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Van de bestuurstafel
Ik heb besloten om minimaal 1 keer per maand een BLOG te schrijven over wat er zoals gebeurt in het bestuur en welke
besluiten zijn genomen. Na de ALV van einde November was dit de eerste bestuursvergadering, die vanwege ziekte niet
vol bemand was.
Gesprek met Hans Vonk
De vergadering startte met een open gesprek met Hans Vonk die, op uitnodiging van het bestuur naar aanleiding van de
ALV, aanwezig was. Er werden - met open vizier - beelden uitgewisseld over wat er leeft bij Hans en ook een deel van de
achterban met als doel om tot verbeterpunten te komen.
De kern van Hans zijn betoog was dat het bestuur meer moest gaan besturen en meer interesse kon tonen in wat er
leeft bij de commissies. Op die manier gaat meer binding ontstaan en gaan er meer mensen opstaan om mee te gaan
doen. Na de uitwisseling van beelden - die niet ver uit elkaar lagen kwamen we gezamenlijk tot een eerste stap en dat is
een overleg tussen bestuur en afvaardiging van de commissies die binnen Virtus actief zijn. Deze zal medio januari
plaatsvinden.
Financieel.
4 keer per jaar kascontrole.
We hebben tijdens de ALV decharge (met complimenten) gekregen en inmiddels zitten we weer bijna halverwege het
seizoen 2018-2019. We hebben tijdens de ALV afgesproken om samen met de kascontrolecommissie gewoon 4 keer per
jaar bij elkaar te zitten om volledig open en transparant verantwoording af te leggen.
Door de nieuwe weg die we zijn ingeslagen met onze financiële administratie hebben we in het bestuur- zonder extra
inspanningen - iedere vergadering de actuele winst/verliesrekening op tafel.
Realisatie van de begroting op koers.
Momenteel lopen enkele posten uit de begroting en anderen blijven wat achter, maar de algemene indruk na 5
maanden is dat we de door ALV goedgekeurde begroting gaan waarmaken. Wat wel opvalt is dat de kosten om oud
papier op te halen groter zijn dan verwacht. Onze penningmeester gaat op onderzoek naar oorzaken.
Contributie indexering wordt ook dit jaar gebruikt.
Wel zal - zoals afgesproken in de ALV van 2015 de contributie worden geïndexeerd met 2,5 %; dit gebeurt bij de
contributie-inning van aanstaande januari.
Jeugdzaken.
Van onze zustervereniging is een verzoek ontvangen om samen te gaan werken bij een bepaalde leeftijdscategorie. In
overleg met de TC neemt het bestuur hierover een besluit.
Seniorenzaken.
De contractbesprekingen met onze selectietrainers worden naar verwachting deze maand afgerond.
Kantinezaken.
Nog geen prijsverhoging kantineprijzen als gevolg van BTW wijziging.
We hebben wel wat zaken te sturen zoals het wettelijk gegeven dat de BTW per komende 1 januari gaat stijgen van 6%
naar 9%. We zullen daar zeker nadelige gevolgen van hebben, maar gelet op begrotingsstatus op dit moment hebben
we besloten om de desbetreffende kantineprijzen nog niet aan te passen en einde januari het effect van dit besluit te
bezien.
Algemene zaken.
Er is een opstart gemaakt met implementatie van de AVG (Algemene Verordening Gegevensbeheer); binnenkort treft u
het privacyreglement van onze vereniging op onze website.
Zo………….dat was de eerste van een serie
Hans Dietvorst
Bestuurslid algemene zaken.

