NOTULEN ALGEMENE LEDENVERGADERING VV TREKVOGELS 21 JUNI 2018

Aanwezig:

Jan Wijnia (voorzitter), Robin Rossen (bestuurslid vrouwen), Ron Dragt
(penningmeester), Henk Jans (bestuurslid jeugd), Piet Geerts (secretaris).
Afwezig met kennisgeving:
Ben Klaassen, Jo de Haan, Sjors Willems
Aanwezige leden:
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opening en welkom door de voorzitter, Jan Wijnia
vaststellen van de agenda
notulen ALV 29 november 2017
mededelingen/ingekomen stukken
vrijdag/zaterdag/zondagteams seizoen 2018-2019
vrijwilligers: we hebben ze nodig !!
- bestuursleden
- wedstrijdsecretaris(-sen)
- vertrouwenscommissieleden
- en vele anderen
begroting 2018-2019
contributie vanaf seizoen 2018-2019
bestuursaandacht voor: kunstgras veld 3, duurzaamheid, gezondheid,
vrijwilligers, privacy
rondvraag
sluiting

1. opening en welkom door de voorzitter, Jan Wijnia
Welkom aan alle aanwezigen!
2. vaststellen van de agenda
De agenda wordt vastgesteld.
3. notulen ALV 29 november 2017
Er zijn geen opmerkingen, waarmee het verslag wordt vastgesteld.
4. mededelingen/ingekomen stukken
Drank- en HorecaWet
In Het kader van de Drank- en HorecaWet is door de gemeente aan Trekvogels een boete
opgelegd. De vereniging heeft deze zaak voor de rechter gebracht en gewonnen. De
gemeente is echter in beroep gegaan wat de komende periode aan de orde is.
Het bestuur vraagt de Ledenvergadering om bekrachtiging van de stappen die door het
bestuur van Trekvogels zijn gezet inzake de sancties die door de gemeente Nijmegen zijn
opgelegd, en zich in rechte te laten vertegenwoordigen door een advocaat (tot op heden Mr.
Nefkens, gevestigd te Nijmegen).
De leden zijn akkoord.
5. vrijdag/zaterdag/zondagteams seizoen 2018-2019
Afgelopen seizoen is het aantal leden gegroeid naar ruim 1050!
Voor de teams in het volgends seizoen betekent dit

-

dat op vrijdagavond 2 Vrouwen 30+-teams spelen, 1 Heren 35+-team en een
zaalvoetbalteam voor Vrouwen wordt gestart.
- Op zaterdag speelt 1 herenteam minder, en zijn er enkele verschuivingen bijn de
junioren-leeftijdsklassen.
- Op zondag speelt 1 herenteam minder, en 1 Vrouwenteam meer
In zijn totaliteit zijn voor het seizoen 2018-2019 17 herenteams, 8 vrouwenteams en 37
juniorenteams (32 jongens, 5 meisjes) ingeschreven, wat het totaal aantal teams op 62
brengt.
6.

vrijwilligers: we hebben ze nodig !!
- bestuursleden
- wedstrijdsecretaris(-sen)
- vertrouwenscommissieleden
- en vele anderen

Het is zeer lastig voor een aantal functies vrijwilligers te vinden. Met name de
wedstrijdsecretaris stopt na deze functie 2 jaar lang waargenomen te hebben. Graag en
dringend invulling voor deze functie!
Opm, door de leden: belonen van deze functie is een reële optie! Er wordt al zoveel betaald,
moet zeker ook voor deze essentiële functie.
→ Een vrijwilligersvergoeding is mogelijk. Andere optie is de functie te splitsen en het met
twee mensen te doen.
Bestuur:
Ben treedt af als bestuurslid en licht zijn besluit toe in een schrijven aan de leden,
voorgelezen door de secretaris.
Piet is aftredend en stelt zich herkiesbaar.
Henk treedt na af als bestuurslid, waarvoor een vacature, en licht zijn beslissing toe.
Applaus! En we hopen Henk op diverse andere plekken binnen de vereniging terug te zien.
Jan neemt op de ALV-vergadering in november afscheid als voorzitter.
Jo de Haan is verkiesbaar voor bestuur.
Piet wordt in zijn functie als secretaris herbenoemd.
Jo wordt in de functie van bestuurslid benoemd, waarvan de taken binnenkort geformuleerd
worden.
In de hoop dat er zich meer bestuursleden aandienen: er zijn nog 2 vacatures in het bestuur.
Vertrouwenscommissie: deze bestaat uit 3 leden waarvan er 2 stoppen. Ook hier zijn er dus
2 vacatures. Werken in deze commissie is niet tijdrovend, en van groot belang.
Henk Jans is geïnteresseerd, Joost Meuleman stelt zich beschikbaar. → vergadering gaat
akkoord.
Er zijn meerdere vrijwilligers nodig. Er wordt nagedacht over een wijze om de bereidheid te
prikkelen, bv. financiële prikkels rondom contributie. Dit wordt in de komende vergadering
aan de orde gesteld.
Opm. van de leden: stel een bestuurslid of coördinator met aandachtsgebied
“vrijwilligersbeleid” aan.
7. begroting 2018-2019
Er worden overzichts-sheets over de begroting gepresenteerd.
T/m vanavond is er nog aan gewerkt, op de valreep is hij klaar voor presentatie.
Uitgangspunten:
- clubhuis en voetbal zijn 2 begrotingen in onderlinge verhouding
- we willen de begroting sluitend hebben
- het belang van Heren 1 en Vrouwen 1
- naast aandacht voor de hele club
clubhuis is begroot op € 149000
baten stijgen van bar en keuken. Lasten blijven gelijk.
Verwacht: € 13000 baten.

Voetbal is begroot op € 214000, hoger dan vorig jaar.
Er zijn echter ook meer inkomsten nodig. Daarin wordt een daling geconstateerd, wat vooral
zit in recettes, minder toernooi-opbrengsten, minder sponsoring.
De lasten stijgen. Het tweede kunstgrasveld vraagt meer huur, de personele lasten stijgen,
de eisen van de KNVB kosten meer.
Kostendaling is te vinden op de posten bestuurskosten, wedstrijdkosten, materialen,
activiteiten en toernooien, sponsoring.
Om de begroting sluitend te krijgen is het voorstel contributieverhoging met 12½ %.
Daarmee verwerven we extra inkomsten van € 18000, waarmee een goede begroting tot
stand komt.
Munten: we blijven met munten werken. Er is eerder discussie geweest over munten. Deze
zijn daarna goed in beeld gebracht, en er is een pasje voor consumpties in het leven
geroepen. De munten zijn gesaneerd, huidige munten zijn nodig om vrijwilligers te binden.
* Waarom ligt de begroting niet ter inzage?
Discussie verloopt moeizaam omdat de begroting onvoldoende ter inzage ligt: waarvoor
excuus.
De getallen compleet in beeld brengen is niet tijdig gelukt.
De begroting kan in deze vergadering niet vastgesteld worden, wel is een overzichtelijk beeld
gemaakt.
Voorstel: in augustus een volgende ALV om de begroting vast te stellen.
8. contributie vanaf seizoen 2018-2019
Hangt direct samen met de begroting, en wordt ook in augustus voorgesteld.
Opm. van de leden: Is 12½ % verhoging niet te laag gezien de sponsoring op langere
termijn? Wordt meegenomen.
De contributie- en huurverhoging van de accommodatie gaan per augustus in.
9.

bestuursaandacht voor: kunstgras veld 3, duurzaamheid, gezondheid,
vrijwilligers, privacy

De aanleg van het nieuwe kunstgrasveld is -verlaat- begonnen. Desalniettemin is ruim vóór
het komend seizoen het veld gereed.
Duurzaamheid
Betreft LED-verlichting op veld 1, LED-verlichting in de gebouwen, zonnepanelen. Bureau
Sportief Opgewekt begeleidt het proces, wat langer heeft geduurd door vertraging bij de
gemeente. Er ligt subsidie, we kunnen bij de bank terecht voor een lening. ING biedt geen
interessante rente, Triodos wel. De lening wordt gefinancierd uit de voordelen van de lagere
energielasten.
Trekvogels kan aan de slag, de subsidie staat nog op de rekening. We hebben nog 4
maanden de tijd.
Vergadering stemt in met plan duurzaamheid conform eerdere afspraken nov. ’16.
Gezondheid:
- het alcoholbeleid zal doorgezet worden. Complimenten aan barpersoneel, alles wordt
op de juiste controle ingezet.
- Roken. Vorig jaar is om aanleg van een rookruimte buiten gevraagd. Besloten is om
dat niet te doen. We willen naar een rookvrij complex. Het mooiste zou zijn als er
vanuit de gemeente of het rijk beleid komt maar dat is er niet.
We nemen zelf initiatief: tot 14 uur wordt Trekvogels op zaterdag rookvrij, met een
duidelijke uitleg. In de hal roken wordt niet meer toegestaan. Het grootste probleem
zal handhaven zijn: we moeten met zijn allen elkaar erop aanspreken en dit niet
alleen de beheerder overlaten. Andere clubs nemen dezelfde stappen. Kan
vergadering daarmee instemmen?
→ Ja.

-

Gezonde kantine. Na een experimentele invoering in het huidige seizoen worden in
het nieuwe seizoen broodjes ham/kaas, fruit aangeboden. Graag meedenken in
praktische uitvoering: ideeënbox?
Privacy
Per 25 mei is de wet Algemene Verordening Gegevensbescherming AVG van kracht
geworden.
We moeten daarmee ook als voetbalclub zorgvuldig omgaan met persoonsgegevens. Te
denken valt aan naam, adres, geslacht, lidnummer, herkenbare afbeeldingen, mailadres etc..
In principe is van elke persoon toestemming nodig. Weigering moet mogelijk blijven, inzage
evenzo. Verplichting is deze rechten vast te leggen in een privacyverklaring, die voor
iedereen zichtbaar moet zijn.
Vinden jullie dat bestuur ieder persoonlijk benaderen moet of nemen we genoegen met een
mededeling op de site. Voor nieuwe leden zal in het aanmeldformulier een link naar deze
verklaring doorgezet worden.
Persoonsgegevens van Trekvogels-leden worden niet voor sponsordoeleinden gebruikt.
Met externe relaties wordt een verwerkingsregister opgesteld.
Beide verklaringen zijn al opgesteld, maar moeten nog naar buiten gebracht worden.
Foto’s: moet aangekondigd worden dat er mogelijk foto’s gemaakt kunnen worden.
Vraag: wie is verantwoordelijk voor onderlinge communicatie in een team? → de leider. Voor
intern gebruik is uitwisseling wel mogelijk.
De leden gaan akkoord met mededeling en verwijzing op de site en het aanmeldformulier.
10. rondvraag
Een nieuwe sponsorcommissie is nog niet gevonden. Sponsoring doet het bestuur tot nader
orde erbij.
Kleedaccommodatie: mogelijkheid tot nieuw-bouwen is al eerder besproken. Een architect
heeft naar mogelijkheden gekeken: Nieuwbouw is mogelijk maar kostbaar. Het bestuur heeft
hier niet voor gekozen. Lockers zijn een aanvaardbaar alternatief.
Stand van zaken nieuwe kledingsponsor: vanaf begin volgend seizoen wordt Trekvogels in
kleding gestoken door MUTA Leeuwarden. Heren en Dames-selecties spelen vanaf begin
seizoen in de nieuwe kleding, de overige teams gaan gefaseerd over. Het contract loopt 5
jaar. De jeugd/voetbalacademie gaat ook over naar de nieuwe sponsor.
11.

sluiting

Nogmaals een bedankje aan Henk en Ben voor al hun werk voor de club!
Vervolg ALV: augustus 2018

