Notulen Algemene Ledenvergadering 2017
van v.v. Zeevogels
Datum
Plaats
Tijdstip

: Maandag 30 oktober 2017
: Kantine Zeevogels
: 20.00 uur

1) Opening
De voorzitter opent de vergadering om 20.00 uur en stelt de aanvang 15 min uit wegens een
tekort van het aantal vereiste aanwezige leden.
Heropening van de vergadering om 20.15 uur. De voorzitter heet iedereen van harte welkom.
Herman meldt alvast dat er een opvolging is gekomen voor Diana Ros en John de Waard voor
de dinnerclub. Daar is iedereen heel blij mee. Alvast een dank aan Diana en John voor het
organiseren de afgelopen jaren.
2) Notulen van de Algemene Ledenvergadering d.d. 8 mei 2017
De notulen zijn hierbij goedgekeurd.
Actiepunten : voorjaarsvergadering laten vervallen. Dit punt wordt voorgelegd aan de
vergadering is bij deze goedgekeurd. De begroting zal hiermee worden besproken in het
Groot overleg van het voorjaar .
Shirts: is allemaal geregeld aan begin van het seizoen.
3) Ingekomen stukken en mededelingen;
Afberichten : Jon en Arne van Wielink en Wim Noteboom.
4) Vaststelling Jaarverslagen* : De jaarverslagen van alle commissies zijn samengevoegd
tot een document jaarverslagen 2016-2017
Jaarverslagen zijn hierbij vastgesteld.
5) Verslag kascontrolecommissie ( Ruud de Raadt en Astrid vd Kolk) inzake financieel
verslag 2016/2017, incl. balans
Door vakanties heeft de kascommissie het nog niet samen kunnen bespreken. Zij zullen het
beoordelen en zullen het verlenen van de decharge een later moment doorgeven en dit zal
gepubliceerd worden in het clubblad.
Er is voor het komende seizoen een vervanger nodig voor Astrid vd Kolk. Leo Ranzijn heeft
zich hiervoor aangemeld. ( evt. reserve is John de Waard).
6) Vaststelling financieel jaarverslag 2016/2017 * incl. balans
Menno Levering geeft een korte toelichting. Het jaar kon met een positief resultaat worden
afgesloten.
Ruud de Raadt vraagt wat er gebeurt met het geld wat op de bank staat bij de fusie?
Menno: het idee is om samen de toekomst in te gaan, en daarbij zal de een wat meer hebben
als de ander. Hiervoor zal wel toestemming gevraagd moeten worden aan de
ledenvergadering. Herman Neijens wil er verder geen uitspraak over doen wat de andere
hebben. Laten we eerst wachten tot het december is geweest en er een definitief JA is
geweest vanuit de gemeente. Daarna moet er een hoop gebeuren en wordt er meer concreet.
Verder geen op/aanmerkingen. De voorzitter bedankt de penningmeester en Lisa Groot als
administrateur voor het verslagleggen.
7) Bestuursleden en commissieleden:
Verkiezing bestuursleden 2017
Aftredend en herkiesbaar: zijn in de voorjaarsledenvergadering al herkiesbaar gesteld voor
2017.
Commissieleden –Er zijn wat wijzigingen in de commissies, met name bij de jeugd.
Lisa Groot heeft een opmerking: de ledenadministratie valt in het organogram onder het
secretariaat en officieel staat in de statuten dat het hoort bij de taken van de penningmeester.
Een toelichting wordt gegeven op de totstandkoming hiervoor vanuit het verleden en het
verdelen van portefeuilles. De vergadering wordt gevraagd of zij hiermee instemmen dat het
zo blijft als het nu is, en daar wordt mee ingestemd.
Diana Ros zal per 1-1-18 stoppen met de ledenadministratie. Deze functie is dan vacant.
Jammer dat Diana stopt maar we respecteren haar besluit.

8) Verzoek om ledenvergadering terugbrengen naar 1 keer per jaar
Is al besproken bij punt 1 – is akkoord.
9) Stand van zaken fusie/verhuizing
Nico Kaptein: De gemeente zal in de raadsvergadering van 9 december as. een definitieve
beslissing nemen. De provincie heeft geen bezwaren. Bij positief besluit hebben we een hoop
te doen. Te denken aan: nieuwe bestuur, nieuwe naam, nieuw tenue, nieuw complex etc . Dit
zal in redelijk korte periode moeten gebeuren. Nico hoopt dat er met name vanuit de
jongeren/jeugd input komt.
Engel vraagt of de verenigingen nog iets gaan doen voor die 9 december. Nico zegt dat dit wel
besproken is, maar dat het lastig ligt. Ook de gemeente zelf heeft hier een idee over. Op zich
voelen wij er niet zo veel voor om alles weer aan te wakkeren, met als gevolg dat de
tegenpartijen ook weer erg van zich laten horen.
Deze week wordt er nog wel een gesprek met de wethouder gehouden om te vragen dat ze
willen zorgen dat het niet over de verkiezingen heen getild gaat worden.
Herman heeft nog een opmerking dat het tussen de clubs onderling heel goed gaat, en we
trekken 1 lijn naar de gemeente en pers etc. en hebben 1 standpunt.
10) Rondvraag/Wat Verder Ter Tafel Komt;
Jan vd Anker: technische vraag: ik controleer altijd de achterste deur aan het eind van de
gang, bij de EHBO kamers, en die is dan altijd los. Jan doet hem altijd dicht, maar aandacht
voor de trainers dat hier op gelet moet worden.
Het is ook een nooduitgang, dus hij moet van binnen uit open kunnen. Een bioscoop sluiting
kan de oplossing zijn, of evt klink aan de buitenkant eraf halen. Leo Ranzijn en Cees de Waal
gaan dit even bekijken.
Arie Heddes heeft weer 18 ballen gevonden in de bosjes. Dus nogmaals weer aandacht
hiervoor. Met name van de selectie worden er een hoop gevonden.
Mees Kaptein geeft aan dat hij en anderen er wel aan wat aan gedaan hebben, nl alles
afsnoeien zodat ze makkelijker gevonden worden.
Arie geeft aan dat het handiger is als er op het doel bij het parkeerplaats geschoten wordt
i.p.v. op het achterste doel.
Dennis de Waard geeft aan dat ze echt wel zoeken, maar in het donker zoeken is best lastig.
Jan vd Anker : door het raam in het EHBO hok komt heel veel water. Leo Ranzijn geeft aan
dat dat bekent is, wordt aan gewerkt.
Jan vd Anker heeft vorig jaar een nieuwe sleutel gekregen maar het slot draait door van de
zijdeur van de kleedkamers. Leo geeft aan dat ook dit probleem bekend is, en bij sommige
sleutels gaat het goed en bij andere sleutels niet. Ook hier wordt verder naar gekeken.
Jan vd Anker: komt er nog een opfriscursus reanimatie. Monica van Hemert geeft aan dat ze
probeert dit voor 1 jan. 2018 te regelen.
Dennis de Waard vraagt wat het standpunt is waarom hier niet gepind kan worden. Herman
Neijens geeft aan dat hier volgende week een overleg over is.
Leo Ranzijn vraagt of commissieleden ook lid van de vereniging zijn, i.v.m. stemrecht.
We gaan dit uitzoeken.
Jos Groot vraagt hoeveel ijspacks er in de vriezer moeten liggen. Jan vd Anker en Jos zullen
dit na de vergadering samen bespreken.

11) Sluiting
De voorzitter bedankt een ieder en sluit de vergadering om 21.00 uur.

