
106e ALV 11 oktober 2021

Aanwezig: Fons Dingelstad, Youssef Hdaddou, Michel Marree, Roos de Ridder, Emmanuel de Wit,
Martine van Rijswijk, Sander Glas, Bart Louw, Aldert Polman, Hans van Mens, Willem de Groot,
Hedzer Rispens, Edwin Stel, Eddy Kool, Jeroen Konings, Peter Beckers, Dennis VanKan

Afmelding: vele leden hebben zich afgemeld middels de voetbal.nl app en via mail

Agenda

1. Opening, voorstellen bestuur en kandidaatsleden. Agenda is accoord
2. Geen mededelingen en binnengekomen stukken
3. Verslag ALV vorig jaar: was duidelijk, bij deze vastgesteld
4. Jaarverslag 2020/2021, geen vragen of opmerkingen over
5. Financiën

Vragen:

- Wat is de financiële zekerheid van de andere gebruikers van het sportpark.  (ivm
financieel steunen van de stichting omdat deze barverliezen heeft geleden) Deze staan er
ook goed voor, zodat de stichting ondersteund kan worden.

- Is het sleutelsysteem gebudgetteerd? Ja, dit is in reservering opgenomen.
- Wanneer kan veld 3 vergroot worden. Door wat vragen over een boom,

gemeenteperikelen en afwatering en bestelling gras loopt het wat uit…Is nu afwachten
op reactie gemeente ivm bestelling materiaal.

- Hoe hoog mag eigen vermogen zijn? Een beetje vet op de botten is prettig. Voor nu is het
goed, biedt ruimte om te kunnen investeren in o.a. uitbreiding terras/tribune.

- Sponsorborden, degene die niet betalen moeten op ‘blank’. Vraag aan sponsorcommissie
is om deze weer te vullen!

Kascontrolecommissie

De beoordeling is positief, ondertekening is gebeurd. ALV gaat accoord!

Kascontrole commissie 2021/2022: Hans van Mens en Aldert Polman. Bennie van Straten en Nathalie
Kazdal, stonden reserve, willen ze dat blijven staan?

Begroting 2021-2022: vastgesteld door de ALV

Trainingslidmaatschap:

Gesprek gaat komen tussen leden die alleen en bestuur om hier verder naar te kijken. Met als
invalshoek stimuleren van meer spelers en spelplezier.

6. Organisatie en werkwijze PVC:
De aanvoerders stellen zich voor en vertellen wat ze doen.
- We zoeken nog een aanvoerder contributie en grootboek: competenties: om kunnen

gaan met excel en affiniteit met financiën is wenselijk!
- Sponsorcommissie: zoekt ook nog nieuwe leden, is nu maar 1 lid.
- Team gastvrijheid op zaterdag zoekt nog leden…



- Meer scheidsrechters gewenst.
- Externe betrekkingen: nog iemand die kan helpen , samen met Michel contacten zou

willen leggen, graag!
- Vacatures te vervullen voor bestuur stichting de noordpunt : penningmeester ( zomer

2022) en voorzitter

Vraag: Transparantie en heldere communicatie over indeling teams jeugd. Kan veel rust geven aan
ouders.

7. Bestuursverkiezing 2021/2022:

ALV stemt in met voorgestelde samenstelling van het bestuur.

8. Rondvraag
- Hoe werkt het elektronische sleutelsysteem? Er zijn gebruikersgroepen, die sleutels

ontvangen voor daar waar ze die nodig hebben. Waarschijnlijk na de winterstop
geïnstalleerd.

- Selectie krijgt nieuwe kleding, ‘oude’ kleding kan dan naar andere teams…

Sluiting om 22 uur


