28-12-2018

Van de bestuurstafel
Nieuwjaarsreceptie
Wanneer is het een goed tijdstip? Altijd wel stof tot discussie.
We willen het oudbollige er wat afhalen en hebben wat kleine stapjes genomen. Zo gaan we wat beter onze plannen
toelichten en zijn we voornemens deze gelegenheid te gebruiken om afscheid te nemen van iemand die - na onze
vereniging decennia lang heeft gediend in allerlei functies – besloten heeft zijn laatste actieve taak binnen Virtus te
beëindigen.
Benieuwd? Alle leden, sponsoren en donateurs zijn welkom op 5 januari om 19 uur in ons clubhuis.

Kantinezaken
1 januari zullen alle artikelen met 6 % BTW worden omgezet naar een BTW percentage van 9%.
Het bestuur heeft besloten de verkoopprijzen vooralsnog niet te wijzigen .

Onderhoud.
De CV van de kleedkamers is defect; deze zal op 7 januari worden gerepareerd.

Financieel.
1.
2.
3.

Subsidie gemeenten: Ook dit seizoen is deze subsidie tijdig aangevraagd en zojuist ontvangen.
Zoals afgesproken in de ALV wordt de kascommissie binnenkort uitgenodigd voor de eerste controle.
De sponsorfacturen worden deze maand verstuurd en de eerste ontvangsten zijn binnen

Seniorenzaken.
De trainer van de heren seniorenselectie stopt aan het einde van dit seizoen. Sollicitatieprocedure wordt opgestart.

Algemene zaken.
Invulling van de komende commissieavond (naar aanleiding van gesprek met Hans Vonk)
Deze avond zal worden gehouden op vrijdag 1 februari 2019, start om 19.30 uur en einde 21.30 uur.
De agenda kent – na kennismaking – 2 agendapunten:
1. Brainstormen: Wat is nodig om het enthousiasme te vergroten van de commissies en de commissieleden ? –
90 min.
2. Informatie: Wat betekent de nieuwe wet op privacybescherming voor de commissies? – 30 min.
De werkvorm bij agendapunt 1 wordt interactief ingevuld, met kleine groepjes – iedereen aan het woord - en aan het
einde een samenvatting door het bestuur. De commissies krijgen tweede week januari “een uitnodiging in de bus”.
Risico - analyse datalekken door bestuur vastgesteld.
Deze risico - analyse is een wettelijke verplichting voor alle verenigingen als gevolg van de zogenaamde AVG.
Voor al onze administraties zijn de risico’s van datalekken vastgesteld, waarbij gekeken is naar de kans van optreden en
de potentiele gevolgen voor onze leden. De conclusie van deze risico - analyse leidt er toe dat op een aantal plaatsen
de bescherming tegen datalekken zal worden aangescherpt. Eén van die maatregelen is het informeren van onder
andere de commissies over get gebruik van gegevens.

Vooruitblik bestuurlijke onderwerpen januari 2019.
1. Contractverlengingen trainers en begeleiding.
2. Autorisaties op computers bij Virtus
3. Consumptiebeleid vrijwilligers en eventueel werken met clubcards per commissie.
4. Samenwerking met Seolto.
5. Voorstel aanschaf moderne en mobiele beamer + presentatiescherm in het clubhuis (ALV punt)
Fijne jaarwisseling!
Hans Dietvorst
Bestuurslid algemene zaken.

