Notulen jaarvergadering 20 november 2008
Datum
Plaats
Aanwezig
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:
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Opening/
Kennismaking

vv Trekvogels

20 november 2008
clubhuis Luciaweg 25
60 leden
Leo Mulders opent om 20.30 uur de vergadering en heet iedereen van harte welkom. Leo vraagt een moment stilte
voor leden van verdiensten en ereleden die zijn heengegaan en een moment om stil te staan bij de leden, Herman
Pauwels en Rob Bloem, die het afgelopen jaar zijn overleden.
Leo M gaat nog even kort in waarom hij in lopend seizoen de werkzaamheden als voorzitter heeft neergelegd en
heeft overgedragen aan Henny Lensen. In de loop van het seizoen was er een duidelijk verschil van mening ontstaan
tussen bestuur (onder voorzitterschap van Leo M) en de TC/SC. Bestuur wilde beter inzicht hebben in de
geldstromen en meer inzicht in waaraan die uitgegeven zouden gaan worden. Was onvoldoende duidelijk. SC zou
afspraken hebben gemaakt met oude bestuur, die niet helemaal duidelijk waren, maar waar ze wel op door wilde
gaan, anders zou men gaan stoppen. Als voorzitter nog eens aangegeven dat vereniging blij was dat cie er was en
ook stabiel bezig was om selectie op hoger plan te brengen. Voorzitter geeft aan de deur op een kier te hebben
gehouden om tot een gesprek te komen. Als nieuwe voorzitter heeft hij zich, nadat hij al was gestopt met allerlei
taken voor de vereniging, afgelopen jaar ingezet om voor de vereniging een nieuw bestuur op poten te zetten.
De mailwisseling die op een en ander volgde naar aanleiding van de discussie tussen bestuur en Sc heeft er toe
geleid dat de voorzitter onmiddellijk is gestopt. De woorden die er in werden gebruikt richting de voorzitter hadden
hem diep gekwetst in eer en naam en hadden hem veel pijn gedaan. Hier wilde hij niet verder meegaan. Het viel
hem dan ook zwaar om zo weg te moeten, maar ook zo weggezet te worden.
Leo M geeft bij dit afscheid waarin hij de voorzittershamer overdraagt aan Henny Lensen, aan alle vertrouwen te
hebben in de nieuwe voorzitter en zijn bestuur. Leo bedankt nog eens alle leden die het vertrouwen in hem hebben
gesteld en bedankt ook de collega’s in het bestuur voor de prettige samenwerking, waarna hij Henny het woord geeft
als nieuwe voorzitter.
Henny L bedankt de afgetreden voorzitter voor de door hem uitgesproken en overhandigt Leo als blijk van
waardering voor al het werk dat hij voor de vereniging heeft verricht een kleine attentie.
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Mededelingen/vragen

Notulen 29-09-2009

Voorzitter licht de punten toe in de agenda; er worden verder geen punten aan toegevoegd;
Punt 11 wordt eerder op de agenda gezet, na punt 7
Bericht van verhindering ontvangen van Louis Fliervoet en Leo Otten.
Verder geen mededelingen.
Henny L bedankt nog eens degenen die het afgelopen jaar hebben gewerkt aan de nieuwe website; ziet er mooi uit.
Hij hoopt dat dit nieuwe communicatiemiddel binnen de club veel gebruikt gaat worden.
Henny L
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Ingekomen stukken
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Notulen 22 november
2007
Jaarverslag
Financieel jaarverslag
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Verslag kascommissie

Notulen 29-09-2009

In het komend jaar zullen we op het sportcomplex een nieuwe functionaris tegenkomen. Deze functionaris heeft de
club van de gemeente toegewezen gekregen na het samen met tafeltennisclub Nijmegen indienen van een project.
Bert Cluij geeft een korte toelichting op het project en wat er van deze nieuwe combinatiefunctionaris verwacht mag
worden. Vanuit de gemeente/sportservice is een project gestart om vanuit de verenigingen kinderen op scholen
meer te laten bewegen en sporten. Hiervoor worden 10 combinatiefunctionarissen aangesteld. Merendeel zal gaan
werken vanuit de zwakkere wijken in Nijmegen; het is uniek dat project van Trekvogels is toegewezen. Het is geen
tijdelijke maar een structurele functie. Samen met de scholen uit de buurt zal de combinatiefunctionaris bij de club
het bewegen en sporten bij deze kinderen proberen te stimuleren.
Bert Cleij geeft verder nog een korte toelichting op de voortgang in het komen tot een multifunctioneel
sportcomplex, waar in de toekomst Trekvogels, ATC Nijmegen en KION gebruik van gaan maken. Per 1 jan. 2009 zal
als alles meezit begonnen worden met de bouw van de nieuwe tennishal, die dan met ingang van september in
gebruik genomen kan worden. Volgend jaar zal dan in het najaar begonnen worden hoe verder het complex samen
ingevuld kan worden; start dan van verdere samenwerking
Geen opmerkingen; voorzitter vraagt goedkeuring van de notulen, die hij ook krijgt en bedankt Ben Jeuken voor
het opstellen van de notulen
Er zijn geen op- of aanmerkingen op jaarverslag. Onder dankzegging voor opsteller goedgekeurd
De penningmeester geeft een korte toelichting op de jaarrekening; hij geeft aan dat de club er financieel
gezond voor staat; we hebben geen tekorten, maar ook geen grote reserves; de kleine reserve die er was is
opgegaan in de bekostiging van de verbouwing van het oude clubhuis naar het nieuwe. Zoals de sponsorcie
nu functioneert levert die geld voor de club op, doordat kosten die eerder werden gemaakt voor het 1 e nu via
de sponsorcie lopen. Ook de bar doet het goed; ook dit jaar is weer meer winst gemaakt dan vorig jaar, wat
de club alleen maar ten goede is gekomen. We hebben doordat we een grotere accommodatie hebben
gekregen, wel meer kosten in de toekomst, zoals verzekeringen en nutsgebeuren. Ook zal er zwaardere druk
op de club rusten omdat we zowel het clubhuis als de kleedkamers in eigen beheer hebben genomen, wat
betekent meer onderhoudskosten. Zoals uit het jaarverslag blijkt zijn de barinkomsten met BTW verplichting
gescheiden van de inkomsten en uitgaven van het voetbalgebeuren. Dat zal naar de toekomst toe nog
scherper moeten dan tot nog toe is gebeurd, zodat duidelijk is waar dat geld naar toe gaat.
Ben Melsen vraagt een korte beantwoording van de volgende vraag: Kleedaccomodatie is formeel per eind
september 2008 overgedragen. Cijfers hierover staan oneigenlijk op de balans. Hoe is dit mogelijk. Edwold
geeft aan dat we er OZB en verzekeringen over betalen die wel geboekt moeten worden.
Verder geen op- of aanmerkingen op financieel jaarverslag
Dit jaar zitten in kascommissie: Huub Bellemakers en Peter van Zandbrink. Aanvankelijk ook Rob de Graaf en Eric
Geurts.
Huub Bellemakers geeft namens kascommissie een korte toelichting: allereerst de boeken zijn gecontroleerd en in
orde bevonden, maar daarbij wel met de volgende opmerkingen
jaarrekening van bar geeft te weinig inzicht om alles te kunnen controleren; zal beter moeten in toekomst
in de jaarrekening van de penningmeester zullen posten meer gesplitst moeten worden; welk geld aan welke
activiteiten wordt uitgegeven
er zal minder contant geld in vergoedingen in omloop moeten zijn; meer via bank zichtbaar maken
er zal meer gedaan moeten worden met geld wat in kas is; levert nu niets op; wegzetten of beleggen zodat
er meer rente kan gegenereerd worden er ook meer reserve is.
Onduidelijk is hoe munten worden verrekend; sluit nu niet aan of is niet zichtbaar
Er is onduidelijk inzicht in de begroting van financiën van de sponsorcie; moet beter en transparanter;
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onduidelijk is waar geld aan opgaat, wat overschiet en wat met dit geld weer gebeurt.
Op de lange termijn zou de club om gezond te kunnen blijven minstens 50.000 EUR moeten hebben uit
contributie en 35.000 EUR uit baropbrengsten: dit betekent meer leden nodig en meer sponsors
Jaarrekening moet minstens een paar weken van te voren bij kascie zijn, zodat werk goed gedaan kan
worden
Verder geen opmerkingen

Kascommissie stelt voor de penningmeester decharge te verlenen; vergadering gaat hiermee accoord.
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Toekomst visie
vereniging
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Begroting 2008/2009
Verkiezing nieuwe
kascie

Voorzitter bedankt de kascie voor het uitgebreide commentaar, wat door de pennngmeester zeker ter harte zal
worden genomen. Verder wordt financieel goed gekeurd onder dankzegging voor de penningmeester.
Patrick H: wil graag voor de begroting de toekomstvisie van de vereniging bespreken omdat hij zich zorgen maakt
over de toekomst. Spreekt zijn waardering uit voor de visie, waarin naar zijn mening ook een tegenstelling zit,
namelijk vereniging wil meer kwaliteit, maar ook meer groei in teams. Waar liggen hierin de grenzen? Je zult volgens
Patrick keuzen moeten maken en niet aan je eigen succes ten onder gaan. Naar zijn mening moet je niet te hard
gaan groeien en voorzichtiger zijn in de ontwikkeling. Hij is voor een pragmatisch beleid, dat te overzien is.
Belangrijk is dat de jeugd bij de vereniging gaat groeien en daardoor dus ook meer op de zaterdag van de velden
gebruik maakt. Alleen op zondag is er nog ontwikkeling mogelijk. Er moet een duidelijk plan komen over hoe de club
wil groeien met duidelijke keuzen: of de jeugd laten groeien of uitbreiding van senioren teams op zaterdag. In dit
plan zal duidelijk moeten staan waar de grenzen liggen.
Theo Janssen vraagt of de visie op de website gezet kan worden, waarop dan elk commentaar welkom is.
Frank Orth geeft aan dat er voor 2009/2010 mogelijk twee senioren teams op zaterdag bijkomen. We moeten geen
nieuwe leden wegsturen, maar we moeten eerst een plan hebben. Daar al een half jaar geleden om gevraagd.
Ben Jeuken doet uitnodiging om dit zo snel mogelijk na jaarvergadering op te pakken in seniorencie en daarin op
ontwikkelingen in te gaan.
Opmerkingen door de penningmeester bij de begroting 2008/2009:
Sponsorcie zal meerinkomsten hebben, maar misschien ook meer uitgaven
Verwachting is dat baromzet is hoger zal uitvallen
Ook de inkomsten van de contributie zullen iets hoger uitvallen
Onderhoud van kleedkamers, die nu in eigen beheer zijn zal geld gaan kosten
Ook zullen personele kosten gaan stijgen, meer schoonmaak
Ook zal er meer financiele ruimte moeten komen voor de jeugd, cf visie en beleid, structureel van aard
Zorgpunten: als er meer teams op zaterdag zullen spelen, zal dit mogelijk tot laat in de avond zijn, wat
betekent meer verlichting nodig; op dit moment kunnen we ons geen nieuwe 3e verlichting permitteren, voor
tweede veld hebben nog steeds kosten op de aanschaf van de verlichting
Opmerkingen uit de vergadering:
Patrick: er zitten duidelijk risico’s in de begroting, zoals een te conservatieve inschatting van OZB, eveneens van
NUON kosten, contract loopt in 2009 af, dan zullen kosten gaan stijgen. Ook zullen per jan door de Heineken de
prijzen verhoogd worden. Verwachting is dat alles met 30% zal verhoogd worden. Dit betekent dat er aangedacht zal
moeten worden om de kantineprijzen te verhogen en mogelijk ook de contributies. Hij vraagt welke maatregelen de
penningmeester voor ogen ziet.
Pennningmeester onderkent problemen die geschetst worden en geeft aan dat daar zeker op geanticipeerd zal
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moeten worden. Begroting wordt verder met algemene stemmen goedgekeurd.
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Verhoging contributie
per 1 juli 2009
Verkiezing nieuwe leden
in bestuur
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Beleid Jeugd

13

Rondvraag

14

Sluiting

Notulen 29-09-2009

Voor de nieuwe kascommissie zijn er de volgende kandidaten: Huub Bellemakers, Peter van Zandbrink en Aytun Ay
met als reserves Theo Janssen en Jan Holstein sr. Aanwezige vergadering heeft geen bezwaar tegen voorgestelde
samenstelling.
Voorgesteld wordt mede gezien de reeds gevoerde discussie over de stijging in kosten om de contributie per 1 juli
2009 met 4% te verhogen; dit is inclusief de indexering. Vergadering heeft geen bezwaren
Omdat er geen tegenkandidaten zijn voor het voorzitterschap wordt Henny Lensen bij acclamatie gekozen tot
voorzitter voor de komende drie jaar.
Jo M en Ben J stoppen beiden definitief maar geven aan tot op het eind van het seizoen beschikbaar te blijven voor
bepaalde taken tot een opvolger beschikbaar is . Ben geeft wel aan dat hij tot er een nieuwe wedstrijdsecretaris is
deze werkzaamheden zal blijven uitvoeren. Vergadering kan daarmee instemmen.
Verder zijn er geen nieuwe kandidaten voor het bestuur.
Helaas heeft de voorzitter van het jeugdbestuur zich ziek afgemeld; er zijn geen specifieke vragen vooraf door het
jeugdbestuur aan vergadering gesteld.
Wel zal er aan het einde van seizoen gezocht moeten worden naar een opvolger voor Leo Noordermeer, die een
groot deel van zijn taken zal afstoten.
Voor de rondvraag melden zich de volgende personen: Eef Janssen, Theo Janssen en Frank Orth:
Eef Janssen: heeft bestuur voldoende inzicht in de geldstromen van de sponsorcie.
Antwoord vz: Sponsorcie gaat werken met stersponsors en krijgt een jaar de tijd om eigen beleid te gaan vormen
en dit ter goedkeuring voor te leggen aan bestuur. Maand geleden heeft bestuur met Sponsorcie om tafel gezeten en
gehoord wat ze willen: 1) jeugd van vereniging beter laten doorstromen naar selectie en 2) selectie op een hoger
plan brengen qua voetbal. Er zal ook geen betaling aan spelers plaatsvinden, wel zal een kleine vergoeding gegeven
worden per gewonnen wedstrijd (30 EUR), echter dit is mede afhankelijk van de sponsorinkomsten. Tot op dit
moment zijn de verhoudingen tussen bestuur en sponsorcie goed. Naar het oordeel van de voorzitter is het tot nu
toe gevoerde beleid van de sponsorcie transparant. Rene Duijshart is aangesteld om de financiele zaken van de
sponsorcie bij te houden, waardoor er voor het bestuur ook inzage mogelijk is in de inkomsten en uitgaven van de
sponsorcie. Volgend jaar zal meer duidelijk worden.
Theo Janssen: vorig jaar zijn er afspraken gemaakt over het onderhoud van de nieuwe kleedkamers; is er nu een
onderhoudsplan? Ook vorig jarig heb ik er na gevraagd en toen zij met dat er actie ondernomen zou worden.
Antwoord vz: er is nog tot dusverre nog geen concrete actie ondernomen, omdat de overdacht van gebouwen pas
eind augustus heeft plaatsgevonden. Er zal zo spoedig mogelijk een meerjarig onderhoudsplan komen. Toezegging
wordt gedaan dat er in februari 2009 een zal liggen.
Frank Orth: Frank spreekt zijn waardering uit voor al het werk van de vertrekkende bestuursleden Jo Michels en
Ben Jeuken. Zij waren waardige gesprekspartners als het ging om voetbalzaken binnen de vereniging. Met name ook
Jo M die er voor heeft gezorgd dat de achterstalligheid in contributiebetaling van de leden ver is terug gebracht.
De voorzitter sluit de vergadering na iedereen bedankt te hebben voor het luisteren en de constructieve inbreng. Hij
wenst iedereen nog een gezellige avond in het clubhuis toe en wel thuis
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