Jaarvergadering Neerkandia
2015 / 2016
Datum:
Plaats:
Tijd:
Aanwezig:
Afgemeld:

10 november 2016
Kantine sportpark De Moostdijk
21.00 uur
43 leden (inclusief bestuur)
Bart Ghielen, Jos Luiten, Chris Bellemakers en
Mark van Bussel

1. OPENING
De voorzitter heet allen hartelijk welkom en hij opent de vergadering. Hij geeft aan dat het bestuur
tijdens deze jaarvergadering rekening en verantwoording af zal leggen over het seizoen 2015-2016.
2. NOTULEN VORIGE JAARVERGADERING D.D. 12 NOVEMBER 2015
 Verwezen wordt naar de publicatie van het verslag op de website van v.v. Neerkandia.
 Er worden verder geen vragen gesteld of opmerkingen gemaakt. De notulen worden dan ook
ongewijzigd vastgesteld.
3. FINANCIEEL JAARVERSLAG 2015-2016
Door onze penningmeester wordt een toelichting gegeven op het financieel jaarverslag.
4. VERSLAG COMMISSIE KASCONTROLE
De commissie bestaat dit jaar uit Mark Dielissen, Remco Bukkems en Ralf Theelen. Remco Bukkems
doet namens de commissie verslag.
De kascontrole is bij de penningmeester thuis uitgevoerd, waarbij steekproefsgewijze een aantal
uitgaven en inkomsten in het kasboek is bekeken. Tijdens deze controle zijn geen onregelmatigheden
gevonden en op vragen heeft de penningmeester duidelijke en onderbouwde antwoorden gegeven.
De financiële boekhouding van Neerkandia over seizoen 2015 – 2016 is door de
kascontrolecommissie goed bevonden. Hiermee wordt het financieel jaarverslag 2015-2016
goedgekeurd en vastgesteld.
De commissie wordt bedankt voor hun verrichte inspanningen.
5. BENOEMING NIEUWE COMMISSIE KASCONTROLE
Ralf Theelen treedt af als lid van de kascontrolecommissie. Jan van Rijt treedt toe als nieuw
commissielid toe. Als reserve stelt Arjan Pijnenburg zich beschikbaar.

6. JAARVERSLAG SEIZIOEN 2015-2016
Een samenvatting van het seizoen 2015 -2016 wordt voorgelezen. Het volledige jaarverslag is te
vinden op de website van v.v. Neerkandia.
7. BESTUURSVERKIEZING
Aftredend en herkiesbaar: John Verstappen en Bart van Heugten
Aftreden en niet herkiesbaar: Bart Ghielen
Vanuit het bestuur worden Lambert van Horen en Niels Mooren voorgedragen als nieuwe
kandidaten voor het bestuur in de functie van bestuurslid. Er zijn geen andere kandidaten
voorgedragen. De vergadering geeft aan dat er geen behoefte is aan schriftelijke stemming. Hiermee
zijn John Verstappen, Bart van Heugten, Lambert van Horen en Niels Mooren bij acclamatie herkozen
en gekozen voor een periode van 3 jaar.
8. MEDEDELINGEN
Sponsoring
 De Rabobank actie heeft dit jaar 1.357,50 euro opgeleverd (3,75 euro per stem).
 Kuijten Assurantie heeft aangegeven hoofdsponsor te blijven van Neerkandia. Kuijten
Assurantie gaat alleen onder een andere naam verder. Kuijten Assurantie verandert haar
naam in Peelpartners.
 Het oudpapier blijft bij de verenigingen. Neerkandia mag daarom komende jaren doorgaan
met het ophalen van het oudpapier.
 Suggesties benaderen bordsponsor zijn altijd welkom
Activiteitencommissie
Er wordt een toelichting gegeven op het programma voor het seizoen 2016-2017.
Contributiebeleid
Volgend seizoen zal er een indexering op het contributiegeld voor voetballende leden worden
toegepast. De contributie voor een seniorenlid wordt verhoogt met 3 euro, naar 118 euro. De
contributie voor een jeugdlid wordt verhoogt met 2 euro, naar 72 euro. De contributie van de
overige leden zal gelijk blijven aan het afgelopen seizoen.
Vrijwilligerswerk bij Neerkandia
Er wordt een korte toelichting gegeven op de ontwikkelingen met betrekking tot het uitvoeren van
zelfwerkzaamheden door onze leden. De ingevulde formulieren zijn bijna allemaal ingeleverd door de
leden. Als alle formulieren zijn ingeleverd zal er een indeling gemaakt worden per activiteit, waarbij
rekening is gehouden met de aangegeven voorkeuren. Mocht er geen voorkeur zijn aangegeven of er
teveel mensen zijn met dezelfde voorkeur, dan worden de mensen ingedeeld bij andere activiteiten.
De lijsten zullen openbaar worden gemaakt via mail en website aan onze leden.

Waterput
De werkzaamheden en de kosten met betrekking tot de nieuwe waterput worden toegelicht.
Pupillen voetbal
Er wordt een toelichting gegeven op het nieuwe pupillen voetbal van 2017-2018. Informatie
hierover is ook te vinden op knvb.nl /pupillenvoetbal1718.
Week van de scheidsrechter
In de week van 1 – 9 oktober organiseerde de KNVB de “Week van de scheidsrechter”. Neerkandia
heeft hieraan invulling gegeven door de clubscheidsrechters te verrassen met een presentje. Het
bestuur is deze vrijwilligers dankbaar voor hun inzet en tijd om iedereen lekker te laten voetballen.
Verlenging contract trainer selectie volgend seizoen
Er wordt toegelicht dat het contract van de trainer van de selectie met één jaar is verlengd. Volgende
seizoen zal hij ook voor de groep staan.
9. HULDIGING JUBILARISSEN
Tijdens de vergadering zijn de volgende jubilarissen gehuldigd. Voorafgaand aan deze huldiging werd
er kort toegelicht dat bij het bepalen van het aantal jaren lid uitgegaan wordt van de registratie bij de
KNVB. Jubilarissen 2015:
o 25–jaar: John van Enckevort, Laurens van de Bergh, Bart van Heugten, John Bellemakers en Peter
Martens.
o 40 –jaar: Chris Bellemakers en Peter Janssen
10. RONDVRAAG
 Thijs van Bussel vraagt of er een mogelijkheid is voor het plaatsen van een pinautomaat in de
kantine.
Het bestuur geeft aan dat deze optie al vaker is overwogen, maar dat de kosten van een
pinautomaat niet opwegen tegen het gemak wat er door ontstaat.
 Thijs van Bussel vraagt of er een mogelijkheid is voor het plaatsen van een wasmachine bij de
club, zodat de kleding van de senioren op de club gewassen kan worden. Het bestuur geeft
aan deze optie te gaan bekijken.
 Leon Mennen geeft aan dat aan het einde van het seizoen vaak de witte lijnen van het veld
niet meer duidelijk zichtbaar zijn. Het bestuur geeft aan altijd een balans te vinden tussen het
trekken van de witte lijnen en het gebruik maken van de velden. Aan het einde van het
seizoen zal hier extra opgelet worden.
 Remco Bukkems vraagt of er garantie op de nieuwe waterpomp zit of dat er een verzekering
voor is af gesloten. Het bestuur geeft aan dat er een fabrieksgarantie van 2 jaar zit op de
waterpomp. Er is geen verzekering afgesloten voor de waterpomp.
 John Bellemakers geeft aan dat het vaak een bonte bedoeling is op de velden met de
clubkleuren van Neerkandia. De kleuren groen verschillen vaak van elkaar. Het bestuur geeft
aan er een nieuwe lijn bij Jero aankomt. Bij de nieuwe lijn zullen de kleurverschillen een stuk
minder zijn.
11. SLUITING
De voorzitter bedankt allen voor hun komst en hun inbreng en hij sluit de vergadering.

