22-1-2018

Van de bestuurstafel
Vrijwilligersavond (pro-deo avond)
Vrijwilligers, noteer alvast deze datum: vrijdag 22 maart 2019.
De invulling van de avond willen we wat anders maken dan de afgelopen jaren; over de invulling er van
wordt binnenkort gesproken met de activiteitencommissie.
Jantje Beton
Wij kregen een tip van Erwin van Zitteren (bedankt Erwin!) over de komende actie Jantje Beton, een actie
die naast een goed doel ook goed kan uitpakken voor de Virtus-kas. We zijn op zoek naar vrijwilligers die
deze actie willen coördineren. Graag reactie naar Dianne Snijders of Hans Dietvorst.
Sponsorloop Jesse Gorter-Kika actie
Op 14 april vind – in het kader van Kika – een sponsorloop plaats op ons complex die zal worden gehouden
voorafgaand aan de thuiswedstrijd van Virtus 1. Jesse is een jongen uit Zevenbergen die getroffen is door
deze vreselijke ziekte. Nadere berichten over deze sponsorloop volgen.
Kantinezaken
Het bestuur heeft besloten de kantineprijzen niet te verhogen als gevolg van de wettelijke wijziging van het lager BTW
tarief van 6% naar 9%.

Onderhoud.
De frituurpan in onze keuken was defect en is inmiddels gerepareerd. Op het complex wordt binnenkort een boom
gerooid in de nabijheid van onze opslagcontainer.

Sponsorzaken/oud papier.
Het – vorig jaar al door Edwin van Zitteren geopperde – voorstel om circa 30 bedrijven op industrieterrein
Moerdijk te benaderen voor oud papiersponsoring is opgepakt door Jan Luc Mathee. Binnenkort gaan de
brieven naar betreffende bedrijven uit.
Financieel.
1.
2.
3.
4.

Begroting loopt op hoofdlijn volgens plan, er komen echter wat onvoorziene kosten aan.
De oud papier bus moet opnieuw worden bestickerd: kosten geschat €1500,Kassa clubhuis moet worden vervangen, omdat recent bekend is geworden dat de software niet meer wordt
ondersteund (Windows XP) en daarmee ook niet veilig meer is: kosten €1100,Er is een tarievenblad opgesteld voor gebruik van onze accommodatie door derden.

Seniorenzaken.




De trainer van Virtus 1 in seizoen 2019/2020 is een bekende: Siva Ken schuift door vanuit ons tweede team.
Voor een verzorger voor seizoen 2019/2020 zijn we nog druk zoekende.
Als keeperstrainer voor 2019/2020 is aangesteld Albert Jansen, hij is woonachtig in Zevenbergen.

Het bestuur wenst de heren een prettige samenwerking en veel succes in het komende seizoen.
Daan Dietvors heeft besloten om komend seizoen te stoppen als grensjager bij Virtus 1. Wij zijn op zoek naar een
opvolger.

Jeugdzaken.
 Max van der Kloot is doende om een scheidsrechter cursus te organiseren op ons complex: van
Virtus nemen 10 leden deel, aangevuld door circa 5 leden van omringende verenigingen.






De keepersdag was een succes! Met dank aan de organisatie en de 3 sponsoren (Pelikaan, Mixtra, de
Borgh) hebben 20 keepers een genoten van een prima georganiseerde keepers clinic. Wat ik zelf erg
leuk vond was dat er ook meisjes deelnamen.
In een constructief gesprek hebben vertegenwoordigers van beide verenigingen een gesprek met
elkaar gehad over lopende zaken zoals elftalbezetting, scheidsrechter cursus en gebruik van elkaars
accommodatie. Er zijn afspraken gemaakt die inmiddels zijn gecommuniceerd met de betreffende
coördinatoren.
Een aanvraag van de jeugdcommissie voor inzet van een looptrainster die in 3 sessies via “train de
trainer” onze jeugdtrainers gaat helpen is goedgekeurd.

Algemene zaken.



De commissie avond zal – in tegenstelling tot eerder bericht - worden gehouden op vrijdag 8-2-2019, 19.30 21.30 uur. De commissievertegenwoordigers krijgen komende week “een uitnodiging in de bus”.
Er wordt – als regel - twee wekelijks op maandag vergaderd door het bestuur. Afgesproken is dat er van 20.00
uur – 20.30 uur ruimte in de agenda wordt ingericht om ingebrachte onderwerpen van leden – al dan niet in
hun aanwezigheid – te behandelen zodat er snel antwoord kan komen op vragen. De enige “eis” is dat
duidelijk door leden dient te zijn aangegeven waar het over gaat en wat het probleem is dat wordt ervaren.
Hiermee bevorderen we dat onderwerpen niet blijven hangen en er snel duidelijkheid ontstaat.

Investeren in duurzaamheid / LED verlichting op de velden.
Een offerte om alle velden te voorzien van LED verlichting is beoordeeld en afgewezen door het bestuur. Het blijkt dat
de verhouding investering en terugverdientijd onacceptabel en niet verantwoord is, ondanks de mogelijkheid om 20%
subsidie op deze investering aan te vragen. Ook inzet van warmtepompen op ons complex is absoluut onrendabel en
geen verdere reden voor onderzoek.

Vooruitblik bestuurlijke onderwerpen januari 2019.
1. Autorisaties op computers bij Virtus / vaststelling Automatiseringsbeleid.
2. Aanvraag kantineforfait bij de belastingdienst
3. Consumptiebeleid vrijwilligers en eventueel werken met clubcards per commissie.
4. Werving jeugdleden in vooral de jongere leeftijdscategorieën volgend seizoen
Hans Dietvorst
Bestuurslid algemene zaken.

