Jaarvergadering Neerkandia
2016 / 2017
Datum:
Plaats:
Tijd:
Aanwezig:
Afgemeld:

2 november 2017
Kantine sportpark De Moostdijk
21.00 uur
54 leden (inclusief bestuur)
Bart Feller, Harrie v.d. Mortel, Jacq Crommentuijn en
Sjaak Crommentuijn

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 2016-2017.
2. NOTULEN VORIGE JAARVERGADERING D.D. 10 NOVEMBER 2016
• Verwezen wordt naar de publicatie van het verslag op de website van v.v. Neerkandia. De
gestelde vragen en acties zijn reeds via de website en de Groen Witter beantwoord en
toegelicht.
• Er worden verder geen vragen gesteld of opmerkingen gemaakt. De notulen worden dan ook
ongewijzigd vastgesteld.
3. FINANCIEEL JAARVERSLAG 2016-2017
Door onze penningmeester wordt een toelichting gegeven op het financieel jaarverslag.
4. VERSLAG COMMISSIE KASCONTROLE
De commissie bestaat dit jaar uit Jan van Rijt, Mark Dielissen en Remco Bukkems. Bij afwezigheid van
Mark Dielissen heeft Arjan Pijnenburg, als reserve, de taak van Mark Dielissen overgenomen. Jan van
Rijt doet namens de commissie verslag.
De kascontrole is bij de penningmeester thuis uitgevoerd, waarbij steekproefsgewijze een aantal
uitgaven en inkomsten in de boekhouding is bekeken. Tijdens deze controle zijn geen
onregelmatigheden gevonden en op vragen heeft de penningmeester duidelijke en onderbouwde
antwoorden gegeven. De commissie complimenteert de penningmeester voor haar oplettendheid bij
een poging tot cybercrime. De financiële boekhouding van Neerkandia over seizoen 2016 – 2017 is
door de kascontrolecommissie goed bevonden. Hiermee wordt het financieel jaarverslag 2016-2017
goedgekeurd en vastgesteld.
Jan van Rijt overhandigt aan de voorzitter een schriftelijke vastlegging van de controles die zijn
uitgevoerd. De commissie wordt bedankt voor de verrichte inspanningen.
5. BENOEMING NIEUWE COMMISSIE KASCONTROLE
Mark Dielissen treedt af als lid van de kascontrolecommissie. Arjan Pijnenburg treedt toe als nieuw
commissielid. Als reserve stelt Ruud van de Broek zich beschikbaar.
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6. JAARVERSLAG SEIZIOEN 2016-2017
Een beknopte toelichting op het seizoen 2016 -2017 voor senioren, veteranen en jeugdleden wordt
gegeven. Het volledige jaarverslag is te vinden op de website van v.v. Neerkandia.
7. BESTUURSVERKIEZING
Aftredend en herkiesbaar: Peter Martens, Rolf Nooijen en Harrie Petit.
Aftreden en niet herkiesbaar: Peter Janssen
Vanuit het bestuur wordt Kjell Nijssen als nieuwe kandidaat voor het bestuur in de functie van
bestuurslid voorgedragen. Er zijn geen andere kandidaten voorgedragen. De vergadering geeft aan
dat er geen behoefte is aan schriftelijke stemming en gaat akkoord met de desbetreffende
voorstellen van het bestuur. Hiermee zijn Peter Martens, Rolf Nooijen, Harrie Petit en Kjell Nijssen bij
acclamatie herkozen en gekozen voor een periode van 3 jaar.
Een speciaal woord van dank gaat uit naar Peter Janssen die na 18 jaren stopt als bestuurslid.
8. MEDEDELINGEN
Sponsoring
• De recente ontwikkelingen worden geschetst. Hierbij wordt benadrukt dat het inzamelen van
oud papier en het plaatsen van een kledingcontainer goede bijdragen leveren aan de inkomsten
voor Neerkandia.
Minivoetbaltoernooi en Neerkandiacup
• Het minivoetbaltoernooi en de Neerkandiacup worden het komende jaar niet meer tijdens het
Pinksterweekend georganiseerd, maar in het weekend van 15, 16 en 17 juni 2018. Er is nog
overleg tussen de activiteitencommissie en het bestuur hoe de opzet van het weekend zal zijn.
Vast staat wel dat het minivoetbaltoernooi op zaterdag 16 juni zal plaatsvinden.
AED-apparaat
• Het AED-apparaat is verplaatst naar de ruimte voor het ballenhok. Hiervoor is gekozen, omdat dit
de bereikbaarheid zal vergroten. Deze ruimte is tijdens voetbalwedstrijden en trainingen beter
toegankelijk.
Activiteitencommissie
• Er wordt een toelichting gegeven op het programma voor het seizoen 2017-2018.
Wedstrijdsecretariaat
• Wedstrijdsecretaris geeft een korte toelichting op het gebruik van de nieuwe app’s:
wedstrijdzaken en voetbal.nl
Jeugdzaken
• Voorzitter Jeugdbestuur geeft aan dat het een streven is dat volgend jaar al onze jeugdleiders en
jeugdtrainers een “Verklaring van Goed Gedrag” hebben.
• Ook dit jaar was er een “Week van de scheidsrechter”. In aanwezigheid van veel leden zijn onze
clubscheidsrechters in het zonnetje gezet.
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•

•

Ook de jeugdleden leveren hun bijdragen aan de zelfwerkzaamheid binnen onze vereniging. Dit
jaar heeft JO-17 zwerfafval opgeruimd. JO-19 heeft de lotenverkoop bij de wedstrijden van het
1e elftal verzorgd. Deze werkzaamheden hebben een mooi bedrag opgeleverd.
De onlangs gewijzigde invulling van de trainingsopzet voor JO-19 wordt toegelicht.

Sportpark onderhoud
• Een nieuwe grasmachine is aangeschaft, ter vervanging van de oudste van de twee beschikbare
grasmaaiers.
• Er is behoefte aan uitbreiding van onze sportparkvrijwilligers. Voorzitter vraagt aanwezigen om
eens om zich heen te kijken en mogelijke kandidaten in contact te brengen met het bestuur.
Kantine
• Toelichting wordt gegeven waarom het bestuur de beslissing heeft genomen om geen flessen
en/of glazen drank te verkopen tussen 14:15 uur en 16:15 uur bij sommige thuiswedstrijden van
het 1e elftal. Er wordt dan gebruik gemaakt van plastic bekers.
• Er is een commissie aangesteld voor de herinrichting van de kantine. Commissie heeft opdracht
gekregen om de uitstraling van de kantine aan te passen aan de huidige trend met zo min
mogelijk breek- en sloopwerk.
• Er wordt afscheid genomen van Marleen Verdam als medewerkster in onze kantine. Marleen
heeft zich 17 jaar ingezet als kantinemedewerkster.
Contributiebeleid
• Gezien de lage indexering en de gezonde financiële situatie van Neerkandia zal voor het nieuwe
seizoen geen contributieverhoging plaatsvinden.
Zelfwerkzaamheden
• Voorzitter benadrukt dat wordt verwacht dat leden aanwezig zijn bij het uitvoeren van de
toebedeelde werkzaamheden. Bij verhindering dient zelf voor vervanging te worden gezorgd.
Leden die de werkzaamheden niet uitvoeren, zullen aangesproken worden.
Infoboekje Neerkandia
• Voorzitter geeft aan dat de vrijwilligers die op het moment het infoboekje samenstellen stoppen.
Bestuur vraagt zich af of in het tijdperk van steeds meer digitalisatie er niet naar een andere
mogelijkheid moet worden gekeken. Bestuur zal de komende tijd hier aandacht aan besteden en
de leden op de hoogte houden van de ontwikkelingen.

9. HULDIGING JUBILARISSEN
Voorafgaand aan deze huldiging werd er kort toegelicht dat bij het bepalen van het aantal
aaneengesloten jaren van lidmaatschap, uitgegaan wordt van de registratie bij de KNVB.
De volgende jubilarissen worden gehuldigd.
25–jaar:
• Bart Feller, Harrie v.d. Mortel, Maikel Dhaene, Ron Walenberg, Ronny Gerardts en Silvio Gielen
40–jaar:
• Pieter Ernst
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10. RONDVRAAG
Uit de vergadering komt de vraag of er in de kantine en bij activiteiten friet kan worden verkocht.
Voorzitter geeft aan dat onze keuken en het personeelsbeleid onvoldoende mogelijkheden bieden
om hierin te voorzien. Friet bakken door derden zonder gebruik te maken van de keuken is
bespreekbaar.
11. SLUITING
De voorzitter bedankt allen voor hun komst en hun inbreng en hij sluit de vergadering.
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