JAARVERGADERING NEERKANDIA
2014/2015
Datum:
Plaats:
Tijd:
Aanwezig:
Afgemeld:

1.

12 november 2015
Kantine sportpark De Moostdijk
21.00 uur
54 leden (inclusief bestuur)
Bart Feller, Ron van Dijk, Gert Sijben, Mark van Bussel, Sjaak
Janssen en Theo van Rijsingen

O P E NI NG

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 2014-2015. Alvorens de agenda aan de orde wordt gesteld, staat hij nog een even
stil bij het overlijden van Ger Ewalts.

2.




3.

NO T UL EN VO R IG E J AAR V E R G AD E R ING D . D. 2 NO V EM BE R 2 01 4

Verwezen wordt na 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.
FIN AN C I E EL J AAR V E RS L AG 20 1 4- 2 0 15

Door onze penningmeester wordt een toelichting gegeven op het financieel jaarverslag.
Uit de vergadering kwam een vraag van Remco Bukkems over de textielafdracht aan de
Veengalm. Dit bedrag was niet de helft van de textielopbrengst. Dit kwam omdat het eerste
kwartaal nog niet was overgemaakt naar de Veengalm. Dit is aan het begin van het huidige
seizoen gebeurt.
4.

V ER S L AG CO M M ISS I E K AS C O NT RO L E

De commissie bestaat dit jaar uit Rick Donkers, Roy Petit en Ralf Theelen.
Rick Donkers 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 2014 – 2015 is door de kascontrolecommissie goed bevonden.
Hiermee wordt het financieel jaarverslag 2014-2015 goedgekeurd en vastgesteld.
De commissie wordt bedankt voor hun verrichte inspanningen.
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5.

BE NO EM ING NI E UW E CO M M ISSI E K AS C O NT RO L E

Rick Donkers en Roy Petit treden af als lid van de kascontrolecommissie. Mark Dielissen en
Remco Bukkems treden als nieuwe commissieleden toe. Als reserve stelt Jan van Rijt zich
beschikbaar.

6.

J AAR V E R S L AG S EI ZI O E N 20 1 4- 20 1 5

Een samenvatting van het seizoen 2014 -2015 wordt voorgelezen. Het volledige jaarverslag
is te vinden op de website van v.v. Neerkandia.

7.

BE ST U UR S V ER KI E ZI NG

Aftredend en herkiesbaar: Jos Smits en Jos Luiten
Aftreden en niet herkiesbaar: Frans Fransen
Vanuit het bestuur wordt Kim Vogels voorgedragen als nieuwe kandidaat voor het bestuur in
de functie van penningmeester. Er zijn geen andere kandidaten voorgedragen. De
vergadering geeft aan dat er geen behoefte is aan schriftelijke stemming. Hiermee zijn Jos
Smits, Jos Luiten en Kim Vogels bij acclamatie herkozen en gekozen voor een periode van 3
jaar.
8.

M EDE D ELI NG EN

Sponsoring
 De Rabobank actie heeft dit jaar 1544 euro opgeleverd (4 euro per stem).
 Kuijten Assurantie heeft aangegeven hoofdsponsor te blijven van Neerkandia.
 Suggesties benaderen bordsponsor zijn altijd welkom

Activiteitencommissie
Er wordt een toelichting gegeven op het programma voor het seizoen 2015-2016.

Bouwcommissie
Aanbouw materiaalhok is afgerond. Complimenten uit de vergadering over het resultaat.

Contributiebeleid
Op voorspraak van het jeugdbestuur heeft het hoofdbestuur besloten om het
contributiebeleid te wijzigen t.a.v. jeugdleiders. Aan jeugdleiders die niet actief voetballen,
wordt de mogelijkheid geboden om te kiezen. Hier kan men kiezen tussen het betalen van
contributie als rustend lid (43 euro), KNVB-lid (15 euro) of “gratis” lid (0 euro). Bij deze
laatste optie betaalt de vereniging dus de contributie aan de KNVB. Daarnaast zullen wij
volgend seizoen, een indexering op het contributiegeld voor voetballende leden toepassen.
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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 door de
werkgroep bekeken en geïnventariseerd. Er is een indeling gemaakt per activiteit, waarbij
rekening is gehouden met de aangegeven voorkeuren. Mochten er geen voorkeur zijn
aangegeven of er zijn teveel mensen met dezelfde voorkeur, dan worden de mensen
ingedeeld bij andere activiteiten. Deze lijsten zullen openbaar worden gemaakt via mail en
website aan onze leden.
Velden en onderzoek kunstgras
Het natte gedeelte van het tweede wedstrijdveld is opnieuw aangepakt en ingezaaid. Bij de
indeling van de velden zal rekening worden gehouden met de mate van herstel van dit deel
van het veld. Het is niet uitgesloten dat het trainingsveld ook en meer als wedstrijdveld zal
gaan worden gebruikt.
Daarnaast heeft een kleine commissie onderzoek gedaan naar de mogelijkheid tot de aanleg
van kunstgras op de oefenstrook. Er zijn offertes opgevraagd, die aangeven dat dit een
investering van ongeveer 70.000 euro vraagt. Gezien het hoge investeringsbedrag en de
geringe toegevoegde waarde heeft het bestuur besloten om hier van af te zien.

9.

HUL DIG IN G JU BI L AR IS S E N

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: Mark van Bussel, Jos Manders en Sjaak Janssen
o 40 –jaar: Alfons Martens, Theo van Rijsingen, Jan van Rijt, Marco Baltussen, Frans
Fransen en Ger Creemers
o 50 – jaar: Piet Slaats
In verband met zijn 50-jarig jubileum is Piet Slaats benoemd tot erelid van v.v. Neerkandia.
10. RO N D VR AAG


Vanuit de vergadering kwamen geen vragen.

11. SL UIT IN G

De voorzitter bedankt allen voor hun komst en hun inbreng en hij sluit de vergadering.
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