JAARVERGADERING NEERKANDIA
2013/2014
Datum:
Plaats:
Tijd:
Aanwezig:
Afgemeld:

1.

6 november 2014
Kantine sportpark De Moostdijk
21.00 uur
51 leden (inclusief bestuur)
Sjaak Crommentuijn en Frans Pluijm

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 2013-2014. Alvorens de agenda aan de orde wordt gesteld, staat hij nog een even
stil bij het overlijden van verschillende leden binnen onze vereniging.
2.




NO T UL EN VO R IG E J AAR V E R G AD E R ING D . D. 3 1 O KT O B ER 20 1 3

Verwezen wordt na de publicatie van het verslag op de website van v.v. Neerkandia.
Openstaande vragen met betrekking tot geluidsinstallatie, seniorenteam op zaterdag en
vermelding jeugd in jaarverslag worden behandeld.
o Er is een commissie door het bestuur aangesteld die voor elke evenement met de

o

o



3.

betrokken commissies bespreekt wat er aan apparatuur nodig is. Op basis van deze lijst
wordt er bekeken wat de status van de apparaten is. Mochten ze niet aan onze eisen
voldoen, wordt er actie ondernomen. Inmiddels zijn er enkele voorzieningen getroffen.
Er is bij de KNVB nagevraagd of er op zaterdagen seniorenvoetbal is in zuid-2. Er blijkt in
district zuid-2 geen zaterdag seniorenvoetbal te zijn. Bestuur heeft besloten om hier
geen verder acties te ondernemen mede gezien het feit dat er waarschijnlijk weinig
animo zal zijn en er bij uitwedstrijden grote afstanden moeten worden afgelegd.
Is besproken in bestuursvergadering samen met afvaardiging jeugdbestuur. Er is besloten
dat het jeugdbestuur het verslag zal aanleveren en dat het in de jaarvergadering zal
worden behandeld.

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 3- 2 0 14

Door onze penningmeester wordt een toelichting gegeven op het financieel jaarverslag.
Vanuit de vergadering worden er geen vragen gesteld.
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, Rick Donkers en Rick Ewalts.
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
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onderbouwde antwoorden gegeven. De financiële boekhouding van Neerkandia over
seizoen 2013 - 2014 is door de kascontrolecommissie goed bevonden.
Hiermee wordt het financieel jaarverslag 2013-2014 goedgekeurd en vastgesteld.
De commissie wordt bedankt voor hun verrichte inspanningen.
5.

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

Ruud Bellemarkers en Rick Ewalts treden af als lid van de kascontrolecommissie. Roy Petit en
Ralf Theelen treden als nieuwe commissieleden toe. Als reserve stelt Mark Dielissen zich
beschikbaar.
6.

J AAR V E R S L AG S EI ZI O E N 20 1 3- 20 1 4

Een samenvatting van het seizoen 2013 -2014 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: Rolf Nooijen, Harrie Petit, Peter Janssen en Peter Martens
Er zijn geen andere kandidaten voorgedragen. De vergadering geeft aan dat er geen
behoefte is aan schriftelijke stemming. Hiermee zijn Rolf Nooijen, Harrie Petit, Peter Janssen
en Peter Martens bij acclamatie herkozen voor een periode van 3 jaar.
8.

M EDE D ELI NG EN

Sponsoring
De hoofdsponsor Kuijten heeft dit jaar het sponsorcontract met drie jaar verlengd.
Daarnaast is voorafgaande aan de drukbezochte voetbalderby Neerkandia 1- RKMSV 1 de
nieuwe wedstrijdkleding voor de selectie van v.v. Neerkandia gepresenteerd.
De Rabobank clubkasactie heeft dit jaar een bedrag van 1750 euro opgebracht.
Activiteitencommissie
Er wordt een toelichting gegeven op het programma voor het seizoen 2014-2015.
Kantine
Ook bij Neerkandia moet wij ons houden aan de wettelijke bepalingen m.b.t. alcoholverstrekking in
kantines. Dat betekent concreet:
o Geen verkoop van alcoholhoudende drank aan personen jonger dan 18 jaar.
o Ons kantinepersoneel dient bij de koper de leeftijd vast te stellen, tenzij de koper
onmiskenbaar de vereiste leeftijd heeft bereikt.
De gemeente Deurne heeft ons er op geattendeerd dat hierop strenger wordt gecontroleerd en bij
overtreding een fikse boete kan volgen. Als bestuur willen wij benadrukken dat ons kantinepersoneel
is geïnstrueerd deze bepalingen strikt uit te voeren. Daarnaast zijn jeugdleiders gevraagd om hier
extra op toe te zien. Tot slot wordt het personeel bedankt voor hun inzet en betrokkenheid.
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Bouwcommissie
Er wordt een korte toelichting gegeven op de renovaties van de keuken en de
bestuurskamer, die het afgelopen jaar hebben plaatsgevonden.
Contributieverhoging KNVB
De KNVB heeft besloten om haar jaarlijkse contributie per lid met € 2,00 te verhogen.
Neerkandia moet voortaan per jeugdlid € 7,70, en het seniorenlid € 9,70 afgedragen. Het
bestuur van Neerkandia heeft hiertegen geprotesteerd. Echter zonder resultaat.
Bevriezen contributieniveau
Gelet op de financiële ontwikkelingen bij v.v. Neerkandia zal de contributie voor het
volgende seizoen opnieuw niet worden verhoogd. Van jaar tot jaar zal worden bezien in
hoeverre weer een (index)verhoging zal plaatsvinden.
(Club)scheidsrechters
Het stimuleringsbeleid met betrekking tot de (club)scheidsrechters werpt zijn vruchten af.
Inmiddels beschikken we over een goed corps van clubscheidsrechters die waardering
oogsten en respect verdienen. Tot deze groep behoort ook een eigen jeugdscheidsrechter.
Vrijwilligerswerk bij Neerkandia.
Voorzitter geeft aan dat Neerkandia de beschikking heeft over een groot aantal vrijwilligers
die zich belangeloos en zeer verdienstelijk inzetten voor onze voetbalclub. Toch is er een
neergaande tendens zichtbaar bij de bereidheid tot het uitvoeren van taken binnen de
vereniging. Er is door het bestuur besloten om een inventarisatie te maken van activiteiten
die mogelijk door leden kunnen worden uitgevoerd. Hierbij zal worden bezien in hoeverre
leden minstens één taak per jaar op zich nemen. Voor leden die hier geen gehoor aan geven
zou dit gevolgen voor de contributie kunnen hebben.

9.

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

Tijdens de vergadering zijn de volgende jubilarissen gehuldigd:
o 25–jaar: Roel van de Mortel, Geert van Bussel en Ted Fransen
o 40 –jaar: Erick Nooijen
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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