Notulen ALV 30-11-2018
Welkom en mededelingen
- Rien heet iedereen welkom om 20:00 en de leden nemen op zijn verzoek 1 minuut
stilte voor de leden en niet-leden die afgelopen jaar zijn overleden.
Jaarverslag en vaststelling jaarverslag
- Zowel bij de jeugd als bij de senioren heeft Virtus positieve resultaten behaald in de
competitie.
- Helaas hebben het 1ste en 2de elftal de promotie net misgelopen. Het Dames-elftal is
kampioen geworden.
- Onder de Jeugd zijn meerder elftallen kampioen geworden.
- Rien legt uit dmv staafdiagrammen hoe het leden aantal is binnen de club. Zie
presentatie.
- Rien geeft aan dat de aandacht op de financiele situatie moet blijven om alles in orde
te houden. Zie presentatie.
Financieel jaarverslag 2017-2018
- Rien en Matt geven uitleg over de finaciele situatie en de begroting van 2017-2018.
Zie presentatie.
- Zorgelijke opmerkingen van de sponsoren die openstaande posten hebben bij de club
door het niet betalen van de sponsorgelden. Als opmerking werd er gegeven of er
geen schriftelijke opzegging kan komen voor sponsoren. We zullen met Ruud
kortsluiten hoe dit aan te pakken zodat het in de toekomst een lager bedrag kan
worden.
- Achterstallige contributie zijn behoorlijk hoog. Kok van Wijngaarden gaat hier
achteraan om ervoor te zorgen dat deze betaald worden.
Verslag kascontrolecommissie.
- Jan Scheele verteld namens de kascontrolecommissie de bevindingen van de
controle. Deze is bijgevoegd als bijlage.
- Kas commissie heeft de begroting van 2017-2018 goedgekeurd.
- ALV : goedkeuring.
Verslag commissie van onderzoek financiën seizoen 2016-2017.
-

Mark Oskam verteld namens de onderzoekscommissie wat er afgelopen periode is
gedaan om een beter beeld te krijgen over 2016-2017. Bijgevoegd vind u zijn verslag.

Vaststelling jaarverslag – decharge bestuur
- Marian Cullens heeft haar verhaal verteld waarom het rommelig was tijdens het
termijn 2016-2017.
- Kok van wijngaarden stelde de vraag of de bankstukken zijn doorgenomen door de
commissie, het antwoord is Ja maar er missen stukken.
- Uiteindelijke conclusie ALV : geen extern bureau
- ALV : Decharge 2016-2017 is goedgekeurd

-

Vertrouwen in het bestuur is door de ALV gegeven met : 16 stemmen voor en 5
stemmen tegen.
Hans Vonk wordt door het bestuur uitgenodigd om zijn verhaal te mogen doen en
zijn ideeën te delen met het bestuur.

Verkiezing kascontrole commissie
- De huidige leden van de kascommissie hebben zich niet verkiesbaar gesteld voor een
volgend termijn. Via de ALV vragen we of er leden zijn die zich verkiesbaar willen
stellen.
- Jan Beljaars, Mark Oskam en Geert Jaspers stellen zich beschikbaar.
- Het verzoek is om iedere 3 maanden de finaciele positie te bespreken zodat we tijdig
kunnen bijspringen waar nodig is. Het bestuur en de ALV gaat hiermee akkoord.
Toelichting en vaststelling jaarbegroting seizoen 2018/2019
- Matt geeft uitleg over de begroting
- Helaas is er niemand geweest op de inzage avonden van de stukken.
- Men krijgt de tijd om deze begroting in te zien.
- ALV geeft goedkeuring met 0 tegen 8 voor.
Verkiezing bestuursleden
- Hans Dietvorst stelt zich verkiesbaar al bestuurslid Algemene Zaken.
- 24 leden voor
- 1 lid tegen
- 1 lid Blanco
- Het bestuur heet Hans van harte welkom in het bestuur.
Rondvraag
- Erwin van Zitteren vraag hoe het staat met het Oud-Papier onderzoek gaande
industrie gebied Moerdijlk, Erwin heeft een plan liggen en aangeboden om hier oud
papioer op te halen. Het bestuur zal dit gaan oppakken
- Jan Scheele vraagt of de bierprijs wordt aangepast, Arno geeft hierop antwoord dat
de verhouding weg is. We houden een onderzoek en na de winterstop geven we de
uitslag.
- Edwin van Deuren : is het mogelijk om de ALV te vervroegen naar de maand
September? Antwoord; ivm de vakantie in die maanden is er besloten om de ALV in
November te houden.
- Leo Dietvorst stelt de vraag wat de functie Senioren/dames voetbal inhoud.
Rien legt uit dat we meer input willen hebben van de senioren teams. En we hopen
dat met deze functie te krijgen
- Frans ; Geluidsinstallatie geen muziek/geluid buiten op de tribune. Arno geeft aan
dat alles prima ingesteld staat.
- Wim Janssen stelt de vraag waarom het oud-papier niet door elk elftal gelopen kan
worden, verplicht. Het kost elke maand steeds meer moeite om mensen te werven
voor het lopen. Het is een inkomstenpost die we niet kunnen missen als we deze
kwijtraken. De selectie-elftallen werden geopperd en afgewezen.

