedereen naar tevredenheid ingedeeld. Contact tussen wedstrijdsecretaris en leiders loopt
goed. Vaste scheidsrechters van het afgelopen seizoen waren Marie-Antoinette Potters, Hans
van Overveld, Adrie Koenraads, Ruud van Overveld en Mark van Aart.

10. Prijsuitreiking trainingsbezoek seizoen 2016 / 2017
Roy van Zundert maakt de trainingsprijzen bekend. Er worden cadeaubonnen uitgedeeld voor
Van Meer.
TRAININGSPRIJZEN
Vrouwen 1
1. Mieke Godrie 76
2. Vera Suijkerbuijk 69
3. Milou Hendrickx 67
Vrouwen 2/3
1. Fleur Suijkerbuijk 28
2. Nienke de Jong 26
3. Ilse Naalden 24
Heren 1
1. Gerben Potters
2. Siebe Jacobs
3. Tim van Nijnatten
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Heren 2
1. Marijn Naalden 63
2. Toby Naalden 58
3. Ruud Peeters 44
3. Stefan Aarts 44
Overige senioren
1. Wilfried Broos 25
2. Rob Verpaalen 20
3. Bert Sulman 19
3. Jacco van Overveld 19

11. Mededelingen voorzitter
Geen bestuurlijke mededelingen.

12. Rondvraag
Karen Naalden; Voor de verbouwing van de kantine hingen overleden/ereleden met een foto
in de kantine. Komen deze nog terug? Dit gaan we in het bestuur bespreekbaar maken.
Cees van Beers; Wat zijn de huidige afspraken met Dynamico Fysiotherapie? Antwoord van
Rob nu is het 1x per maand maar dat is niet handig. Vraag wordt weggelegd of het weer
wekelijks kan. Zodra we hier uitsluitsel over hebben koppelen we dit terug naar de leden.
Christ Havermans; Zou het mogelijk kunnen zijn dat we de website up to date te houden. Dit
nemen we mee naar de bestuursvergadering en bespreken we.
Bestuur: Wat vinden jullie van de aanvangstijd van de ALV? 19:30 starten is fijner.
13. Sluiting door de voorzitter
De voorzitter sluit de vergadering om 20:25 Er wordt nog een drankje aangeboden namens de
voorzitter.
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