Verslag Algemene Ledenvergadering 17 november 2017
1. Opening
Waarnemend voorzitter Paul Sengers opent de vergadering met iedereen van harte welkom
te heten. De presentielijst telt op dat moment 45 namen.
18 leden hebben zich afgemeld.

2. Goedkeuring notulen vorige ALV d.d. 18-11-2016
Deze worden goedgekeurd zonder aanvullingen.

3. Goedkeuring notulen Buitengewone Algemene Ledenvergadering 10-02-2017
Deze worden goedgekeurd zonder aanvullingen.

4. Jaarverslagen
Anders dan voorgaande jaren is er geen specifiek verslag van de secretaris. Hiervoor in de
plaats volgt een verslag per commissie. Het totaal van de verslagen per commissie maakt het
jaarverslag (compleet).
Aan de orde komen vervolgens de commissies Accommodatie, Jeugd, Technische Zaken,
Wedstrijdzaken, Kantine en Sponsoring. Ook het 90-jarig bestaan wordt kort benoemd als
een feest waar we trots op mogen zijn.
Op de verslagen volgen geen aanvullingen of opmerkingen. Hiermee zijn ze goedgekeurd.

5. Verslag commissie kascontrole
De kascommissie bestaat uit Leon Bakkers en Edy Schelle.
Leon Bakkers geeft aan dat de controle zeer soepel is verlopen en dat de boeken er volgens
de kascommissie keurig uit zien. Hij complimenteert beide penningmeesters hiervoor.
De vergadering verleent het bestuur hierop décharge.
Het bestuur bedankt beide heren voor hun gedegen werk.
Leon Bakkers is aftredend kascommissielid. Alex van der Pluijm geeft zich op als vervanger.
Jurgen Bouwens wordt plaatsvervangend lid. Het bestuur bedankt beide heren voor hun
aanmelding.
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6. Financieel verslag 2016-2017 en begroting 2017-2018
De cijfers van de vorige en de huidige penningmeester zijn op onderdelen moeilijk
vergelijkbaar. Bepaalde posten zijn onder een ander kopje geboekt. Het huidige systeem
sluit beter aan bij de jaaropgave naar de KNVB.
Uit het financieel verslag van de penningmeester blijkt dat we ook na het afgelopen seizoen
nog steeds een financieel gezonde verenging zijn.
We sluiten het seizoen 2016-2017 af met een positief resultaat.
Naar verwachting wordt het seizoen 2017-2018 afgesloten met een klein negatief resultaat.
Dit heeft 2 oorzaken:
1. Extra kosten voor de jeugd i.v.m. de nieuwe wedstrijdvormen.
Andere formaten voor de doeltjes en ballen
2. extra kosten voor het achterstallig onderhoud van de accommodatie
Financieel verslag is akkoord.

Pauze

7. Mededelingen en voorstellen
a.

inmiddels wordt bij ongeveer 2/3e deel van de leden de contributie automatisch
geïncasseerd. Een mooie score voor dit moment, maar het bestuur streeft naar een
hogere score. Het zorgt voor een behoorlijk minder werkdruk bij de penningmeester.

b.

steeds meer communicatie verloopt via e-mails. Ook Be-Ready maakt gebruik van dit
medium. Verzoek aan de leden om er voor te zorgen dat de vereniging beschikt over
je juiste email-adres. Ook de KNVB communiceert via het email-adres dat in Sportlink
staat.
Je bent zelf verantwoordelijk voor het juiste email-adres.
Normen en Waarden
Vooropgesteld: Normen en Waarden zijn we zelf!
Het bestuur wil komen tot een heldere opsomming van wat normen en waarden bij
en voor Be-Ready zijn. Om hiervoor draagvlak te realiseren is het voorstel om een
Klankbordgroep samen te stellen uit alle geledingen van de vereniging. Aanmelding
voor de klankbordgroep gaat via de website en De Aftrap. De groep zal uit ongeveer
10 personen bestaan, dus het kan zijn dat er van je aanmelding geen gebruik gaat
worden.

c.

8. Bestuur
Jeroen Stevens geeft uitleg over het schema van aftreden. Hoofdregel is dat een nieuw
bestuurslid in de plaats komt van zijn/haar voorganger en de termijn van de voorganger
uitdient. Omdat begin 2017 een bijna voltallig nieuw bestuur is aangetreden kan hierdoor op
termijn de (bestuurlijke) continuïteit van de vereniging is gevaar komen.
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Voor deze situatie zijn in principe 2 oplossingen: de eerste is een zeer tijdrovende klus in de
archieven van onze vereniging; de tweede is een gang naar de notaris om de statuten op dit
onderdeel te wijzigen. Voorlopig is gekozen voor de gang naar het archief.
Er zijn geen aftredende bestuursleden op dit moment, wel is sinds het plotselinge vertrek
van Willy Schelle de positie van voorzitter vacant.
Hiervoor is een kandidaat gevonden in de persoon van Frans Gemen.
Frans introduceert zichzelf. Hij kenmerkt zich als geen voetbalkenner, een relatieve
buitenstaander met genoeg kennis en ervaring om als voorzitter te scoren.
Het gaat hem om initiatieven in het belang van de club, voldoende draagvlak voor de
initiatieven, initiatieven die financieel haalbaar moeten zijn en los hiervan om communicatie.
Hierna worden stembriefjes verspreid. Na inname blijken 45 geldige stemmen te zijn
uitgebracht. Na telling van de stemming, in aanwezigheid van 2 leden, is Frans met
overweldigende meerderheid (43 voor, 1 tegen en 1 onthouding) gekozen tot onze nieuwe
voorzitter. Namens het bestuur nodigt Paul Sengers hem uit om achter de tafel plaats te
nemen en wenst hem veel succes toe.
9. Rondvraag
1. A. Vlot jr
a. heeft een compliment voor het verhaal van Kees Molenaar.
Visie, doelstelling, waar willen we naar toe is nu duidelijk
b. Hierna heeft hij een aanbeveling bij het onderwerp vrijwilligers. Omdat de vereniging
financieel gezond is en de vrijwilligersschare alleen maar kleiner wordt is het een
overweging waard om (meer) vrijwilligers te betalen.
Tegenwoordig gaat bijna niets meer voor niets tenslotte.
c. Vreemd dat een geroyeerd lid nog steeds als sponsor in De Aftrap staat.
P. Sengers bedankt voor hem voor het compliment en het voorstel rond de
vrijwilligers. Het onderwerp geroyeerd lid en Aftrap wordt op zeer korte termijn
opgepakt en onderzocht. Inmiddels is bekend dat het geroyeerde lid op een foto
van een adverteerder staat
2. A. van der Pluijm
a. worden jeugdtrainers betaald? Zo ja wie en hoeveel?
J. Akkermans geeft aan dat een aantal gediplomeerde trainers maximaal de
vrijwilligersvergoeding krijgen
b. wisselbeleid in een jeugdteam Sommige kinderen staan vaker reserve dan anderen
R. van Mourik geeft aan dat het opstellen en wisselen van spelers per jeugdteam kan
verschillen. Om elftal-afhankelijke redenen is hier niet aan te ontkomen. Punt van
aandacht is mogelijk de communicatie hierover naar de ouders en spelers.
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3. M. Smits
a. vraagt of de kleedkamers van de dames/meisjes vaker schoongemaakt kunnen worden en
sneller van wc-papier kunnen worden voorzien.
P. Sengers: alles is weer spic-en-span nadat Schoonmaakbedrijf Prinsen gisteren is
geweest. Zodra wc-papier op is zal een speelster of een moeder/vrouw dit door
moeten geven. De vrijwilligers die de kleedkamers schoonmaken hebben daar
misschien niet altijd oog voor. In de bestuursvergadering op 21 november is besloten
toiletpapier-dispensers te plaatsen in de dames-kleedkamers.
b. verzoek om teamfoto’s zowel in de kantine als op de website te updaten.
P. Sengers geeft aan het hier mee eens te zijn. We zullen dit snel oppakken en
onderzoeken waar het proces vertraging oploopt.
4. A. Stevens
a. mist een stap in de jaarcijfers. Het bedrag dat we in kas hebben is beduidend hoger,
terwijl het verschil niet in het resultaat zit
J. Akkermans geeft aan dat dit in het onderdeel afschrijvingen zit.
b. doet het voorstel om, net als in het verleden, weer te gaan werken met een
kantinebeheerder tegen procentengeld
P. Sengers geeft aan dat ieder idee rond het onderwerp vrijwilligers welkom is.
5. W. van Balkom
vraagt of de stukken voor een ALV ook toegestuurd kunnen worden, zoals het hoort.
P. Sengers geeft aan dat de stukken van eerdere vergaderingen tenminste 2 weken
voor de ALV ter inzage liggen in de bestuurskamer. Dit is gecommuniceerd via de
website. Dat ter inzage liggen niet betekent dat je ze mee naar huis mag nemen was
helaas niet voor iedereen duidelijk.
6. P. Littel
Geeft aan dat het mailtje om de kantine te sluiten niet anders kon. Er waren tenslotte
geen vrijwilligers om de kantine die middag open te houden. Ook de ouders van onze
jeugdspelers moeten een rol gaan spelen in het openhouden van de kantine. Er moeten
vrijwilligers bij.
P. Sengers geeft aan dat dit nogmaals een oproep is. Helaas bereiken we steeds
dezelfde groep mensen, die al klaar staat voor de vereniging. De kantine sluiten is
zeker geen reclame voor onze vereniging
L. Wintermans deelt mee dat er binnen de selectiespelers wordt nagedacht om spelers
die geen jeugdwedstrijden fluiten kantinediensten te laten draaien. Dit is een voorstel,
nog niet definitief in werking getreden.

4

7. J. Bouwens
a. Wat is de planning rond het kunstgrasveld?
P. Sengers: aan het einde van deze maand hebben we weer een gesprek met de
gemeente over het totaalplaatje. Zoals eerder vanavond aangegeven is alleen het Aveld geschikt. Het streven is een toekomstbestendig veld.
Hierna ontstaat een levendige discussie waarin o.a. naar voren wordt gebracht:
- Volgens Patrick Schalken hebben de leden in een eerdere ALV voor het B-veld gestemd
- Volgens Bas van de Noort is 90% van de huidige selectiespelers tegen kunstgras.
- Jasper Berm vraagt of het bestuur of de leden kiezen. Hij wil de opties graag doorgerekend
hebben
J. Stevens twijfelt aan de uitspraak van Patrick Schalken. Intussen is dit “onderzocht”
en blijkt dat in de notulen van de ALV van 2015 staat:
Toezegging gemeente realisatie medio 2018
Wensen o.a.: op het huidige B- veld , afrastering, verlichting, dug-outs, sproei installatie,
kortom we gaan voor het complete pakket.

Er heeft dus geen stemming over kunstgras plaatsgehad.
P. Sengers reageert op de opmerking van Bas van de Noort dat kunstgras de toekomst
is binnen het amateurvoetbal.
J. Stevens geeft op de vraag van Jasper Berm aan dat, conform de statuten, de leden
worden gekend in investeringen die het geïndexeerde bedrag van € 25.000 te boven
gaan. Het kunstgrasveld kost de vereniging geen geld, en blijft daarmee buiten de
financiële discussie.
Met dit antwoord wordt de discussie over kunstgras afgesloten.
b. 2e onderdeel heeft te maken met vrijwilligers. Jurgen doet het voorstel om mensen
die geen vrijwilligerswerk doen, meer contributie te laten betalen en anderzijds
mensen die dit wel doen juist minder te laten betalen.
P. Sengers: ook dit voorstel zal binnen het bestuur worden meegenomen om te
werken aan een oplossing voor het “vrijwilligersprobleem”
8. B. Dekkers
Geeft aan dat hij jarenlang de (administratie van de) bezorging van De Aftrap verzorgd.
Hiervoor heeft hij wel steeds een up-to-date ledenlijst nodig.
P. Sengers: een terechte opmerking, die door de secretaris direct is geagendeerd om
dit frequent te verzorgen.
10. Sluiting
De waarnemend voorzitter en de voorzitter bedanken de aanwezigen voor hun komst en
inbreng. Echter niet nadat men nog een drankje heeft ontvangen van vv Be-Ready.
De secretaris bedankt vervolgens P. Sengers voor het waarnemen van de voorzittersrol.
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