Algemene ledenvergadering vv Westerwolde 19-09-2016
Aanwezig bestuur:
Voorzitter
Penningmeester
Bestuurslid
Bestuurslid
Bestuurslid

: Jan Hebers
: Reiny van Hateren
: Hendrik Beikes (vice vz.)
: Erik Geukes (notulist)
: Wim Eelsing

Afwezig m.k.:
Secretaris

: Gavin Vos

Aanwezige leden:
Zie presentielijst (31 leden)
Agenda
1. Opening & Welkom.
2. Vaststellen agenda.
3. Mededelingen en ingekomen stukken.
4. Notulen vorige ledenvergadering.
5. Verkiezing bestuursleden.
6. Jaarverslag van de secretaris.
7. Jaarverslag van de penningmeester.
7.1. Verslag kascommissie.
7.2. Vaststellen begroting 2016-2017.
8. Korte pauze.
9. Jeugdcommissies met speciale aandacht voor jeudgdbeleidsplan.
10. Verslag van de commissies.
10.1. Activiteiten commissie.
10.2. Supportersvereniging.
10.3. Commerciële commissie.
10.4. Club van 50.
10.5. Onderhoudscommissie.
10.6. Toernooi commissie.
10.7. Scheidsrechters.
11. Rondvraag.
12. Sluiting.
Actie houder

1.

Opening & welkom.
De voorzitter heet iedereen welkom en opent de vergadering om 19:40 uur.

2.

Vaststellen agenda.
Er zijn geen wijzigingen en/of aanvullingen op de verstrekte agenda.

3.

Mededelingen en ingekomen stukken.
De notulen van deze algemene ledenvergadering zullen mede worden gebruikt om de
privatisering en statutenwijziging bij de notaris in gang te zetten. Er zijn vanuit de
vergadering geen vragen meer over dit onderwerp, zoals ook de vorige ledenvergadering
het geval, stemt unaniem iedereen voor privatisering en ook statutenwijziging van de vv
Westerwolde. Een meerderheid van de leden is aanwezig om dit te bekrachtigen.

4.

Notulen vorige leden vergadering.
Door een technisch probleem zijn de notulen van de vorige ledenvergadering niet
beschikbaar, deze zullen samen met de notulen van deze vergadering op de site worden
geplaatst.

5.

Verkiezing bestuursleden.
Aftredend en niet herkiesbaar zijn dit jaar Reiny van Hateren (penningmeester) en Gavin
Vos (secretaris).
Het bestuur heeft 3 nieuwe kandidaten gevonden om in het bestuur plaats te nemen.
Voorgesteld wordt om Wim Eelsing het penningmeesterschap te laten doen. Dit wordt
door de vergadering met een meerderheid van stemmen aangenomen.
Als nieuwe bestuursleden stelt het bestuur Andrea Drenth, Fedde Kuiper en Michel Bults
voor.
De functies van Andrea, Fedde en Michel zullen respectievelijke secretaris,
wedstrijdsecretaris senioren en bestuurslid worden.
Dit wordt door de vergadering met een meerderheid van stemmen aangenomen.
De voorzitter bedankt de kandidaten voor hun bereidwilligheid om in het bestuur plaats
te nemen en wenst hun een goede tijd binnen het bestuur.
Harm Jan Pleiter vraagt of Fedde alleen wedstrijdsecretaris van de senioren wordt. Het
antwoord is ja, binnen de jeugd (SJO-WVC) wordt dit door Wubbo Mulder geregeld.

6.

Jaarverslag van de secretaris.
Het jaarverslag wordt door de voorzitter voorgelezen.
Het afgelopen seizoen hadden we 295 spelende leden en 50 kaderleden.
Vanuit de vergadering zijn er geen vragen over het jaarverslag.

7.

Jaarverslag van de penningmeester.
De penningmeester deelt het financieel jaarverslag uit.
Vervolgens wordt door de penningmeester een uitgebreide uiteenzetting per onderdeel
gegeven.
Het resultaat is € 974,42 negatief. Dit wordt veroorzaakt doordat de gemeente
Vlagtwedde de energiekosten voor 2 jaar bijna gelijktijdig in rekening heeft gebracht. De
jaarkosten van energie bedragen ongeveer € 4.500,=.
Dit bezien kunnen we van een goed financieel jaar spreken.

Door Egbert Lutje wordt nog een aanvullende uitleg omtrent de financiële positie van
vvWesterwolde gegeven. De conclusie hieruit is dat vvWesterwolde een
‘weerstandsvermogen’ van ongeveer 20% heeft wat een prima uitgangspunt is.
7.1.

Verslag kascommissie.
In de kascommissie zitten Eppo Bulder, Gerard en Kars.
Door de kascommissie wordt verteld dat ze geen onrechtmatigheden in de boeken hebben
kunnen vinden en stellen dan ook aan de vergadering voor om de penningmeester
decharge te gaan verlenen.
Door de vergadering wordt hierop decharge aan de penningmeester verleent.

7.2.

Vaststellen begroting 2016-2017.
Door de penningmeester wordt de begroting voor 2016-2017 uitgedeeld.
Door de voorzitter wordt aangegeven dat we een aantal (senior)leden hebben welke geen
contributie afdragen.
Het bestuur wil hier strenger mee omgaan en na herinnering, aanmaning en contact
overgaan tot (tijdelijke)schorsing. Vanuit de vergadering kan men achter dit standpunt
staan.
Door Harm Jan Pleiter wordt gevraagd wat de verhouding is tussen automatische- en niet
automatische contributie betaling. 95% van de contributie wordt automatisch geïnd via
incasso. Hiervan wordt ongeveer 8% gestorneerd door de bank.
Dit seizoen zal de privatisering worden afgerond. Dit betekend o.a. dat we zelf de energie
inkoop moeten gaan regelen alsmede verzekeringen etc. Hiervoor ontvangen we dan van
de gemeente Vlagtwedde een jaarlijkse vergoeding van
Er wordt verder gesproken over een bijdrage van vvVeelerveen voor het gebruik van ons
kunstgrasveld door SJO-WVC. Er volgt een discussie waaruit naar voren komt dat dit een
zaak is welke tussen beide besturen moet worden geregeld.
Harm Jan Pleiter stelt de vraag of het gehele bedrag van de club van 50, ongeveer €
2.500,= wordt besteedt aan opleidingen van jeugdtrainers. Op dit moment vindt er een
inventarisatie plaats van alle jeugdtrainers welke hiervoor in aanmerking komen of willen
komen. Waarschijnlijk is het beschikbare bedrag niet voldoende en wordt er voorgesteld
om ook de opbrengst (of een deel) van de club van 50 van seizoen 2016-2017 hiervoor te
gaan besteden. Harm Jan Pleiter wil graag in de volgende ALV een verslag zien van de
besteding.
Harm Jan Pleiter stelt vervolgens de vraag of er een (betaald)jeugdtrainer voor de oudere
jeugd kan worden aangetrokken, dit wordt meegenomen door het bestuur.
De penningmeester bedankt iedereen die heeft meegewerkt aan de totstandkoming van
de financiële zaken.

8.

Korte pauze.

9.

Jeugdcommissies met speciale aandacht voor jeudgdbeleidsplan.
Door de voorzitter wordt aangegeven dat het nieuwe jeugdbeleidsplan is in te zien via de
website van vvWesterwolde. Hierop wordt door de aanwezigen aangegeven dat dit plan
niet vindbaar is op de site, alleen het exemplaar van 2007.
Het blijkt dat inderdaad het nieuwe jeugdbeleidsplan niet op de site staat.
Het bestuur zal zorgdragen dat vanaf morgen het nieuwe jeugdbeleidsplan op de site komt
te staan.
Aan de leden de vraag om deze te gaan lezen en eventuele op- en aanmerkingen aan het
bestuur te mailen.
Door Marcel Kok wordt verteld dat de alle jeugdteams geheel in een nieuw tenue zijn
gestoken. Door in totaal 6 sponsoren zijn alle 15 teams voorzien van een nieuw tenue.
De jeugd telt momenteel 140 leden van vvWesterwolde en 35 leden van vvVeelerveen,
totaal dus 175 jeugdleden.
Helaas is het ook dit jaar niet gelukt om een A-team te realiseren. Toch is er een groei van
het aantal jeugdteams, momenteel hebben we o.a. 3 F-teams.
Fedde Kuiper geeft aan het gevoel te hebben dat jeugdleden ‘te snel’ naar vvVeelerveen
worden getrokken, hierdoor zal je nooit een A-team krijgen. Er volgt over dit onderwerp
een discussie waarbij wordt aangegeven dat o.a. het nieuwe jeugdbeleidsplan dit ‘te snel
overstappen’ naar de senioren moet voorkomen.
Loek Swarts geeft aan respect te hebben voor de kleuren keuze van de nieuwe
jeugdtenues en vraagt of de jeugdcommissie bij deze keuze een democratisch gevoel

10.

Verslag van de commissies.

10.1. Activiteiten commissie.
Harm Jan Pleiter geeft opsomming van de belangrijkste activiteiten van het afgelopen
seizoen waarbij de potgrond actie een behoorlijke opbrengst heeft gegenereerd. Dank
voor alle helpers hierbij. De volgende potgrondactie staat voor 4 maart 2017 gepland.
Graag iedereen deze dag vrijhouden om als vrijwilliger mee te kunnen helpen.
Het programma voor 2016-2017 zal redelijk traditioneel zijn waarbij op zaterdag 24 juni
2017 een familiedag zal worden georganiseerd.
Verder is de activiteiten commissie bezig om nieuwe activiteiten te ontplooien, ideën zijn
altijd van harte welkom.
Doordat Andrea Drenth nu gaat plaats nemen in het bestuur zijn er momenteel 2
vacatures, liefhebbers kunnen zich altijd aanmelden.

10.2. Supportersvereniging.
Vanuit de supportersvereniging is er geen nieuws te melden.
Het leden aantal daalt snel, er zijn nog maar 70 leden. Het lidmaatschap voor één jaar is €
5,=, misschien is het goed om meer actief leden te gaan werven.
10.3. Commerciële commissie.
Geen nieuws te melden.
Harm Jan Pleiter vraagt wat de speerpunten voor het komende seizoen zijn.
Voor het komende seizoen is het de bedoeling om meer sponsoren rond het kunstgrasveld
te krijgen.
10.4. Club van 50.
Bij afwezigheid van Kris de Roo neemt de voorzitter deze commissie voor zijn rekening.
Op dit moment zijn er voor het seizoen 2016-2017 31 toezeggingen, waarvan 14 hebben
betaald en nog 16 in afwachting zijn.
Voor de opbrengsten van de club ban 50, zie hiervoor onder 7.2.
10.5. Onderhoudscommissie.
Op vrijdagmorgen worden door deze vrijwilligers allerlei klussen opgeknapt. Er zijn
momenteel 5 tot 7 vrijwilligers hierbij actief, nieuwe vrijwilligers zijn ook hier van harte
welkom.
Op dit moment wordt er gewerkt aan het afsluiten van het toegangshek. Er volgt een
discussie over of dit een goede zaak is of juist niet.
10.6. Toernooi commissie.
Nederlagen toernooi wordt weer georganiseerd, details hierover zullen in de loop van het
seizoen volgen.
10.7. Scheidsrechters.
Momenteel zijn er 15 scheidsrechters actief, inzetbaarheid is momenteel toereikend.
Voor de kabouters was de invulling vaak moeilijk, dit is nu opgelost.
11.

Rondvraag.
- Fedde Kuiper; wordt er nagedacht over een feestje na de wedstrijd tegen bijvoorbeeld
vvAlteveer? Vz; dit staat op de agenda van het bestuur.
- Gerard; er werd over gesproken dat het grasveld dit jaar ‘over de kop’ zou gaan, tot nu
toe nog niet gebeurt, veld is wel slecht. vz; door de gemeente werd ook in eerste
instantie aangegeven dat dit zou gebeuren, echter bij nader inzien vond men de kwaliteit
nog dusdanig dat door de gemeente is besloten om het veld niet ‘over de kop’ te halen.
Dit blijft een aandachtspunt welke door het bestuur nauwlettend wordt gevolgd.
- Marcel Kok; is het misschien een suggestie om de supportersvereniging en de
activiteitencommissie samen te voegen tot één onderdeel?
Harm Jan Pleiter geeft uitleg, misschien een goed voorstel, nemen we mee op de agenda
van de komende commissie vergaderingen. er volgt een discussie hoe de naam van de

samenvoeging zou moeten gaan heten. Uit de vergadering komt naar voren dat de naam
van supportersvereniging het beste wordt gevonden, zeker ook omdat men hier ‘lid’ van
kan worden.
- Reiny van Hateren; vraag aan het eerste elftal om een keer een wedstrijd op gras te gaan
voetballen.
- Reiny van Hateren; de vrijwilligers korting voor het nieuwe seizoen gaat altijd in met de
contributie van november van het betreffende seizoen.
- Harm Jan Pleiter; wanneer zijn de stukken beschikbaar welke nu ontbreken? Vz.; deze
zullen via de mailingslijst naar de verschillende commissies worden gezonden.

12.

Sluiting.
De voorzitter vraagt iedereen te gaan staan en bedankt Reiny van Hateren voor de
getoonde inzet van de afgelopen jaren.
Aansluitend worden alle aanwezigen bedankt voor hun komst en de vergadering
afgesloten.

Voorzitter:

Secretaris:

J. Hebers

G. Vos

