JAARVERGADERING NEERKANDIA
2012/2013
Datum:
Plaats:
Tijd:
Aanwezig:
Afgemeld:

1.

31 oktober 2013
Kantine sportpark De Moostdijk
21.15 uur
51 leden (inclusief bestuur)
Mark Verstappen, Jos Luiten, Jos Smits

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 2012-2013. Alvorens de agenda aan de orde wordt gesteld, staat hij nog een even
stil bij het overlijden van Rob Sijben.
2.






3.

NO T UL EN VO R IG E J AAR V E R G AD E R ING D . D. 8 NO V EM BE R 2 01 2

Verwezen wordt na de publicatie van het verslag op de website van v.v. Neerkandia.
Openstaande vraag met betrekking tot een herhalingscursus voor het gebruik van het
AED-apparaat:
o Op korte termijn zullen verschillende sessies worden georganiseerd voor de leden
van Neerkandia en De Treffers. Hierover is een info-mailtje naar de leden van
Neerkandia gestuurd. Opgave voor deelname kan bij Rolf Nooijen geschieden.
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 2- 2 0 13

Door onze penningmeester wordt een toelichting gegeven op het financieel jaarverslag.
Vanuit de vergadering wordt voorgesteld om ook een bedrag te reserveren voor de aanschaf
van een goed functionerende geluidsinstallatie. Voorts wordt gevraagd naar de oorzaak van
het verschil van € 8.000,00 bij de post “overige opbrengsten”. De penningmeester geeft aan
dat dit voor een belangrijk deel te maken heeft met de financiële afwikkeling van het
saneringsproject.
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 Ruud Bellemakers, Martijn Diks en Rick Ewalts.
Ruud Bellemakers 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 2012 - 2013 is door de kascontrolecommissie goed bevonden.
De commissie wordt bedankt voor hun verrichte inspanningen.
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5.

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

Martijn Diks treedt af als lid van de kascontrolecommissie. Rick Donkers treedt toe als nieuw
commissielid. Als reserve blijft Roy Petit dienst doen.
6.

J AAR V E R S L AG S EI ZI O E N 20 1 2- 20 1 3

Een samenvatting van het seizoen 2012 -2013 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: Bart Ghielen, John Verstappen.
Aftredend en niet herkiesbaar: Ralf Theelen en Jacq Crommentuijn
Voorgedragen door het bestuur: Bart van Heugten
Er zijn geen andere kandidaten voorgedragen. De vergadering geeft aan dat er geen
behoefte is aan schriftelijke stemming. Hiermee zijn Bart Ghielen en John Verstappen bij
acclamatie herkozen voor een periode van 3 jaar. Bart van Heugten wordt bij acclamatie
gekozen tot bestuurslid van Neerkandia voor een periode van 3 jaar.
De voorzitter spreekt een dankwoord uit richting Ralf Theelen en Jacq Crommentuijn voor de
vele bestuurlijke verdiensten die zij voor Neerkandia hebben gehad.
8.

M EDE D ELI NG EN

Sponsoring
Alle sponsoren en met name hoofdsponsor Kuijten worden bedankt voor hun financiële
ondersteuning.
Activiteiten
Er wordt een toelichting gegeven op de activiteitenplanning voor dit seizoen.
Communicatie
Er wordt verwezen naar de verschillende communicatiemiddelen die door Neerkandia
worden gebruikt.
Kantine
Het oorspronkelijke aanpassingsplan voor de kantine is omgebogen tot een meer sobere
opzet, waarbij het accent wordt gelegd op de aanschaf van noodzakelijk apparatuur. Voorts
zullen deze plannen worden gekoppeld aan de plannen tot interne aanpassing van de
bestuurskamer. Tot slot wordt het personeel bedankt voor hun inzet en betrokkenheid.
AED-herhalingscursus
Binnenkort zal deze herhalingscursus worden gehouden. Opgave voor deelname is mogelijk
bij Rolf Nooijen.
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Fysiotherapie
Mede in verband met de behoorlijke stijging van de kosten heeft het bestuur besloten om de
dienstverlening van Dick Jonker vooral te beperken tot fysiotherapie op het sportpark. Dick
zal elke laatste dinsdag van de maand op het sportpark aanwezig zijn voor behandeling en
advisering van geblesseerde (jeugd)spelers. In dit kader wordt Sjaak Gerardts bedankt voor
zijn inzet.
Wervingsbeleid (club)scheidsrechters
Een toelichting wordt gegeven op het door Neerkandia in gang gezette stimuleringsbeleid.
Leden van Neerkandia worden aangespoord om zich aan te melden als clubscheidsrechter.
Voorts wordt verzocht om met respect om te gaan met alle scheidsrechters.
Instructiebijeenkomsten voor jeugdtrainers
In overleg met het jeugdbestuur en trainer Frans Nijssen zullen enkele
instructiebijeenkomsten voor de jeugdtrainers worden georganiseerd. De bijeenkomsten
zullen binnenkort plaatsvinden.
Bevriezen contributieniveau
Gelet op de financiële ontwikkelingen bij v.v. Neerkandia zal de contributie voor het
volgende seizoen niet worden verhoogd. Van jaar tot jaar zal worden bezien in hoeverre
weer een (index)verhoging zal plaatsvinden.
9.

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

Tijdens de vergadering zijn de volgende jubilarissen gehuldigd:
o 25–jaar: Mark Verstappen (afwezig) , Roy Fransen, Roel Verstappen, Rolf Nooijen,
Ralf Cortenbach en Jurgen Bukkems
o 40 –jaar: Ton Pijnenburg en Leo van Heugten
10. RO N D VR AAG


Dick Verdam wijst op de problemen met de opdruk van de via Jero aangeschafte
trainingspakken.
De sponsorcommissie van het bestuur zal hierover contact opnemen met Jero.


Bart de Laat vraagt in hoeverre de mogelijkheden tot de aanleg van een kunstgrasveld
worden onderzocht.
Het bestuur geeft aan dat er zicht is op de (on)mogelijkheden om te komen tot de aanleg van
een kunstgrasveld. Op dit moment is dit financieel absoluut niet haalbaar.


Remco Bukkems benadrukt dat de problemen met de geluidsinstallatie groot zijn. Hij
geeft een aantal voorbeelden.
Het bestuur zegt dat de boodschap duidelijk is en dat er gezocht zal worden naar een
structurele oplossing.
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John Bellemakers vindt het een gemis dat in de toelichting op het jaarverslag geen
passage over de resultaten van het jeugdvoetbal is opgenomen.
Tijdens de volgende jaarvergadering zal hieraan wel weer aandacht worden besteed.


Hans Seijkens doet de suggestie om voor het volgende seizoen een lager seniorenteam
op zaterdag te laten voetballen. Dit biedt de mogelijkheid om spelers van dit team ook
op zondag in te zetten.
Deze suggestie zal bij de voorbereiding op het nieuwe seizoen worden betrokken.


Jan van Goch stelt voor om het toewijzen van de leden voor het ophalen van het oudpapier te gaan regelen op basis van een door het bestuur op te stellen lijst. Het is
namelijk moeilijk voor de leiders om teamgenoten bereid te vinden om zich hiervoor in
te zetten.
Het bestuur is van mening dat deze verantwoordelijkheid bij de teams dient te blijven liggen.
11. SL UIT IN G

De voorzitter bedankt allen voor hun komst en hun inbreng en hij sluit om 22.40 uur de
vergadering.
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