Notulen van de Algemene Vergadering FC Trias 2021
Datum
Aanvang
Locatie
Aanwezig

: 27 september 2021
: 20.00 uur
: Kantine Sportcomplex ’t Huitinkveld
:

• Afwezig met k.g.

:
Erna de Graaff
Wilma Klanderman
Johnny Klanderman
Wilco ten Damme
Gerwin ter Haar
Geert Lobeek
Frank Kremer
M. Gebbink
Appie te Selle
Leon ten Elshof

Voorzitter
Notulist/secretaris

: Bart Berenschot
: Carolien Steintjes

1.

Opening
Voorzitter Bart Berenschot opent om klokslag 20:02 uur de algemene vergadering 2020 en heet 64 leden,
60 stemmers, ereleden en leden van verdienste van harte welkom.
-

-

-

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 Trias-aanhangers 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 Bart geeft bij zijn opening aan dat de terugblik op het afgelopen seizoen bij het jaarverslag aan
de orde zal komen.
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 2021-2022.
De ALV ondersteunt de woorden van de voorzitter met applaus.
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2.

Mededelingen en ingekomen stukken
Mededelingen:
Bij de mededelingen werd aangekondigd:


20 jaar Fusie FC Trias
1 Juli 2022 bestaat Fusieclub FC Trias 20 jaar.
Gedurende de maand Juni 2022 zullen er diverse evenementen gepland staan en het
geheel wordt afgesloten met een huistoernooi en feestavond op 2 Juli 2022.



Corona
Iedereen is er wel klaar mee. Oktober 2020 tot met September 2021.
Iedereen bleef trouw aan Trias, Sponsoren, leden, jeugd.
We zijn trots op onze leden, vrijwilligers en betrokkenen.
Iedereen stelde zich flexibel op. Van alles is er geprobeerd om de binding de behouden.
Online-Pubquiz etc. Ook konden andere sportverenigingen terecht op het Huitinkveld
omdat de sportzalen gesloten bleven.
We hebben zelfs een groei van onze vereniging mogen zien.
Kortom: ondanks dat er qua voetbal niet veel is geweest heeft onze vereniging toch een
positieve groei doorgemaakt.



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 geen vragen op.

-

Ingekomen stukken:
De secretaris meldt dat er geen ingekomen stukken zijn, behalve.
Huldiging van Gerard Knook
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Huldiging Gerard Knook tot Lid van Verdienste.
Onze “kantinebaas”stopt na 20 jaar als vrijwillige ondernemer.
Het seizoen 2021-2022 zal het laatste seizoen voor Gerard.
Bart prijst Gerard om zijn jarenlange inzet. Menig ondernemer zou blij zijn met de
omzetten en resultaten die Gerard gedraaid heeft en nog draait. Onze kantine is één van
de financiële levensaders van onze vereniging en stichting.
Het geld waar we veel dingen van kunnen doen.
Als vrijwilliger stond en staat hij belangeloos voor iedereen klaar.
Het bestuur heeft voorgesteld om Gerard “Lid van Verdienste” te maken.
Iets wat unaniem werd aangenomen. Van harte proficiat Gerard.
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3.

4.

Vaststelling van de notulen van de ALV 2020
- De vergadering heeft geen vragen en op- of aanmerkingen zodat de notulen van de ALV 2020 worden
vastgesteld en goedgekeurd.
- De secretaris wordt met applaus bedankt voor de correcte verslaglegging.

Jaarverslag 2020-2021
Secretaris Carolien Steintjes geeft een korte mondelinge samenvatting en impressie van het
jaarverslag 2020-2021. 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.
Jaarverslag FC Trias, seizoen 2020-2021
- Het seizoen 2020-2021 gaat o.a. de boeken in als…….
- Het seizoen waarin een succesvolle actie voor sponsoren en vrijwilligers werd gehouden.
Net voor Pasen kreeg iedereen een bloembakje
Ook kregen alle leden een leuke kaart.
- Het seizoen waarin FC Trias een Oranjefestival heeft gehouden.
- Het seizoen waarin we een 4-tal nieuwe shirt sponsoren hebben gekregen.
Te weten: De Schoppe, Loek Heine, Flip Media en Grijsen Straatdesign nog een team.
Peters installatie heeft contract verlengd, nieuwe coachjassen voor de trainers en leiders zijn inmiddels
uitgereikt.
- Het seizoen waarin FC Trias het jeugdveld voor de 2e keer heeft vervangen.
- Het seizoen waarin we hebben besloten dat er voor alle jeugdtrainers een trainingstenue wordt besteld.
Dit is inmiddels uitgereikt.
- Het seizoen waarin we ondanks Corona meer leden hebben.
- Het seizoen waarin we een sponsor-uitje maakten naar Corbeel & Greven en HBT Chaletbouw
- Het seizoen waarin we veel in overleg zijn met de Gemeente over vervanging van de kunstgrasvelden.
Voorlopig lijkt het Hoofdveld wederom goedgekeurd.
- Voor de overige punten verwijs ik u graag naar het volledige verslag op de website.
- Daarbij natuurlijk allemaal een bijzonder sportief seizoen 2021-2022.
-

5.

Financieel Jaarverslag 2020-2021.
-

Bart bedankt Henk Breukers Henk Breukers voor het op stoom houden van de financiën in Coronatijd,
Na de presentatie van Penningmeester Andre Pelle werd Henk Breukers naar voren gehaald en persoonlijk
bedankt voor zijn jarenlange inzet voor de stichting SSB. Hij blijft beschikbaar voor vragen.
Bos bloemen en een dinerbon worden uitgereikt.

-

Het seizoen 2020-2021 is een Corona-seizoen geworden waarin we maar enkele weken hebben kunnen
voetballen en dan ook nog eens met een flink aantal beperkingen en dat hebben we vooral bij SSB kunnen
merken aan het verlies en winstoverzicht.
De werkelijke cijfers wijken behoorlijk af ten opzichte van het seizoen 2019-2021 en de vorig jaar
gemaakte begroting voor het afgelopen seizoen.
Desondanks is het resultaat beter dan dat van het voorgaande seizoen en dat komt omdat Henk Breukers,
de penningmeester van SSB, optimaal gebruik heeft gemaakt van de mogelijkheden die de regering heeft
geboden om allerlei Covid-subsidies aan te vragen ter compensatie van de door de Stichting geleden
schade/kosten.

-
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Balans SSB
We zijn nog steeds een gezonde stichting.
We hebben altijd genoeg reserves gehouden om ook in de toekomst goed door te kunnen.
Bij de balans van SSB valt de stijging van de liquide middelen en vorderingen op en dat heeft dus te maken
met de zojuist aangegeven subsidieregelingen welke we al wel hebben ontvangen maar we gedeeltelijk
hebben gereserveerd totdat we de definitieve beschikking van de Belastingdienst binnen hebben.
Cijfers van FC Trias
Een mooi positief resultaat ten opzichte van het vorige seizoen en dat komt doordat we minder huur voor
de velden hoefden te betalen door de Covid-subsidie bij SSB en omdat de KNVB wederom een deel van
het jaar geen kosten in rekening heeft gebracht.
We hebben, ter compensatie naar SSB, het afgelopen seizoen minder rente doorbelast voor de lening van
SSB bij FC Trias.
Wat bij SSB gold geldt ook bij FC Trias en dat is dat de liquide middelen zijn gestegen door de subsidieuitkeringen.
En ook hier hebben we het bedrag gereserveerd van de ontvangen subsidieregelingen die we pas laten
vrijvallen wanneer we de definitieve beschikkingen ontvangen hebben. Dit staat onder de Te betalen
bedragen evenals het bedrag dat we nog aan SSB moeten betalen.
Dank aan alle sponsoren bedanken voor hun sponsbijdrages bij zowel SSB als FC Trias.
Op een paar sponsoren na heeft iedereen hun afgesproken bijdrages, ondanks de corona-situatie waarin
ze zaten, voldaan en daar zijn we natuurlijk heel erg content mee.
Dank naar de leden van de sponsorcommissie die hier ook een grote bijdrage in hebben gehad.
Daarnaast bedankt de penningmeester alle leden, rustende leden, donateurs en kaderleden voor het
betalen van hun jaarlijkse bijdrage.
De balans:
Een gezonde vereniging! Ook voor komend seizoen
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6.

Verslag kascommissie
- Hans Knook (3) en Melvin Wolterink (2) en Rudi Beijers (1) vormen de kascommissie voor de ALV 2021.
Daar Rudi Beijers geen lid meer is zal hij niet aanwezig zijn.
Hans Knook en Melvin Wolterink adviseert namens de kascommissie de algemene vergadering de boeken
goed te keuren.

7.

Benoeming nieuwe kascommissie
- Hans Knook( 3) , Melvin Wolterink (2) en Willy Wiggers (1) op. André Pelle bedankt nu alvast de heren
voor hun toezegging.

8.

Vaststelling van de balans en van de staat van baten en lasten 2020-2021.
- De Algemene vergadering keurt vervolgens de balans en staat van baten en lasten ongewijzigd en met
applaus goed en verleent het bestuur décharge.

9.

Vaststelling van de begroting inclusief voorstel contributie 2021-2022
Begrotingen van SSB en FC Trias voor het komende seizoen.
Bij de begroting van SSB zijn we er weer vanuit gegaan dat we een normaal voetbalseizoen zullen hebben.
Bij FC Trias verwachten we vergelijkbare cijfers als de begroting van het vorige seizoen maar met
enkele kleine verschuivingen.
Verder zijn er weinig bijzonderheden betreffende deze cijfers.
Contributievoorstel voor het komende seizoen:
Voorstel is de contributie dit seizoen niet te gaan verhogen.
Gezien het resultaat bij FC Trias, het niet of nauwelijks kunnen voetballen en/of trainen hebben wij als bestuur
dit besloten. Hiermee wordt ingestemd. Voorzitter bedankt de penningmeester voor zijn duidelijke
uiteenzetting.
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10. Verkiezing bestuursleden
Aftredend en herkiesbaar:
Voorzitter
Bestuurslid Vrouwenvoetbal
Voorzitter jeugd
Bestuurslid Wedstrijdzaken

: Bart Berenschot
: Dinand Oonk
: Hans de Roos
: Raymond Nienhuis

Benoeming
Bestuurslid algemene zaken facilitair
Bestuurslid seniorenvoetbal

: Erik ten Hagen
: Marco Vredenberg

De algemene vergadering gaat over tot schriftelijke stemming onder leiding van het stembureau
bestaande uit voorzitter Carolien Steintjes, Henk Breukers, Chris Krabben.
Voordat er over werd gegaan tot de verkiezingen wilde de voorzitter de bestuursleden de aandacht geven die ze
verdienen, met name voor de moeilijke periode waarin ook zij hebben moeten acteren. Ze hebben in de periode
waarin menigeen in een bubbel zat toch achter de schermen sturing gegeven aan de commissies en de vele teams
overleggen die er gedaan zijn om het voetbal en ander activiteiten op het Huitinkveld levendig te houden ook
wanneer er weer nieuwe richtlijnen werden afgegeven.
Hans de Roos
Het bestuur was erg blij dat Hans aangaf door te willen gaan als lid van het algemeen bestuur en voorzitter van de
jeugd.
De jeugd met meer dan 500 leden is een dynamische omgeving waarin veel gebeurd en die vaak wordt onderschat.
Het knappe aan Hans is dat hij de afgelopen drie jaren een ontwikkeling heeft doorgemaakt . Hij heeft in zichzelf
geïnvesteerd o.a. door deel te nemen, naast alle taken, aan de bestuur cursus Besturen met Impact van de KNVB.
Hans heeft het hart op de goed plaats en heeft er van alles voor over om de jeugd op de juiste plek te krijgen qua
indeling. Elk jaar weer een grote klus. Heeft zelf daarin een weg gevonden. Samen met Erik van Zutphen en de
coördinatoren is hij fanatiek om nieuwe leden te benaderen, te binden, mensen aan te spreken en ook te
benoemen wat beter kan.
Hans heeft veel kennis van voetbalzaken en daar maak je hem dan ook niets over wijs. Maar bovenal is Hans ook
een plezierige kerel om erbij te hebben en af en toe ontnuchterend als klankbord.
Bart bedankt Hans hartelijk voor de afgelopen drie jaren en succes gewenst met de verkiezing.
Raymond Nienhuis
Het bestuur is ook erg blij dat Raymond Nienhuis heeft aangegeven door te willen in het algemeen bestuur in de
functie bestuurslid wedstrijdzaken
De functie wedstrijdzaken in ons bestuur is onontbeerlijk zo is gebleken. Hieronder hangen dan de
scheidsrechterscommissie, wedstrijdsecretariaten jeugd en senioren en de toernooien.
Door corona zijn een aantal zaken veelvuldig voorbij gekomen: Vele trainingsschema’s tijdens corona;
De overleggen met Willy Bras omtrent de scheidsrechters en het rondbreien elk weekend daarvan, maar ook het
verbinden zoals het geven van cursussen in het vlaggen
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Ook heeft Raymond zich de afgelopen periode met een aantal dossiers bemoeid waaronder de besprekingen met
de gemeente omtrent onze afgekeurde velden vanuit zijn rol als consul.
Raymond is iemand in ons bestuur met een heldere en nuchtere inbreng. Ook als klankbord richting de andere
bestuursleden in de vergadering is hij erg verhelderend en zorgt daarmee voor een goede balans.
Raymond wordt bedankt voor de afgelopen drie jaren en succes gewenst met de verkiezing.
Dinand Oonk
Dinand Oonk heeft zich weer beschikbaar gesteld voor de bestuursfunctie coördinator Vrouwenvoetbal.
Naast de man die thuis 3 vrouwen op de bank heeft, is hij ook bij FC Trias
de sturende factor samen met zijn commissie en in het bijzonder Tanja van der Horst bij de vrouwen.
Meisjes/vrouwenafdeling zou ten opzichte van de jeugd qua aantallen qua werk minder intensief moeten zijn maar
niets is minder waar. Dinand heeft de afgelopen drie jaren heel veel energie gestoken in het herstructureren van
deze afdeling. Veel gesprekken, overleggen, indelingen.
Met name qua aantallen is het elke keer weer een uitdaging om alles maar voor elkaar te maken.
Door Dinand heeft FC Trias ingangen gekregen bij de MVVA waarvan inmiddels een aantal FC Triasmeiden deel van
uitmaakt.
Inmiddels is onze vrouwenafdeling verschoven naar de zaterdag wat ook veel voeten in de aarde had en waarin
Dinand en Tanja erg veel tijd hebben gestoken.
Er is een nieuwe vrouwen 1 en vrouwen 2 trainer aangesteld in de afgelopen drie jaar.
Dinand heeft ook in zichzelf geïnvesteerd om dezelfde bestuurscursus als Hans te volgen.
Daarnaast coördineert Dinand ook de indeling van de ranja, thee en koffie in de rust op de zaterdag en zondag.
Bart bedankt Dinand hartelijk dank voor de afgelopen drie jaren en wenst hem succes met de verkiezing.

Remco Snaphaan
Remco is aftredend en niet herkiesbaar.
De bestuursperiode van Remco kenmerkt zich als een roerige periode,
Zowel bestuurlijk als lid van ons bestuur maar ook privé als mens en als ondernemer.
Door de corona moesten er op het complex e.e.a. geregeld worden, ook qua materialen.
Facilitairen in coronatijd betekent o.a. hekken plaatsen, middelen en zuilen voor de ontsmetting, looproutes etc..
Maar ook de perikelen over de doorlooptijden van het leveren van wedstrijdkleding.
Remco was verantwoordelijk voor de start van de EHBO op het complex. Het binnenhalen van de EHBO vereniging
op ons complex.
Ondersteuning in de jeugd als coördinator met veel passie.
Daarnaast zijn bemoeienis bij het nieuwe scorebord, de sproei installatie, het camerasysteem met de livestream.
Ook Remco heeft tijd geïnvesteerd in de cursus van de KNVB.
Bart bedankt Remco hartelijk voor de fijne samenwerking in het bestuur en wenst hem privé als zakelijk al het
goede.
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Gérald Winkelhorst
Gérald Winkelhorst gaf aan te willen stoppen. Iets wat wij als bestuur erg jammer vinden.
Besturen en een commissie leiden is iets waar je eigenlijk altijd aan moet staan. In die zin, hier is nadrukkelijk
vrijwillig zeker niet vrijblijvend.
Gérald is iemand die e.e.a. zorgvuldig afweegt en hij is tot de conclusie gekomen dat hij niet meer het heilige vuur
had om het nieuwe seizoen te starten. Gérald Winkelhorst 5 jaar in het algemeen bestuur.
Overal een bestuursperiode van iemand met veel voetbalkennis.
Daarnaast ook iemand met een nuchtere kijk en een no-nonsens mentaliteit.
Bart bedankt Gérald voor alle tijd die hij in onze vereniging heeft gestoken, als jeugdtrainer, assistent-trainer maar
ook als VTC en bestuurslid.
Erik ten Hagen
Toen Remco aangaf niet verder te kunnen en willen moesten we als bestuur een nieuwe kandidaat zoeken. Het is
gebleken dat het facilitaire binnen onze vereniging van cruciaal belang is om het spelletje mogelijk te maken.
We moesten op zoek naar een technisch man die ook het DNA van de vereniging heeft.
Erik heeft o.a. zijn deel bijgedragen aan de sproei installatie.
Getrouwd met Dilana, vader van de bij ons voetballende kids Evy (die recentelijk haar opwachting heeft gemaakt
bij de MVVA) en Jim. Werkzaam bij Pentair. Hij woont dicht bij FCW maar bloed kruipt waar het niet gaan kan dus
gewoon bij FC Trias. Erik is de zoon van Jan en Cecile ten Hagen. Voor de oud Fortunezen onder ons, pa Jan ten
Hagen was vroeger bestuurslid, secretaris wel te verstaan, bij Fortuna.
Erik heeft zelf gevoetbald bij Fortuna, later bij FC Trias maar noodgedwongen gestopt door eerst een kniekwetsuur
en later een gebroken been.
Toen hij niet meer door het poortje kwam bij de douane in Schiphol met al het ijzer in zijn lijf was het punt daar om
te stoppen met voetbal.
Erik is nog steeds begaan met de vereniging en het spelletje.
Maar goed, Erik heeft ervoor gekozen om ons te gaan versterken binnen het bestuur en daar zijn we heel blij mee.
Bart wenst Erik succes met de verkiezing!
Marco Vredenberg
Toen Gérald aangaf niet verder te willen moesten we op zoek naar een goeie opvolger. Eén die in het bestuur wil,
maar ook één die voetbalkennis heeft. Na wat gesprekken bood vrij onverwacht Marco Vredenberg zich aan.
Als donderdagslag bij heldere hemel. Hij kent daadwerkelijk goed onze vereniging en daarmee bedoelen we de
jeugd, maar ook senioren. Hij spreekt de taal van de jeugd en diezelfde senioren. Hij heeft de gave heeft om
mensen te verbinden. Maar is vooral iemand die voetbalverstand heeft.
De familie Vredenberg is een echte Triasfamilie. Elk weekend zijn ze er te vinden, zelfs opa en oma’s en ook was
Marco door de week als coördinator jeugd JO17 en JO19 veel bij Trias.
Marco werkt door de week bij Progé Stone en is getrouwd met Pascalle en hebben samen 3 kinderen Joost, Tess en
Rick.
Hij voetbalde tot zijn 26e bij de Boys daarna Vosseveld en vervolgens na 2 jaar weer terug naar de Boys.
Via Kelly Klapwijk erin gerold bij FC Trias en daarna ook de kids voetballend bij onze vereniging, nu nog Joost en
Tess. Waarbij ook Joost inmiddels al een tijdje de trainersrol bij de jeugd heeft opgepakt. Marco heeft al van alles
gedaan bij onze vereniging. Van trainer, leider, jeugdcoördinator, assistent van de hoofdtrainer samen met Ronald
Ubbink. Kortom volgens ons een lot uit de loterij v.w.b. de functie die vacant is.
Marco zal naast zijn VTC en bestuursrol de J019 blijven monitoren en het pad plaveien naar de senioren onder het
motto binding van de eigen jeugd. Veel je succes met de verkiezing!
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Bart Berenschot
Bart gaf aan zich ook herkiesbaar te stellen, na instemming van bestuur en SSB en werd verrast door secretaris
Carolien Steintjes met onderstaande persoonlijke note.
Bart begon zijn taak zo’n 3 jaar geleden.
Hij had gelijk de vaart erin. Trias 2.0. Hij wilde graag de vereniging verenigen zoals hij dat zelf zo vaak noemt.
Betere communicatie. Alle commissies horizontaal communiceren. Probeer het zelf op te lossen.
Dat was en is een lang traject maar toch naar zo’n 3 jaar begint er steeds meer vorm in te komen.
Bart heeft altijd de beste bedoelingen. Gaat altijd uit van het beste van de mens.
Iedereen vergeet wel eens iets of maakt een fout maar dan nog doet iedereen zijn of haar best.
Bart heeft een hekel aan onrecht. Pakt liever de telefoon voor een gesprek dan al dat ge-app.
Dat doet hij dan ook geregeld tussen de afspraken van zijn werk bij Steentjes door.
Soms moeten we hem iets afremmen, iets kalmeren als we bijvoorbeeld bij de Gemeente op bezoek zijn. Gelukkig
ging dat goed met collega Raymond aan zijn zijde. Maar ook nu met collega bestuurder André heeft hij een fijne
sparringpartner erbij. Iets wat ook nodig is als voorzitter van zo’n dynamische vereniging. Af en toe valt het woord
thuisfront. Door zijn vrouw Sandra (ministerie van oorlog) wordt hij ook in bedwang gehouden. Hartelijk dank
Sandra.
Hij steekt zijn mening niet onder stoelen en banken en dat moet ook niet. Toch staat hij altijd open voor een
gesprek. Hij heeft een duidelijke koers voor ogen.
Bart geniet van alles, van de onderhoudsploeg die vrijdagmiddag nog lekker borrelen tot de jongste Ukkies die in
hun veel te grote broek op het veld staan.
Daarnaast mag hij zelf ook nog graag een potje voetballen en hoopt dat we binnenkort weer keihard bier kunnen
drinken zoals hij zelf altijd zegt.
Wij zijn blij met deze voorzitter en hopen op ieders stem.

11. Uitslag bestuursverkiezing en benoeming bestuurslid
-

De voorzitter van het stembureau maakt het volgende bekend:
Uitslag : 64 aanwezigen, 60 stemgerechtigden.
 Bart Berenschot
: 60 uitgebrachte stemmen
 Dinand Oonk
: 60 uitgebrachte stemmen
 Hans de Roos
: 60 uitgebrachte stemmen
 Raymond Nienhuis
: 60 uitgebrachte stemmen
 Erik ten Hagen
: 60 uitgebrachte stemmen
 Marco Vredenberg
: 60 uitgebrachte stemmen

 Ja: 58; Nee: 1 Blanco : 0
 Ja: 55; Nee: 3 Blanco : 2
 Ja: 58; Nee: 1 Blanco : 1
 Ja: 58; Nee: 1 Blanco: 1
 Ja: 60 ; Unaniem
 Ja: 60 ; Unaniem

Worden benoemd tot bestuurders van FC Trias. Bloemen worden uitgereikt.
Applaus volgt.
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13. Diversen commissies/SSB
Senioren
Verlengen contracten trainers Heren 1,2 en 3.
Goede doorstroming van de jongens JO19 naar senioren, net als afgelopen jaar tijdig evalueren en in beeld
krijgen.
Binding met onze vereniging behouden
Zaterdag- en zondagvoetbal uitbreiden en continueren
Vrouwen- en Meidenafdeling (Dinand Oonk)
Zondagvoetbal naar de zaterdag
Nieuwe trainer Vrouwen 1; Nenad Dokic
Junioren, mix van jongen en meiden behouden zo lang mogelijk samen spelen bvk JO-17
Werven leden
Uitbreiden commissie met Tanja van der Horst
Jeugd (Hans de Roos)
Start Ukkievoetbal
Verlengen contract Eric van Zutphen met 2 jaar.
Werving leden
Opleiden eigen spelers ten behoeve van het eerste. Binding spelers richting senioren, breedtesport (w.o.
doorstroming senioren inclusief zaterdagvoetbal)
Wedstrijdzaken/ scheidsrechters
Wedstrijdzaken tijdens Corona, veel geluk dat we met een grote vereniging enorm veel onderlinge
wedstrijdzaken hebben kunnen organiseren. Raymond bedankt alle vrijwilligers rondom het organiseren van
alle wedstrijden, Van grasmaaien tot doelen klaar zetten.
Bij de scheidsrechterszaken is er een cursus geweest een opfrissing. Willy Bras wordt hartelijk bedankt voor
alle coördinatie rondom de scheidsrechters.
Algemene zaken organisatorisch (Léon ten Elshof)
Campagne “Wordt jij onze nieuwe clubheld”
Welkom Terug Party 22 Oktober.
Jubileumfeest op 2 Juli 2022
Vooruitblik op de huisstijl en het aanzicht op het complex. Aankleding bestuurstafel.
Algemene zaken facilitair (Erik Ten Hagen)
Tijdelijke shirts
Coachjassen Peters Installatietechniek
Trainingspakken jeugdkader Dalphin
Jeugdtrainer tenue
Vooruitblik tot aan 2024
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SSB
- Velden, erg veel klachten maar helaas nog geen akkoord tot vervanging. Continue veel gesprekken bij de
Gemeente.
- Jeugdveld is wederom vervangen.
- Samenwerking Winterswijkse Ijsvereniging is en goede buur.
- SSB dankt ook Gerard Knook voor zijn jarenlange inzet en wil voor de komende 5 jaar een goede
continuiteit
- Henk Breukers wordt bedankt voor zijn inzet.
14. Rondvraag
Gordon van de Graaff vraagt wat er gebeurt met het gegeven dat er een keer geen vrijwilligers meer zijn.
Dat is een moeilijke vraag, we hebben nog steeds wel nieuwe aanwas. Voor nu weer 20 nieuwe vrijwilligers.
Wellicht wordt was en rijschema uitgebreid. Door Corona bijna geen ouders op het complex.
Door persoonlijke benadering en vooral nieuwe leden te betrekken in het verenigingsleven komt het plaatje
toch weer rond. Het blijft onze aandacht houden.
Stef Meeuwsen vraagt of het zinvol is om een jurist in te schakelen.
Met name in betrekking tot de veld-vervanging. Willy Smit geeft aan dat dit geen oplossing is.
Politiek is niet eerlijk, er is voortschreidend inzicht, dit heeft geleid tot tijdelijk opfrissen van het hoofdveld.
Ook het zelf inschakelen van een keurings-instantie heeft geen goede invloed op de communicatie met de
gemeente. SSB blijft in gesprek. Raymond heeft in zijn rol als consul hier korte lijnen in. De keuring is volgens
NOC/NSF en deze punten staan vast.
15. Sluiting
De algemene vergadering wordt om 22.10 uur gesloten.
Voorzitter Bart Berenschot bedankt iedereen voor zijn of haar aanwezigheid.

Notulen goedgekeurd tijdens de ALV 26-9-2022

Bart Berenschot (Voorzitter)

: ……………………………….

Andre Pelle(Penningmeester)

: ………………………………..

Carolien Steintjes (Secretaris)

: …………………………………
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