NOTULEN ALGEMENE LEDENVERGADERING VV EENRUM
Vrijdag 30-10-2015, AANVANG 20.00

VOETBALVERENIGING
EENRUM

01. Opening en welkom
Onze voorzitter, Jannes de Vries heet iedereen welkom en geeft korte uitleg over de agenda.
Op het “magere” verslag van de senioren komt later nog een aanvulling.
Het AB heeft er dit jaar voor gekozen om de uitnodigingen voor deze vergadering niet meer
huis aan huis te doen, maar via sociale media (Facebook, Website) en via de “kastjes”.
02. Mededelingen
- Annika Werkman, Erik Hamminga, Tjidsger Veenstra, Geert en Aaltje Schut en Karin Bloem
hebben zich afgemeld voor de ALV. Presentatielijst gaat intussen rond.
- Jannes toont het tasje die de voetbalclub heeft ontvangen van Hendrik Nubé (foto op de
gang bij bestuurskamer)en in het bezit was van Geert en Aaltje Schut. Daarin zit nog zijn
notitieboekje (met aantekeningen van aantal toeschouwers, uitslagen e.d.) en het originele
geld trommeltje.
- We blikken terug op:
- Artikel in de krant, “samen doen is beter”.
- Opvolgers voor Jan Spreen die zich jarenlang voor de sponsorcommissie heeft
ingezet, zijn Hans Oorebeek en Emiel van Kampen (met ondersteuning van Jannes de
Vries en Sandra Nubé). Jan wordt bedankt en krijgt een bloemetje.
- Geweldige inzet van de Club van 50, dankzij hun komt er een nieuw elektronisch
scorebord, is er in de herfstvakantie een “clinic” voor de jeugd georganiseerd en
worden elke week voor Heren 1 (door Erik Hamminga) en Dames 1 (door Wouter
Jongsma) programmaboekjes gedrukt.
- Een nieuwe sponsor voor Heren 1 is gevonden, nieuwe shirts zijn in de maak, in de
VV Eenrum kleuren.
- Jeugdcommissie is uitgebreid. Ook is er een waardevolle toevoeging voor het
uitrollen van het beleidsplan o.l.v. Niels Woltman. Dorien Scholtens heeft zich
aangeboden voor het opzetten van een “marktplaats”voor 2e hands
voetbalschoenen. Wordt misschien nog uitgebreid met kleding.
- Parkeren Hemelvaartsdag was het afgelopen jaar een geweldige aanvulling voor de
kas.
- Opzet mini pupillen geweldig initiatief.
- “Pupil van de Week” nieuw leven ingeblazen, erg succesvol, zelfs de krant gehaald.
- Vernieuwde website door Thomas Luit. Met dank nogmaals aan Tinus Meijer die
zich jaren hiervoor heeft ingezet.
- Met behulp van de KNVB wordt er op de achtergrond gewerkt aan het “meerjaren
beleidsplan”.
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- Binnen het Algemeen Bestuur is er wat wisseling van taken. Ans is als actief
bestuurslid terug getreden, maar heeft de ledenadministratie taak overgenomen van
Erika Oorebeek.
- Het afgelopen jaar is het mooie kunstgrasveld, genoemd “Geert Schut Court”
geopend en is de heuvel richting trainingsveld voorzien van een bord “Harm Rust
Hill”, dit om onze onderhoudsploeg die met zoveel enthousiasme elke vrijdag
aanwezig zijn om de meest uiteenlopende klussen te doen te bedanken.
- Er zijn plannen om met subsidie van de NAM led verlichting aan te leggen.
- Organisatie wedstrijd “oud FC-Groningen” door Joost Mulder en Peter Lukassen
zeer succesvol.
- Jubileum VV Eenrum 100 jaar, in 2018 is al in voorbereiding, o.a. door het
samenstellen van een jubileumboek, interviews zijn al gaande.
- Siebolt Lindenbergh, Harm Mulder en Johan Bos, 25 jaar bij de Club
Jan Beute, Hans Oorebeek, 40 jaar bij de Club
De heren krijgen hun bijpassend speldje.
03. Notulen 31.10.2014 geen vragen/opmerkingen, hierbij vastgesteld, met dank aan Ria
Haverkamp voor het samenstellen.
04. Jaarverslag senioren, met dank aan Joost (Heren 1), Peter Lukassen (Heren 3) maar komt
wordt zoals al genoemd later.
05. Jaarverslag jeugd , geen vragen/opmerkingen. Jolanda Danhof wordt bedankt voor het
samenstellen.
06. Financieel jaarverslag , wordt toegelicht door Martijn Stoker.
- Martijn heeft de boekhouding vorig jaar overgenomen van Raymond Bijlholt en het was
een intensieve klus. O.a. door Sportlink (applicatie van KNVB) was het meer werk dan in
eerste instantie ingeschat.
- Geconcludeerd wordt dat de winst- en verliesrekening een positief resultaat laat zien. O.a.
wel veroorzaakt door een uitkering van aardbevingsschade van de NAM, de schade moet
echter wel hersteld worden.
- Vergelijking vorig jaar wordt toegelicht, deel oude openstaande contributies afgeschreven,
hogere kantineomzet. Huisvestingskosten en staat van bezittingen/schulden wordt verder
uitgelegd.
- Club van 50 administratie is vanwege kostenbesparende reden in de administratie van de
voetbalclub opgenomen. Vanuit de aanwezige leden komt het verzoek dit volgend jaar apart
te laten zien. Martijn zal de mogelijkheden onderzoeken.
- Afgaande op de ervaringen de afgelopen 9 maanden durft Martijn voorzichtig te stellen dat
het resultaat aan het eind van het jaar waarschijnlijk positief zal zijn.
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07. Verslag kascommissie (Hans Deddens, Jeroen Musters, reserve Jans Meijer), Hans en
Jeroen zijn uitermate goed voorgelicht, de volledige boeken gecontroleerd (was een lange
avond), alles goed bevonden, een verklaring ondertekend en verklaren hierbij décharge.
08. Verkiezing kascommissie ( Jans Meijer, Jeroen Musters, nieuwe reserve) Voor het
volgende boekjaar wordt nieuw lid kascommissie Jans Meijer en bij gebrek aan een andere
kandidaat biedt Hans Deddens zich weer aan als reserve.
09. Begroting 2014 – 2015 wordt nader toegelicht door Martijn en aldus vastgesteld. Zie verder
hieronder.
10. Vaststelling contributie
- Bij het overnemen van het penningmeesterschap is Martijn vergeten om het, afgelopen
jaar afgesproken lidmaatschapsverhoging, door te voeren. Het voorstel is nu om deze te
verhogen met ongeveer 3% (bedragen worden afgerond). Martijn heeft een opzet gemaakt
per team, Kor merkt op dat het zuiverder is om dit per leeftijd te doen, dan ontstaat er geen
probleem als een speler een team doorschuift. Martijn is het hiermee eens en zal het per 0101-2016 doorvoeren. (Het hoeft niet persé per boekjaar). Joost Mulder vraagt hoe het zit met
de mini pupillen, deze staan niet in het rijtje. Kor merkt op dat er een lijst komt per
geboortejaar, daarin worden de minipupillen meegenomen.
- Martijn doet een voorstel om de leden die (nog) steeds geen gebruik maken van
automatische incasso € 1 of € 2 extra te berekenen om de extra kosten op te vangen.
Tinus Meijer merkt op dat Martijn dat niet kan afdwingen, aangezien het niet op de agenda
stond. Martijn is het hiermee eens, hij zal nogmaals deze leden benaderen om het voordeel
van automatisch incasso voor de club uit te leggen en te vragen hier gebruik van te maken.
11. Samenstelling Algemeen Bestuur
Afgetreden Ans van de Luit. Ans wordt bedankt met een bloemetje voor haar inzet voor het
AB, en het bestuur waardeert enorm haar inzet voor de ledenadministratie.
12. Het clubhuis, aandelen actie
- In 1974 is er een dergelijke actie geweest, voor een renteloos aandeel van 25 gulden kon je
investeren in de club. Nu, om wat vaart te maken met de plannen van de kantine, wil het
bestuur dit weer “optuigen”. Het bestuur vraagt toestemming aan de leden, deze wordt
unaniem gegeven. Emiel van Kampen vraagt wie hiervoor worden benaderd. In principe
iedereen. Diny Toonder vraagt hoeveel er nodig is. Meindert en Martijn leggen uit dat er in
principe ± € 30.000,- nodig is. Met name buitenom is het echt noodzakelijk op zeer korte
termijn. De club heeft niet voldoende buffer om dit te bekostigen.

13. Vrijwilligerswerk, verplicht of niet?
- Op verzoek van Sandra (kantinezaken) is dit punt op de agenda gekomen. Zij merkt dat er
veel ouders zijn die geen tijd hebben voor vrijwilligerswerk bij de voetbalclub. Het bestuur is
er geen voorstander van om dan een betaalde kracht in de kantine te zetten, ook vanwege
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de kosten. Hoe kunnen we dit aanpakken? Diny Toonder denkt dat, door aan het begin van
het seizoen uitleg te geven aan teams plus ouders wat er zoal te kijken komt bij de
organisatie van de voetbalclub, er meer begrip komt en dus ook meer inzet van de ouders.
Het bestuur is van mening, dat dan de mensen die geen tijd hebben voor vrijwilligerswerk
ook op zo’n avond weg blijven. Gerard Wösten vindt dat door ouders/leden die zich niet
willen inzetten voor de club, meer betaald “moet” worden en dat er dan geld is om een
betaalde kracht in te zetten. Mariëlle Mulder merkt op dat dit systeem ook werkt bij de
peuterspeelzaal. Iemand die geen vrijwilligerswerk wil of kan doen betaalt dan een
vrijwilliger. Sandra gaat zich hier de komende tijd over beraden en overleggen hoe dit op te
zetten. Wordt vervolgd.
14. Rondvraag
Tinus Meijer merkt op dat Heren 1 in een nieuwe kleurstelling tenue en vraagt zich af hoe het
zit met de mogelijkheden om een unaniem tenue voor de hele vereniging. Kor antwoordt dat
de club dit in principe wel wil, maar een unaniem clubtenue is heel duur, te duur.
15. Sluiting, uitleg deel 2 (presentatie EKC) en pauze, de voorzitter bedankt iedereen voor
aanwezigheid en inzet en biedt na afloop een gratis drankje aan.
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