Notulen van de Algemene Vergadering FC Trias 2018
Datum
Aanvang
Locatie

: 24 september 2018
: 20.00 uur
: Kantine Sportcomplex ’t Huitinkveld

Aanwezig

: 102 leden (allen stemgerechtigd)

• Afwezig met k.g.

:
Dinand Eggink
Henny te Brummelstroete
Stefan te Selle
Camiel Klein Langenhorst
Fam. Hondorp
Ruud Storck
Appie te Selle
Gerwin ter Haar
Marieke Verheij
Arjan Onnink
Erwin Stronks
Karolien Beijers

Voorzitter
Notulist/secretaris

: Jan Wilterdink
: Carolien Steintjes

1. Opening
- Voorzitter Jan Wilterdink opent om klokslag 20:02 uur de algemene vergadering 2018 en heet 102
leden, ereleden en leden van verdienste van harte welkom. Een mooie opkomst!
- De voorzitter verzoekt de vergadering, volgens een goede traditie, staande 1 minuut stilte in acht
te nemen, uit respect voor die ereleden, leden, donateurs of andere betrokken FC Triasaanhangers die ons afgelopen jaar zijn ontvallen.
- De Algemene Vergadering (AV) is het moment waarop het bestuur (financiële) verantwoording
aflegt over afgelopen seizoen en de plannen presenteert voor komend seizoen.
- Voorzitter Jan Wilterdink geeft bij zijn opening aan dat de terugblik op het afgelopen seizoen bij
het jaarverslag aan de orde zal komen.
Dit keer een speciale opening omdat het de laatste ALV van Jan Wilterdink zal zijn.
Na 22 jaar bestuurswerk waarvan 9 jaar voorzitterschap geeft hij het stokje over aan Bart
Berenschot.
Alvorens de vergadering echt begint belicht hij een paar hoogtepunten en dieptepunten.
- Aan het einde van zijn opening bedankt de voorzitter nogmaals alle vrijwilligers en het technisch
kader voor hun inzet in het afgelopen seizoen en wenst hij iedereen succes in het seizoen 20182019. De AV ondersteunt de woorden van de voorzitter met applaus.
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2. Mededelingen en ingekomen stukken

Tijdens het begin van de mededelingen werd er door Bart Berenschot ingebroken in de speech
van Jan Wilterdink. Hij werd verrast door de komst van de burgemeester en ook was de gehele
familie en diverse vrienden van Jan uitgenodigd om getuige te zijn van de huldiging van Jan
Wilterdink.
Hij werd geroemd voor het feit dat hij al 22 jaar als bestuurder zeer betrokken is bij Sportclub
Kotten en later vanaf 2002 bij FC Trias.
Burgemeester Joris Bengevoord benoemde Jan tot Lid in de Orde van Oranje-Nassau en reikte
hem de Koninklijke onderscheiding uit.
Een bijzonder moment voor Jan Wilterdink maar ook voor alle aanwezigen om getuige te zijn van
dit bijzondere moment.

Mededelingen:
Bij de mededelingen werd aangekondigd dat we in het komende seizoen gaan starten met de
voorbereidingen voor het creëren van een rookvrije generatie. Er komt niet gelijk een rookverbod
maar we willen beginnen op de zaterdag.
Daarnaast hadden we een bijzondere mededeling voor wat betreft een erfenis die we hebben
mogen ontvangen van een geweldige vrijwilliger. Hij werd zelfs in 2009/2010 gehuldigd als
vrijwilliger van het jaar. Zijn naam is Gerrit Vering.
Uiteindelijk hebben we een bedrag van 23.888 euro gekregen.
Ook hebben we besloten om het geschonken bedrag niet te gebruiken voor de reguliere
exploitatie van de vereniging maar een apart Gerrit Vering Fonds op te richten en het geld niet
maar zo op te maken.
Er zijn enkele voorwaarden gesteld. Zo moet het voetbal gerelateerd zijn en zo breed mogelijk
inzetbaar zijn.
Het bestuur wil een klein deel van het bedrag gebruiken voor de aanschaf van een
camerasysteem voor het vastleggen van trainingen en wedstrijden. Vanuit de voetbaltechnische
commissies is er al jaren behoefte om beelden vast te leggen, deze te analyseren en deze te
bespreken met de spelers met als uiteindelijk doel dat met nog beter gaat voetballen.
De aanschaf van het systeem past bij het Gerrit Vering Fonds want het is typisch iets wat we niet
maar zo zouden aanschaffen, uiteraard voetbal gerelateerd en door iedereen te gebruiken
De koffie en één consumptie zijn voor rekening van FC Trias.
De voorzitter meldt de afwezigheid van enkele leden (zie kop notulen)
-

De voorzitter vraagt aandacht voor orde en verloop van de vergadering met betrekking tot o.a. het
stellen van vragen. Eerst een toelichting van de zijde van het bestuur en dan is er gelegenheid om
vragen te stellen alsmede ook bij de rondvraag aan het einde van de vergadering.

-

Inventarisatie rondvraag levert 3 vragensteller op:
Jan Winkelhorst: werkzaamheden Trias
Gerrit Piepers: afsluiting gebouw
Liesbeth Schröer: Rijden vanaf welke leeftijd (17/18 jarige)

-

Ingekomen stukken:
De secretaris meldt dat er geen ingekomen stukken zijn.
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3. Vaststelling van de notulen van de ALV 2017
- De vergadering heeft geen vragen en op- of aanmerkingen zodat de notulen van de ALV 2017
worden vastgesteld en goedgekeurd.
- De secretaris wordt met applaus bedankt voor de correcte verslaglegging.

4. Jaarverslag 2017-2018
- Secretaris Carolien Steintjes geeft een korte mondelinge samenvatting en impressie van het
jaarverslag 2017-2018. Een verslag dat met een selectie van redactionele artikelen van onze
eigen site is samengesteld. Artikelen die er door onze leden zelf op zijn gezet.
Dus het is een jaarverslag van de leden zelf en samengesteld door de secretaris.
- Het seizoen 2017-2018 gaat o.a. de boeken in als……













Het seizoen waarin FC Trias Heren 1 na een slechte competitie maar na stug
doorzetten gelukkig een plek in de 3e klasse kon behouden. Nu nieuwe ronden
nieuwe kansen.
Het seizoen waarin FC Trias Vrouwen 1 hoge ogen gooide in de 2 e klasse en zelfs de
nacompetitie haalde voor promotie naar de 1 e klasse; Chapeau dames!!
Het seizoen waarin FC Trias Heren 2 de nacompetitie haalde.
Het seizoen waarin FC Trias tot 2 maal kampioen werd bij de 35+/45+ competitie bij
de heren. Top gedaan heren.
Het seizoen waarin de JO-15-3 en JO17-2 kampioen werden en de JO17-1 dicht bij
de nacompetitie voor promotie naar de Hoofdklasse was. Ook de JO15-1wist knap 2e
te worden in de hoofdklasse, waarbij het welliswaar even veel punten had als de
koploper maar op doelsaldo 2e werd.
Het seizoen waarin bij de jeugd O11 deelnam aan het HSF-toernooi.
Het seizoen waarin heren 8 achter de bar stond tijdens de vrijwilligersavond
Het seizoen waarin Jean-Marie Pfaff een clinic verzorgde voor alle keepers en
s’avonds met gemak een speech verzorgde op de sponsoravond op ’t Huitinkveld;
Het seizoen waarin Leeuwinneninstuif op 6 en 13 september werd georganiseerd
Het seizoen waarin een succesvolle Ladies Night (MO-19, vrouwen en overige

belangstellenden) werd georganiseerd








Het seizoen waarin FC Trias samen met Estinea het Project Schone Was officieel kon
starten. De officiële opening werd gehouden op 26 januari dit jaar tijdens de
sponsoravond. Het MVO was het hoofdonderwerp tijdens deze avond.
Beste leden ga eens kijken op maandag, dinsdag of donderdag.
“Onze” Estinea clienten zijn zo ontzettend trots op onze club en het werk wat zij voor
ons mogen verzorgen.
Het seizoen waarin er een flinke stap werd gemaakt met de AVG wetgeving.
Mijn dank aan Raymond voor het helpen hiermee.
Het seizoen waarin een enquete werd gehouden onder de senioren.
Hierin kwamen veel positieve punten naar voren ook enkele aandachtspunten maar
de enquete werd als positief ervaren.
Het seizoen waarin gestart werd met de opzet van de spelersraad in de jeugd O19,
O17 en O15, belangrijk en waardevol om te horen wat er leeft bij de jeugd.
Het seizoen waarin werd gestart met de VTON app, hieruit kan veel informatie
worden gehaald voor zowel trainers en ouders. De jeugd kan thuis oefeningen doen
m.b.v. diverse filmpjes.
Het seizoen met natuurlijk weer allerlei succesvolle FC Trias-events;
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Het seizoen waarin het wederom is gelukt de sponsoring voor Rabokidsclub binnen te
halen.
Het seizoen waarin de vele vrijwilligers, sponsoren en donateurs van FC Trias
opnieuw onmisbaar waren;
Het seizoen waarin tijdens de Nieuwjaarsreceptie weer vele jubilarissen konden
worden gehuldigd;
Maar ook het jaar waarin wij helaas afscheid hebben moeten nemen van enkele FC
Trias-mensen die ons zijn ontvallen. Hun enthousiaste inzet voor en enorme
betrokkenheid bij onze vereniging zal altijd in onze herinnering blijven.

:
5. Financieel Jaarverslag
- Penningmeester Inge Klein Gunnewiek presenteert het jaarverslag van FC Trias en Henk
Breukers namens SSB. Onze stichting heeft een positief resultaat behaald van ruim 7500,00
- duizend euro. De inkomsten zijn op alle fronten hoger, maar met name de kantineomzet en de
sponsorinkomsten zijn hoger.
Goede fietsvierdaagse en Ratum Reünie hebben bijgedragen aan een goede kantine omzet.
De marge van de kantine ligt al jaren op hetzelfde niveau en bedroeg afgelopen seizoen bijna
56%. De kantine gaat zich de komende jaren richten op een meer duurzame kantine. Zo nemen
we waar mogelijk afscheid van plastic en vervangen we het door papier.
Geen makkelijke opgave, maar als er vanuit de maatschappij meer vraag komt, zullen papieren
verpakkingen gewoner worden en minder gaan kosten.
- TBS velden staat voor ter beschikkingstelling van de velden aan Trias. Dit is huur die de Stichting
in rekening brengt aan Trias voor het ter beschikking stellen van de velden, reclameborden,
kleedkamers en materialen. Trias ontvangt hiervoor een huursubsidie van de Gemeente, maar
draagt deze af aan de stichting.
De onderhoudskosten zijn afgelopen jaar EUR 5.000 hoger geweest dan begroot. Daarin zitten de
waskosten. Tijdens de ALV van 2017 besloten dat deze het eerste seizoen nog voor rekening van
de Stichting zijn mede omdat we niet alle teams in 1 x konden opstarten.
Al met al dus een heel mooi resultaat van ruim 7500 euro. Daarnaast werd er een en ander
uitgelegd over het vreemd vermogen en kunnen we ons een gezonde vereniging noemen.
Balans SSB
We hebben weer flink kunnen toevoegen aan de voorzieningen. Er is EUR 5.000 toegevoegd aan
het materiaalfonds en EUR 17.000 aan het onderhoudsfonds. De volledige winst is toegevoegd
aan het kapitaal. We hebben meer geld op de bank staan. De post crediteuren, kort lopende
schulden is gedaald en dat geldt ook voor de bankschuld.
Conclusie : mooie cijfers. De Stichting staat er goed voor. Dank aan het bestuur van de Stichting
en Henk Breukers in het bijzonder!

-

Cijfers van FC Trias
FC Trias kan het jaar afsluiten met een positief resultaat. Net iets meer dan 11.000 euro.
De begrote contributie is niet helemaal gehaald omdat er een miscommunicatie in het
afmeldproces zat en er daardoor zo’n 40 leden niet goed afgemeld waren.
Deze leden waren wel begroot.

Aan de opbrengstenkant is het wat hoger uitgevallen, door extra sponsorinkomsten. Aan de
kostenkant valt op dat de post salarissen veel lager is dan begroot. Dit komt een deel door de
variabele beloning. Daarnaast hadden we een andere personele bezetting. Het blijft een schatting
hoeveel uitbetaalt gaat worden aan de jeugdtrainers.
-

Door ruimte in het winstsaldo, is een oude post “aanleg velden en kleedkamers” op de balans
afgeschreven naar nul. Hierdoor zijn de afschrijvingskosten EUR 3.800 hoger dan normaal. Per
saldo resteert een positieve opbrengst van ruim 11.000 euro.
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-

De begroting van FC Trias
Opvallend in de balans is een toename van de liquide middelen van EUR 7.000 en een nog te
ontvangen bedrag van EUR 24.123. Dit komt door de erfenis van Gerrit Vering. Dit bedrag
hebben we na 30 juni daadwerkelijk ontvangen op de bankrekening. Daarnaast zijn de
kortlopende schulden licht afgenomen.

-

Trias moet bijna twintig duizend euro overmaken aan SSB. Dit heeft te maken met verrekening
van allerlei kosten. Denk aan bijvoorbeeld de rente die wij ontvangen van de Stichting voor aan
hen uitgeleende gelden. Maar ook de vergoeding die wij hen betalen voor de ter
beschikkingstelling van de velden en de accommodatie. En de post vrijwilligersvertering die wij
moeten betalen.
Het positieve resultaat wordt toegevoegd aan de reserves. Hierdoor gaat het kapitaal: van ruim
122 naar ruim 133 duizend euro.
Ook komt het Gerrit Vering Fonds op de balans. Het eigen vermogen van Trias bedraagt 97%
van het balanstotaal. Daarmee is ook Trias een zeer gezonde vereniging.

6. Verslag kascommissie
- Willy Stemerdink (3), Stefan Slagter (2) en Hans Knook(1) jullie hebben de boeken gecontroleerd.
Willy Stemerdink adviseert namens de kascommissie de algemene vergadering de boeken goed
te keuren. Het zag er goed uit, we hebben alles goed kunnen bestuderen doordat Inge vooraf de
stukken al ter inzage had toegestuurd.
Hij bevestigde dat FC Trias financieel gezien een gezonde vereniging is. Complimenten voor
penningmeester Inge Klein Gunnewiek!
7. Benoeming nieuwe kascommissie
- Hans Knook volgt Theo Schreurs op. Laatstgenoemde wordt door voorzitter Jan Wilterdink
hartelijk bedankt voor bewezen diensten.
Hans Knook (2) en Stefan Slagter (3) en Geert Toebes (1) en vormen de kascommissie voor de
ALV 2018. De leden van de kascommissie worden voor een periode van 3 jaar gekozen.
8. Vaststelling van de balans en van de staat van baten en lasten 2017-2018
- De Algemene vergadering keurt vervolgens de balans en staat van baten en lasten ongewijzigd
en met applaus goed en verleent het bestuur décharge.

Vaststelling van de begroting seizoen 2017-2018
- Wordt later toegelicht door de nieuw gekozen penningmeester Raymond Nienhuis.
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9. Vrijwilligersbeleid
Sinds 2016 is dit onderwerp, na de enquête die we onder onze leden, een speerpunt geworden
van onze visie 2016-2018. Dit heeft geleid tot een aantal actiepunten waaronder het aanstellen
van een vrijwilligerscommissie.
Ellen van Dam en Frank van Eerden vormden samen deze vrijwilligers commissie , om helder
beeld te krijgen van de eisen en wensen rondom de vrijwilligers hebben zij diverse gesprekken
gevoerd met een groot aantal commissieleden. De conclusies van deze gesprekken hebben ze
vastgelegd in een rapport wat ze aan jullie bestuur hebben toegelicht.
Hieruit kwamen drie kernpunten gehaald:
 DNA van FC Trias bepalen
 Inzicht en overzicht
 Organisatiestructuur
Wat is onze visie Wat is het DNA van Trias: gemoedelijke vereniging waarbij iedereen op zijn en
haar niveau kan voetballen waarbij prestatie op het veld en gezelligheid na de wedstrijd hand in
hand moeten gaan. Hierbij willen we normaal met elkaar om gaan, zich ook als zodanig gedragen,
moet iedereen zijn steentje bijdragen met respect met elkaar omgaan omdat onze leden samen
met onze vrijwilligers gezamenlijk FC Trias zijn.
Ellen en Frank hebben ook aangegeven dat het noodzakelijk is dat er een helder beeld moet
komen van de verenigingsstructuur, met bijpassende doelstellingen, zowel op het veld maar ook
langs het veld. Uiteindelijk moet dat leiden tot een heldere organisatiestructuur.
Genoemde onderwerpen zullen nader worden uitgewerkt want zijn nu versnipperd over de diverse
commissies bekend maar niet in 1 helder document vastgelegd. De komende periode zal hiervoor
worden gebruikt. Deze heldere organisatiestructuur is ook noodzakelijk om nieuwe vrijwilligers te
kunnen werven.
Om de organisatie helder in beeld te krijgen hebben sinds afgelopen jaar al ons smoelenboek op
onze website.
Om duidelijk inzicht te geven in de taken van bijvoorbeeld deze commissieleden maar ook in alle
andere vrijwilligerstaken zullen we de profielschetsen vastleggen.
Dan is niet alleen bekend wat er van een iemand wordt verwacht maar ook hoeveel tijdsbesteding
het vraagt.
E.e.a. wordt zodanig opgezet dat de profielschets ook direct gebruikt kan worden als een soort
vacaturebank waarbij geïnteresseerden via de website, zich kunnen aanmelden.
Wel is er behoefte aan een heldere organisatie structuur zoals die ook door Frank vorig jaar
tijdens de ALV is uitgelegd en in details met alle commissies is besproken.
Alle sportieve activiteiten binnen het veld
Alle coördinerende activiteiten rondom het veld zodat er in het veld kan worden gevoetbald
Alle ondersteunende, niet voetbal gerelateerde activiteiten
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Er zijn een groot aantal ondersteunende, niet voetbaltechnisch commissies:
Denk bijvoorbeeld aan de kantine, de hosting en de thee- en ranja schenkers, maar ook aan de
ledenadministratie of de uitgifte van materiaal en kleding. Allemaal commissies die niet direct met
het voetbalspel zelf te maken hebben maar wel heel belangrijk binnen FC Trias.
De diverse commissies zijn (bijna) allemaal goed bezet maar missen eigenlijk maar één heel
belangrijk ding en dat is namelijk een rechtstreeks aanspreekpunt binnen het bestuur.
Namens het bestuur hebben wij Remco Snaphaan gevraagd deze belangrijke taak als
aanspreekpunt op zich te nemen.

10. Bestuursverkiezing
Aftredend en niet herbenoembaar zijn Jan Wilterdink en Inge Klein Gunnewiek
Aftredend en herbenoembaar is Bart Berenschot
Het bestuur draagt als nieuwe bestuursleden voor de al eerder genoemde Remco Snaphaan,
maar ook Dinand Oonk, Raymond Nienhuis en Hans de Roos.
Voordat er over gegaan werd tot de verkiezingen werd eerst afscheid genomen van Inge en
daarna werden de nieuwe kandidaten voorgesteld.
Na vier jaar nemen we afscheid van Inge Klein Gunnewiek. Vorig jaar werd ze voor een nieuwe
periode van 3 jaar herkozen maar in het najaar werd ze gevraagd om lijsttrekker te worden van de
VVD voor de gemeentelijke verkiezingen.. Deze kans wilde ze natuurlijk niet laten lopen zeker met
de eventuele mogelijkheid om, bij een goed resultaat in de verkiezingen, zelfs gevraagd te worden
als wethouder.
Helaas was deze verkiezingsuitslag niet voldoende en daarmee helaas voor Inge ook geen
wethouderschap.
Maar inmiddels hadden we, uiteraard in overleg met Inge, al wel Raymond Nienhuis gevraagd of
hij de taak van Inge als penningmeester over wilde nemen.
Notulen ALV 2018
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Met het vertrek van Inge verliezen we iemand die ons binnen het bestuur iedereen scherp hield en
dan niet alleen op het financiële vlak. Dit doet ze bijvoorbeeld door goede vragen te stellen en
daarbij ook door te vragen, zeg maar het hoe, wat en vooral waarom.
Daarnaast hebben we Inge ook echt leren kennen als doorbijter. Zo heeft ze naast haar reguliere
werk als penningmeester ook heel vast gebeten in de wasserette maar ook, om maar eens heel
wat anders te noemen, de openstelling van ’t Huitinkveld tijdens de zomerperiode was haar ding.
Uiteraard maakte zij daarbij dankbaar gebruik van haar kennis en kennissen binnen het
gemeentelijke apparaat.
Inge wordt bedankt voor alles wat ze gedaan heeft voor FC Trias en FC Trias is dan ook heel blij
dat Inge nog actief blijft binnen onze vereniging binnen de sponsorcommissie.
Daarnaast werd er bijzondere aandacht gevraagd voor het afscheid van Henk Korten.
Henk was weliswaar geen formeel gekozen bestuurder maar was als interim voor de vrouwen- en
meidenafdeling aanwezig bij alle bestuursvergaderingen.
Tijdens die vergadering sprak hij namens en kwam hij op voor ideeën en plannen van de
vrouwen- en meidenafdeling.
Henk was altijd zeer betrokken bij het vrouwenvoetbal. Mede door het voetbaltalent van z’n
dochter Milou was Henk vanaf 2002 betrokken bij de werving van nieuwe meiden voor onze
jeugdafdeling. FC Trias heeft daarbij een geweldige groei gemaakt. Wij hebben nu een
ledenbestand dat circa 25% uit vrouwen bestaat.
Henk kennen we natuurlijk als een van de drijfveren achter het vrouwen en meiden toernooi maar
op de achtergrond deed hij nog veel meer zowel op het organisatorische als voetbaltechnische
vlak.
Werving van nieuwe meiden, schrijven van leuke stukken in de krant of website, Henk was en is
overal bij betrokken.
We hebben naar verdere uitbreiding van de vrouwencommissie en die hebben we gevonden in de
naam van Dinand Oonk.. Henk blijft betrokken bij de vrouwencommissie en samen met Dinand
hebben ze een taakverdeling gemaakt. Henk gaat zich met name richten op werving, promotie
van het vrouwenvoetbal, de contacten met de KNVB en uiteraard het dames- en meidentoernooi.
Dinand houdt zich bezig met de reguliere coördinatie van vrouwen- en meidenafdeling. In het
verlengde daarvan hebben wij Dinand gevraagd om namens de vrouwencommissie in het bestuur
te komen.
Henk neemt niet formeel afscheid als bestuurslid maar wordt wel hartelijk bedankt voor alles wat
hij voor FC Trias gedaan heeft.

Na het afscheid werden de nieuwe personen voorgesteld waarop gestemd kon worden.
Bart Berenschot. Bart loopt al weer 3 jaar binnen het bestuur van FC Trias. Het eerste jaar
samen met Erwin ten Pas samen verantwoordelijk voor de jeugdafdeling.
Er zijn weer enorme stappen voorwaarts zijn gemaakt. Ook omdat er ingespeeld moest
worden op de veranderende competitievormen van de KNVB met extra leeftijdscategorieën als
de O8-O10-O12
Grootste wijziging is ongetwijfeld het stoppen met de voetbalschool en de intrede van de
VTON app zodat elke trainer met zijn team gestructureerd kan trainen en op die manier kan
zorgen voor hetzelfde aanbod.
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Een aantal specifieke jeugdonderwerpen werden genoemd maar Bart denkt altijd
verenigingsbreed mee. Op welke manier kunnen we als FC Trias verdere stappen maken.
Maar ook zijn aanwezigheid bij allerlei activiteiten binnen FC Trias worden altijd bijzonder op prijs
gesteld. Zo ook bij de wedstrijden van het eerste elftal waar hij minstens zo fanatiek aanmoedigt
dan dat hij zelf speelt in de 35/45+ competitie.
Tijdens de nieuwjaarsreceptie werd al aangegeven dat bij zijn herverkiezing Bart zijn rol als
coördinator van jeugdvoetbal zal inruilen voor het voorzitterschap van FC Trias. Er werd nog even
uitgelegd dat het bestuursverkiezingen zijn en dat binnen het bestuur zelf wordt afgesproken wie
welke functie gaat vervullen.
Jan benadrukte dat Bart staat te trappelen om met FC Trias 2.0 aan de slag te gaan.
Hans de Roos
In het verlengde van de herkiezing van Bart wordt de naam van Hans de Roos genoemd want het
is bedoeling dat Hans de functie van Bart binnen het bestuur gaat overnemen.
Hans zit al enkele jaren in de jeugdcommissie als coördinator van de D-en later de C-jeugd.
Hans is d’r ene van Honnersoet Kotten. Een echte voetbalfamilie waarbij het verenigingsleven er
met de paplepel was ingegoten. Zijn vader Bennie de Roos was jarenlang betrokken bij
verenigingsgebouw Wilhelmina en z’n oom Willy de Roos nog langer voorzitter van Sportclub
Kotten. Bij Sportclub Kotten heeft Hans zelf jaren gevoetbald
We zijn erg blij zijn dat Hans zich op het bestuurlijk vlak verder wil gaan inzetten en daarom is zijn
verkiezing op zijn plaats.
Remco Snaphaan Remco is net als Hans de Roos coördinator binnen de jeugdafdeling en kent
dus de wegen binnen FC Trias al.
Remco is betrokken geworden bij FC Trias toen zijn kinderen bij ons kwamen te voetballen. Op
bestuurlijk niveau heeft Remco al de nodig ervaring opgedaan bij de toneelvereniging TOEP en in
het dagelijks leven heeft Remco een eigen bedrijf, Almatec.
Raymond Nienhuis, is dus de beoogde penningmeester en zal voor de meesten geen
onbekende zijn want hij was namens Fortuna nauw betrokken bij de fusie.
Raymond heeft een zware financiële achtergrond. zo heeft hij veel ervaring op gedaan bij
bijvoorbeeld Dusseldorp en For Farmers. Hij voetbalt nog steeds bij de 45+ en bovendien een
ambitieus scheidsrechter.
Dinand Oonk is via z’n meiden, de tweeling Jet en Isa betrokken bij FC Trias. Beide meiden
worden wekelijks aangemoedigd door vader Dinand en moeder Wenke Wullink die beide ook nog
een balletje trappen bij onze recreanten. Wenke doet dat met een Kottenhart terwijl Dinand het
voetballen heeft geleerd achter d’n Tappen. Dinand is overdag projectleider bij Sanova in Aalten.
Jan benadrukt dat met hun verkiezing blijft ook op bestuurlijk vlak FC Trias geborgd.

-

De algemene vergadering gaat over tot schriftelijke stemming onder leiding van het stembureau
bestaande uit voorzitter Carolien Steintjes, Frank Kremer en Ewout ten Pas.

11. Pauze
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12. Uitslag verkiezingen
-

-

De voorzitter van het stembureau maakt bekend dat Bart Berenschot, Remco Snaphaan, Dinand
Oonk, Hans de Roos zijn benoemd tot bestuurders van FC Trias.
Applaus volgt.
Uitslag :
 Bart Berenschot
: 102 uitgebrachte stemmen
 Ja: 100, Nee: 1, Blanco: 1
 Raymond Nienhuis
: 102 uitgebrachte stemmen
 Ja: 100, Nee: 1, Blanco: 1
 Remco Snaphaan
: 102 uitgebrachte stemmen
Ja: 100, Nee: 1, Blanco: 1
 Dinand Oonk
: 102 uitgebrachte stemmen
 Ja: 101, Blanco: 1
 Hans de Roos
: 102 uitgebrachte stemmen
 Ja: 101, Blanco: 1

Bloemen worden uitgereikt aan alle nieuwe bestuursleden.
Bart bedankt Jan nogmaals hartelijk voor alle dingen die hij gedaan heeft.
Hij heeft een presentatie gemaakt waarop allerlei documentatie werd getoond van Jan en over Jan.
Jan Wilterdink wordt benoemd tot erelid van FC Trias.

13. Vaststelling van de begroting inclusief voorstel contributie 2018-2019
Meer huisvestingkosten vanwege wasproject
Begroting Trias, personeelskosten iets lager voor het seizoen 2019-2020.
Wel iets meer vrijwilligerskosten. Gelijk zijn de huisvestingskosten.
Bijdrage aan de Gemeente is verlaagd van € 20,- naar € 10,De kosten zijn toch gelijk gebleven dit komt door de wasserette. Kosten zijn hiervoor € 16,20 per
persoon. Kosten voor FC Trias zullen € 10.000,- aan SSB .
Contributie heeft wel gevolgen. Dit komt door minder jeugd en minder senioren.
Wel meer recreanten.
We hebben besloten om de contribitie bij de A.B.C jeugd en senioren met € 5,00 te verhogen.
Niet bij de jongste jeugd. Minder kosten en proberen om dit laagdrempelig te houden.

14. Nieuws uit de commissies
Namens SSB licht Willy Smit één en ander toe. Hij bedankt Jan en Inge en de vrijwilligers , dit heeft
grote kostenbesparing opgeleverd. Het Estinea-wasproject gaat vanaf 1 december operationeel van
start, eerst als pilot voor ca. 6 teams. SSB neemt (voorlopig) alle kosten op zich. Na de pilot wordt het
gefaseerd uitgerold.
De vernieuwing van de kantine zal waarschijnlijk einde 2e kwartaal 2018 zijn.
Kunstgras
SSB is druk in gesprek met Gemeente over de toestand van de velden.
Langer als 10 jaar bezig, de keuring is gegarandeerd.
Er zijn verschillende eisen voor deze velden.
Ergens in november wil je weten waar je aan toe bent.
Verbouwing kantine/restylen
Vloer gereed, lampen gereed, laatste punten op de i.
Iedereen wil dit snel we zijn afhankelijk van vrijwilligers. Het kostte wat meer tijd dan van te voren
gepland.
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Sproeien grasvelden
Altijd terugkerend punt waarom geen sproeiinstallatie.
Kosten voor zo’n werkende installatie bedragen zeker € 10.0000,We blijven de komende jaren bekijken of dit de komende jaren nodig is.
Beplating aan de zijkant
Beplating aan de zijkant vlakbij het jeugdveld wordt op korte termijn hersteld
15. Rondvraag
Jan Winkelhorst: de vraag had betrekking op het vrijwilligersbeleid, dit is tijdens de ALV al
beantwoord.
Gerrit Piepers : Sluiting van complex, met name op doordeweekse avonden is slecht,
Is er geen verantwoordelijke meer aanwezig in de vorm van trainer.
Liesbeth Schröer: Wat is de minimum leeftijd achter het stuur.
Tot de senioren wordt er niet gereden.
Geert van Eerden: bewegwijzering schijnt slecht te zijn.
We kunnen gaan inventariseren over eventuele verbeterpunten.

16. Sluiting
De algemene vergadering wordt om 22.15 uur gesloten.
De nieuwe voorzitter Bart Berenschot bedankt iedereen voor zijn of haar aanwezigheid.

Notulen goedgekeurd tijdens de ALV 24-9-2018

Bart Berenschot (Voorzitter)

: ……………………………….

Raymond Nienhuis (Penningmeester)

: ………………………………..

Carolien Steintjes (Secretaris)

: …………………………………
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