Verslag Algemene Ledenvergadering 7 december 2018
1. Opening
Voorzitter Frans Gemen opent de vergadering met iedereen van harte welkom te heten.
26 leden zijn aanwezig. Frans had een hogere opkomst verwacht.
8 leden hebben zich afgemeld.

2. Goedkeuring notulen ALV d.d. 17-11-2017
Deze worden goedgekeurd met 2 aanvullingen: de eerste onder het kopje kascommissie en
de tweede bij het onderwerp kunstgrasveld.
De procedure rond het maken van de notulen wordt aangescherpt: de secretaris maakt
concept-notulen. Deze worden binnen het bestuur besproken en aangevuld/aangepast.
Hierna worden ze op de website geplaatst en krijgen de leden 4 weken de tijd om te
reageren. Hierna worden ze definitief gemaakt.

3. Goedkeuring notulen Buitengewone Algemene Ledenvergadering 12-10-2018
Deze worden goedgekeurd zonder aanvullingen.
Omdat er geen bezwaren zijn ingediend tegen de uitgave van een bedrag groter dan
€ 25.000 (niet geïndexeerd) hebben de leden goedkeuring gegeven aan deze uitgave.

4. Jaarverslagen
Ook dit jaar 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).
Hieronder volgt een korte toelichting per commissie, aangevuld met vragen bij dat
onderdeel. Voor de inhoud van de verslagen wordt verwezen naar de presentatie (zie
bijlage)
4.a Accommodatie
Paul krijgt het woord. De accommodatiecommissie is verantwoordelijk voor het onderhoud
van de gebouwen, velden en materialen. Het beleid omvat de volgende subcommissies;
- De vrijwilligers (vutters) voor het reguliere onderhoud van de velden en kleedkamers,
grasmaaien, lijnen zetten, mollen vangen, blad blazen, takken ruimen, onkruid
wieden, etc.
- Terreinbeheerders voor het uitreiken van spelmateriaal op trainings- en
wedstrijddagen en houden toezicht op het gebruik van velden en kleedkamers.
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De onderhoudscommissie, allerhande voorkomende klussen o.a. reclameborden en
NL-doetdag.
De bouwcommissie, voorbereiding van de bouw nieuwe kleedkamers.

In de voorbereiding tot de aanleg van het nieuwe kunstgrasveld, is er door de gemeente flink
gesnoeid in de beplanting rondom het sportpark. Ondanks dat de aanleg van het kunstgras
uitgevoerd is door externe aannemers, heeft er toch dikwijls overleg met de gemeente
plaatsgevonden en is er veel bereikt. Complete ledverlichting bij het hoofdveld, grotere dugouts, parkeerterrein opgeknapt en een hekwerk rondom het sportpark met een nieuwe
toegangspoort. Ook komt er nog dit jaar een nieuw beplantingsschema voor de verdere
aankleding van het sportpark. De oplevering van het totale plaatje, hoopt de gemeente
i.v.m. de fusie nog voor het eind van dit jaar rond te hebben.
Met ingang van 02-01-2019 komt het Rijk met een nieuwe subsidieregeling voor
sportaccommodaties. Hiermee is, afhankelijk van het soort investering, een subsidie te
krijgen van 20-35%. Voorwaarde is dat we met de bouw van de nieuwe kleedkamers niet
starten vóór deze datum.
Los van deze mogelijke subsidie is vanzelfsprekend veel zelfwerkzaamheid nodig om deze
bouw te realiseren. We doen hierbij een beroep op een maximale inzet van de leden.
Kortom er is dit afgelopen seizoen, op het gebied van accommodatie flink geïnvesteerd en
ontzettend veel werk verricht. Met de achterliggende gedachte, dat we de komende 40-jaar
nog meer kunnen genieten van een fantastisch sportpark met een zeer professionele
uitstraling.
De nieuwe toegangspoort gaat naar verwachting per 01-01-2019 open.
Los hiervan bedankt Paul iedereen die op hem heeft gestemd, zodat hij met ruime
voorsprong clubheld van de gemeente Werkendam is geworden.
4.b Jeugd
Anger meldt dat ook binnen de jeugdcommissie veel werk is verzet. In eerste instantie onder
Remi en later onder Anger (a.i.). Er waren wat aanloopperikelen, maar we zijn positief naar
de toekomst.
Inmiddels hebben we de taken verdeeld en is er een technische commissie jeugd en een
activiteitencommissie jeugd. Hier zijn we heel blij mee en zijn een aantal taken duidelijk
afgebakend.
4.c Technische commissie
Kees begint met te melden dat de JO19 en het 1ste boven verwachting presteren. Dat het 1ste
de periodetitel heeft gehaald met een smalle selectie is een mooie prestatie.
Kijkend naar de toekomst ligt er een taak en verantwoordelijkheid om spelers die vanuit de
jeugd overgaan naar selectie of senioren goed te begeleiden, zodat ze bij Be-Ready blijven
voetballen.
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Na Q1 van 2019 treedt Kees terug als bestuurslid. Hij kan dit niet langer combineren met zijn
overvolle agenda en heeft een keuze moeten maken. Gelukkig blijft hij wel actief binnen de
technische commissie.
Aansluitend ontstaat een gesprek c.q. discussie hierover.
Jasper Berm is het eens met het inzetten op de jeugd, maar ziet dat oud JO19-spelers vooral
in het 2e elftal spelen. Hiernaast is in zijn ogen te kritisch gekeken naar het aspect
vrijwilligersvergoedingen, waardoor er te weinig geld gaat naar de jeugd en naar de
opleiding van jeugdtrainers.
Kees: het kostenplaatje bij de jeugd is al hoger dan vooraf ingeschat, juist door meer
vergoedingen te betalen.
Arie Treffers: het bestuur moet meer geld moet vrijmaken voor de jeugd en de trainers. Het
bestuur doet er goed aan de besteding van de beschikbare middelen te heroverwegen
Kees: we doen het goed om met de huidige beschikbare middelen zo veel mogelijk jongens
te laten doorstromen, ook naar het 1ste . We moeten ons er wel van bewust zijn dat we met
alleen eigen jongens niet op dit niveau kunnen blijven acteren.
Jasper: er is veel aandacht voor de pupillen en veel minder voor de junioren. Dit is jammer,
zeker als “er ook gedreigd wordt met het sluiten van de kantine op zaterdagmiddag”.
Hierop reageert Petra Littel dat ze er alles aan doen om de kantine bezet te krijgen. Als dit
niet lukt blijft er uiteindelijk geen andere keuze.
Dit geeft aan dat we als Be-Ready moeten gaan denken aan en werken naar een
vrijwilligersbeleid met een verplicht karakter.
4.d Wedstrijdsecretariaat
Het verhaal van vorig seizoen herhaalt zich ook dit jaar, volgens Lendie. We hebben naast de
selectie 2 seniorenelftallen met op papier een ruime bezetting. Ook dit seizoen moeten we
een beroep doen op aanvulling vanuit de jeugd. Het heeft veel weg van “ik doe mijn ding als
sporter wanneer het mij uitkomt, en voor de rest moet een ander het maar oplossen”.
De leiders van deze elftallen moeten nu ook zelf de scheidsrechters regelen, een verre van
ideale situatie.
Dit sluit mooi aan bij hetgeen eerder is gezegd over een verplichtend vrijwilligersbeleid.
4.e Kantine
Frans bedankt de Vrienden van Be-Ready voor de nieuwe tv en geeft vervolgens aan dat de
prijzen volgend jaar omhooggaan. Een deel van de prijsstijging wordt veroorzaak door de
stijging van het BTW-tarief van 6 naar 9%
Jurgen Bouwens: de prijsstijging voor koffie en thee is fors en bewerkelijk op drukke
momenten. Vanuit de zaal wordt voorgesteld om munten te verkopen vanaf € 20.
Jo Bouwens stelt voor om, ook voor het gemak van het personeel achter de bar, de prijs
per consumptie niet te verhogen naar € 1,90 maar naar € 2,00
Ook de prijzen in de keuken gaan omhoog, vanaf volgend jaar gaan we ook de mayo in
rekening brengen.
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Afgesproken wordt dat de prijzen per 02-01-2019 worden verhoogd naar € 2,00 en dat het
bestuur in de eerstvolgende bestuursvergadering een besluit neemt over het minimale
aankoopbedrag van de munten.
Meer dan eens is duidelijk dat er een grote prioriteit ligt bij het vergroten van de groep
kantinevrijwilligers.
4.f Sponsoring
Voor de reguliere aspecten verwijst Werner naar de sheet. Hierna komt het onderwerp
bouw kleedkamers aan bod. De sponsorcommissie is bezig met 2 acties: een stenen-koopactie en een crowdfunding-actie. Mark Leeggangers is bezig met deze laatste, 100% online
actie.
Op de verslagen volgen geen verdere aanvullingen of opmerkingen. Hiermee zijn ze
goedgekeurd.

5. Verslag commissie kascontrole
De kascommissie bestaat uit Edy Schelle en Alex van der Pluijm.
Edy Schelle geeft aan dat de controle zeer soepel is verlopen en dat de boeken er volgens de
kascommissie keurig uit zien. Hij complimenteert de penningmeester hiervoor.
De vergadering verleent het bestuur hierop décharge.
Het bestuur bedankt beide heren voor hun gedegen werk.
Edy Schelle is aftredend kascommissielid. Willy Schelle geeft zich op als vervanger.
Jurgen Bouwens blijft plaatsvervangend lid. Het bestuur bedankt beide heren hiervoor.
Pauze
6. Financieel verslag 2017-2018 en begroting 2018-2019
Uit het financieel verslag van de penningmeester blijkt dat we ook na het afgelopen seizoen
nog steeds een financieel gezonde verenging zijn. Gezien de mogelijke openbaarheid van de
notulen worden geen bedragen genoteerd.
De afschrijvingen zijn gelijk gebleven, de totale personeelskosten zijn iets gestegen. Dit heeft
vooral te maken met JO19 en JO17. Ook de huisvestingskosten zijn licht gestegen.
Kleding is volledig als kosten geboekt, hier tegenover staat sponsoring.
Bestuurskosten dienen te worden gezien als kosten eigen gebruik van alle vrijwilligers.
We sluiten het seizoen 2017-2018 af met een klein positief resultaat, terwijl een verlies
verwacht werd.
Naar verwachting wordt het seizoen 2018-2019 afgesloten met een negatief resultaat.
Financieel verslag is akkoord, met dank aan Judith.
Vervolgens bekijkt de voorzitter de cijfers “als buitenstaander van jullie vereniging”.
Hij concludeert dat de contributie slechts voor 1/6e deel aan de begroting bijdraagt. Dit
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betekent dat de middelen beperkt zijn, bijvoorbeeld om flink in de jeugd te investeren. De
contributiehoogte remt de ambitie die is uitgesproken.
Arie Treffers vult aan dat sponsorinkomsten zo ongeveer hun limiet bereikt hebben.
Aansluitend zegt Jasper Berm dat als je kijkt zoals de voorzitter nu doet, moet je alle
aspecten in ogenschouw nemen. Hij deelt de mening dat de laagste contributie van de regio
zijn beperkingen heeft.

7. Mededelingen en voorstellen
a.
b.

Zie bijlage
Hank heeft een dekkend AED-netwerk. Dat is een prima zaak, maar nu is het van
belang dat er voldoende mensen zijn die zo’n apparaat kunnen bedienen. Hiervoor
wordt een cursus gegeven. Je kunt je opgeven bij Paul Sengers.

8. Bestuur
Met het vertrek van Remi van Mourik is de functie van bestuurslid Jeugdzaken vacant
geworden. Vanaf de zomer van dit jaar heeft Anger van Oord deze rol op ad interimbasis
vervuld. Het bestuur heeft hem voor deze functie voorgedragen. Op deze vacature hebben
geen andere kandidaten gereageerd.
Uit de stemming blijkt dat er geen leden bezwaar hebben tegen zijn benoeming. Frans
feliciteert Anger met zijn benoeming en wenst hem verder veel succes toe.

9. Rondvraag
1. A. van der Pluijm
a. Wat is de status van de VOG?
b. Wat zijn de criteria voor het vanuit de vereniging verstrekken van bloemen en
fruitmanden?
Op de eerste vraag geeft Anger aan dat dit voor hem als a.i. bestuurder geen prio had. Het is
in gang gezet, maar we zoeken iemand die die dit verder op wil pakken.
Op de tweede vraag antwoord Judith dat het verstrekken van bloemen, fruitmanden en
attenties voor alle leden van toepassing is. Bij blessures, kampioenschappen en recepties
gelden afspraken. Voorwaarde voor terugbetaling van gemaakte kosten is dat het bestuur
vooraf wordt geïnformeerd.
2. J. Bouwens sr.
wil graag meer uitleg over de status van de nieuwbouw
Frans legt uit dat de bouwcommissie en m.n. Johan Fijneman, druk is met het aanvragen van
offertes. Deze zijn nodig voor het aanvragen van de nieuwe rijkssubsidie. Daarom zijn we nu
druk bezig met allerlei voorbereidingen op de bouw, een bouw die start na 02-01-2019.
In dit kader is het goed te melden dat op de vraag aan de leden na de ALV van 12-10-2018
geen bezwaar bij het bestuur is binnen gekomen. 3 leden hebben nadere informatie
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gevraagd.
3. J. Berm
a. vraagt om de oude teamfoto’s op de tv boven de bar en om de foto’s boven de
koelingen te updaten.
Dit wordt opgepakt. We moeten ons er wel van bewust zijn dat het vervangen van de foto’s
boven de koelingen geld kost
b. vorig seizoen waren er iedere zaterdag 2 selectiespelers die een wedstrijd floten. Dit
jaar verloopt dat wat moeizamer. Vraag is hoe we dit op gaan lossen?
Frans: het bestuur is verantwoordelijk voor het nakomen van afspraken en zal de personen
daar op aanspreken.
4. J. Fijneman
aansluitend op de vraag van J. Berm: het blijkt dat Lendie afspraken heeft gemaakt met
oud JO19-spelers dat ze niet hoeven te fluiten. Jammer dat dit niet met de
jeugdcommissie is gecommuniceerd
Arie Treffers geeft aan dat het Stimuleringsfonds de gemaakte afspraken niet monitort. Dit is
ook erg lastig. Wat het fluiten van wedstrijden betreft moet altijd goed gekeken worden naar
kwaliteit en leeftijd
Jurgen Bouwens is van mening dat als je bent ingedeeld om te fluiten je moet komen, dan
kun je niet zo maar weg blijven
Jasper Berm stelt voor dat spelers die niet kunnen of willen fluiten ook op zaterdag
kantinedienst kunnen draaien als tegenprestatie.
Frans Gemen geeft aan dat dit laatste al gebeurd. Verder verwacht hij dat we ons houden
aan afspraken, daarover communiceren en waar nodig escaleren naar het bestuur
Mariëlle Smits sluit het onderwerp met “als we allemaal doen wat we zeggen, en zeggen wat
we doen” is al veel opgelost.
5. D. Hijmans
heeft geen vraag maar wil graag duidelijk maken dat er vanavond veel goede dingen
voorbij zijn gekomen. We moeten ons goed realiseren dat we een kleine vereniging zijn.
Op het huidige niveau voetballen met alleen eigen jongens is niet haalbaar. Dit betekent
voor de toekomst dat we goede jeugdtrainers nodig hebben
6. W. Thomas
Komt de naam Be-Ready boven de nieuwe toegangspoort?
Frans deelt mee dat daaraan gewerkt wordt.
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7. A. Treffers
Contracten en zo ook sponsorcontracten dienen door 2 bestuursleden te worden
ondertekend. Onder het vorige bestuur is dat tenminste 1 keer niet het geval geweest.
Dit is juridisch niet houdbaar en onacceptabel. Ik verwacht dat het huidige bestuur dit
corrigeert.
Frans geeft aan dat we dit gaan/laten onderzoeken op juridische houdbaarheid en impact.
Het bestuur komt hierop terug bij de vraagsteller.
06-02-2019
Het bestuur heeft besloten op dit onderwerp op dit moment en op deze plaats een
toelichting te geven. Deze luidt als volgt:
Het bestuur heeft de gang van zaken rondom het betreffende contract onderzocht. Het klopt dat in
her verleden slechts één handtekening vanuit Be-Ready onder dit contract is gezet.
Dit is niet in lijn met het beleid van het huidige en het oude bestuur. Elke overeenkomst wordt nu
door meerdere bestuursleden getekend. De reden hiervoor behoeft geen toelichting.
Ondanks het feit dat het huidige contract in het verleden is getekend door slechts één bestuurslid is
na ondertekening hiervan een melding gemaakt in de bestuursvergadering dat het kledingcontract
is verlengd.
Het huidige bestuur wil zich niet bezig houden met het verleden maar met de toekomst. We hopen
dan ook dit onderwerp te kunnen afsluiten.

10. Sluiting
De voorzitter bedankt de aanwezigen voor hun komst en inbreng. Echter niet nadat men nog
een drankje heeft ontvangen van vv Be-Ready.

Voor akkoord
Hank, ……….. 2019
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Bijlage bij punt 4.
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Bijlage bij punt 7.
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