
 

NOTULEN ALGEMENE LEDENVERGADERING VV TREKVOGELS 24 AUGUSTUS 2018 

Aanwezig:  Piet Geerts, Ron Dragt, Jo de Haan, Robin Rossen 

Afwezig wegens omstandigheden Lingewaard:  Jan Wijnia (voorzitter) 

Piet neemt de voorzittersrol van Jan over. 

 

 

1. Opening en welkom door de plaatsvervangend voorzitter, Piet Geerts 

2. Mededelingen/ingekomen stukken: 

Wensen van zaterdag 4 team over trainingstijden en velden. We nemen de opmerkingen  serieus 

maar niet voor deze ALV als onderwerp. Het team is op dinsdag uitgenodigd om bij elkaar te komen 

met dagelijks bestuur en hun grieven  te bespreken.  

3. Begroting 2018-2019 

1) De begroting wordt toegelicht door Ron:  

a. overschot clubhuis begroting + € 13000 (belangrijkste wijziging consumpties 

geïndexeerd met +/- € 0,1).   

b. tekort voetbalbegroting - € 1.260; inclusief verhoging contributie door aanleg 

kunstgras, technische staf; personele lasten.   

- Omvang sponsorbijdrage ING wordt nagevraagd 

- Business club genereert dus €  9000 (€ 25000 totaal) (vorig jaar € 37000 begroot en 

€25000 gerealiseerd)  

- Lening voor zonnepanelen: waar zit die in? In huisvestingskosten, gas, water, elektra 

(uitsplitsing van lening en overig gas water elektra wordt gevraagd). Wanneer zien we dit 

terug wat de baten en lasten hiervan zijn? Ook nog deel in afschrijvingskosten 

duurzaamheid. In de vorige ALV is dit al goedgekeurd en was inzicht al mogelijk. Het 

moet niet noodzakelijk zijn om de begroting goed te kunnen keuren. Afgesproken wordt 

om later de specificatie in de bestuurskamer ter inzage te leggen. 

 

4. Contributie 

 

2) Contributieverhoging wordt uitgelegd 

a. Contributieverhoging zaal is nog wel afhankelijk van zaalhuur en aantal teamleden.  

b. Contributieverhoging vrijwilligers/donateurs met € 10 wordt niet terecht gevonden → 

voorstel over de voetballende leden verdelen. Indien geen verhoging tekort € 3.500. 

Stemmen (oneerlijk omdat de donateurs in minderheid zijn) 

c. Stemming omtrent verhoging donateurscontributie: 20 stemt voor, 7 onthoudt zich van 

stem, 7 tegen → voorstel aangenomen 

d. Stemming omtrent contributieverhoging in totaliteit: 3 tegen → voorstel aangenomen 

3) Begroting goedkeuring: stemming omtrent begroting: aangenomen op basis van 27 vóór 

 

 

 



5. “Vrijwilligers: we hebben jullie nodig!” 

 

Er is door de gehele vereniging grote behoefte aan vrijwilligers, niet alleen in het bestuur maar ook in 

diverse commissies en rond verschillende teams.. 

Helaas beginnen we met een tegenvallende bijdrage: 

Penningmeester Ron Dragt treedt af 

a. Opm.: dat mag niet want 2 van de 3 leden van het dagelijks bestuur treden af (Jan treedt ook 

af dit jaar). → bij raadpleging van de statuten is aftreden van de penningmeester geoorloofd. 

b. Reden aftreden → te weinig tijd, te weinig vrijwilligers voor operationele werkzaamheden 

waardoor takenverschuiving, wijze waarop er met bestuursleden gecommuniceerd wordt, manier van 

negatieve persoonlijke kritiek. 

Wedstrijdsecretariaat: vacature voor een cruciale verenigingsfunctie: geen secretaris → dan wordt er 

niet gevoetbald. → suggesties: evt. tegen vergoeding een clubmanager. Tot die tijd blijft Piet weer 

wedstrijdsecretariaat doen.  

 

Aangestipt wordt de grote noodzaak om vrijwilligers te werven; er is een groot tekort.  

Overwegingen:  

o benoemingscommissie wordt opgesteld voor o.a. werving bestuursleden. 

o Vrijwilligersbeloning wordt overwogen.   

o Vanuit spelende teams minstens 1 lid leveren als vrijwilliger.  

o In november worden voorstellen uitgewerkt/ resultaten zichtbaar gemaakt op ALV. 

o Overzicht vrijwilligerstaken wordt gevraagd.  

o Telefonisch benaderen? Tot nu toe weinig resultaat wegens de vragen die te weinig concreet 

zijn.  

o Oud papier ophalen vraagt dringend vrijwilligers. 1x per twee weken, Vereisten online cursus 

van een half uur, veiligheidsschoenen en -hesje. Wordt geregeld. De hoofdtrainer geeft aan zijn 

selectie beschikbaar te stellen, en vraagt om navolging. 

 

 

6. Rondvraag  

 

Vraag van de leden: 

Staat investeren in kleedkamers op de agenda van het bestuur?  

Nee. Het bestuur onderkent de kleedkamerproblemen, maar ziet in bouw van extra kleedkamers een 

te grote financiële last. Als bijdrage voor een oplossing zijn lockers beschikbaar gesteld, die met 

toestemming van de brandweer in de gang van het kleedkamergebouw staan opgesteld. 

 

Volgende ALV-vergadering:  november 2018 

 


