NOTULEN
ALGEMENE LEDENVERGADERING VV EENRUM
VOETBALVERENIGING
EENRUM

Vrijdag 03-11-2017, AANVANG 20.00

01. Opening en welkom
De voorzitter heet iedereen welkom, ook de gasten van de Club van 50. De jaarvergadering
voor hun zal direct na deze vergadering zijn.
Er zijn 34 belangstellenden aanwezig (incl. AB).
Afmeldingen ontvangen van Joost Mulder, Raymond Bijlholt, Aaltje en Geert Schut en
Wouter Jongsma.
02. Mededelingen
- Er komt een bloembollen actie in het voorjaar om de kas te spekken
- Velden zijn slecht, voorzitters de Marne brief naar de Gemeente gestuurd met het
verzoek het na de herindeling goed achter te laten. Het heeft zeker de aandacht,
drainage is niet optimaal. Jannes is zelf ook een keer bezig geweest de plaggen terug te
leggen.
- De vrijdagploeg doen erg veel en goed werk, onder leiding van “de generaal” die het
werk verdeeld.
- Dikkie Hoeksema is even uit de running vanwege ziekte.
- Hemelvaart parkeren weer groot succes.
- De C50 avond met Hans Nijland was erg leuk.
- Be-fit heeft gebruik gemaakt van de velden
- Kloosterburen had voorafgaand aan de derby met Eenrum een ludieke actie (iets met
zwart/witte ballonnen gevuld met confetti…) Ons 3e team had een tegenactie, de
doelpalen in Kloosterburen werden in de Eenrumer kleuren geverfd 
- Er worden foto’s van de kampioenen vertoond + foto nieuwe hoofdtrainer Jaap v/d Ploeg
met Tjidsger.
- Verder is er een nieuw sponsorbord van “de Dageraad”
- Nieuwe shirts via Brood en Kado
- Shirts van het 2e en 3e had wat voeten in aarde maar komt goed.
- Op het wensenlijstje van de C50 staan mobiele dug-outs en een overkapping bij de
kantine (naar voorbeeld Yde de Punt).
- Vrijwilligers dag wordt binnenkort georganiseerd.
- Jannes benadrukt nogmaals het motto “samen doen is beter”, met name gezamenlijke
activiteiten van senioren en junioren moet gestimuleerd worden.
- Mooie aanwas van 20 nieuwe mini-pupillen.
03. Notulen 04-11-2016 (ter inzage in het clubhuis en op de website)
Worden door de vergadering vastgesteld, geen op/aanmerkingen.
04. Jaarverslag senioren (ter inzage in het clubhuis en op de website)
Vastgesteld.
05. Jaarverslag jeugd (ter inzage in het clubhuis en op de website)
Vastgesteld.
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06. Financieel jaarverslag (ter inzage in het clubhuis)
Martijn Stoker, onze penningmeester legt e.e.a. uit. Er is een klein verlies van € 542
De Club van 50 heeft een eigen administratie. Zonder deze inkomsten en verschillende
subsidies die Meindert altijd weer weet binnen te halen, is er een structureel verlies.
De inkomsten uit het Hemelvaart parkeren is wel een structurele inkomst.
Incidentele opbrengsten worden niet meegenomen, deze laten dan wel een positief resultaat
zien maar is dat eigenlijk niet. De kantine omzet is vorig jaar gedaald, de oorzaak is dat er
minder wedstrijden zijn gespeeld vanwege het slechte weer (en dus door de slechte conditie
van de velden).
Genomen en te nemen maatregelen zijn:
- Andere verzekering (brand/gebouwen)
- Andere trainer (huidig contract voor 1 avond training per week)
- Verhogen bierprijs
- Actie vriendenloterij
- Aanscherpen en handhaven regels omtrent eigen gebruik
o Dit is al in het bestuur besproken hoe anders in te richten, er wordt nu te ruim
mee omgegaan blijkt uit de controles.
o Tjidsger vraagt of ook goedkoper kan worden ingekocht, Hans Deddens is hier
heel scherp op. Gezamenlijke inkoop met andere verenigingen is wellicht een
optie.
- Tjidsger merkt verder op dat de vriendenloterij en parkeren Hemelvaart ook als
incidenteel moet worden gezien? Wordt er nu niet een te negatief beeld geschetst?
- E.e.a. wordt nog verder uitgelegd door Martijn en we hebben besloten de bovenstaande
stappen nu te nemen en voor de toekomst verder nieuwe sponsoren te benaderen.
07. Verslag kascommissie
Jans Meijer en Hans Deddens hebben de boeken aandachtig bestudeerd en goed bevonden
zij verlenen de penningmeester decharge.
08. Verkiezing kascommissie
Voor volgend jaar zal Dimitri Jans opvolgen (met Bas Hamminga als reserve).
09. Begroting 2017 – 2018
De begroting voor volgend jaar heeft een licht negatief resultaat puur gebaseerd op huidige
exploitatie.
Volgens Meindert zijn alle “subsidiepotjes” voorlopig even op (Rabo/Nam).
10. Vaststelling contributie
Martijn heeft alle omliggende verenigingen bekeken qua hoogte contributie.
Willen we in één lijn blijven is 1% verhoging billijk.
Lineke Nienhuis vraagt waarom de kabouters geen contributie betalen.
Kor legt uit dat wij er voor gekozen hebben geen contributie te vragen om de jonge jeugd te
stimuleren te komen kennismaken (als ze het dan niet zeker weten is de contributie in elk
geval geen belemmering), er is veel wisseling, dus administratief ook veel werk.
4/5 jarigen dus gratis, vanaf 6 jaar komen de jongens/meisjes in een team en worden dan
ook aangemeld bij de KNVB. Voor de jongsten hoeft dat niet ,dan ook geen kosten.
We zouden kunnen overwegen om een vrijwillige bijdrage te vragen maar dat is ook lastig en
veel werk.
Niemand in de vergadering heeft bezwaar tegen de contributieverhoging van 1%, aldus
goedgekeurd.
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11. Samenstelling Algemeen Bestuur
Aftredend en herkiesbaar: Ria Haverkamp, Wouter Jongsma, Jannes de Vries
Verkiesbaar: Gerard Wösten, Keven Oostema en Karin Bloem
Bovenstaande bestuursleden worden allen her- en gekozen.
12. De gebouwen, het terrein en het onderhoud
De zonnepanelen worden nog geplaatst.
Tegelpad en schilderwerk etc. moet nog gebeuren. Heeft aandacht.
13. Hernieuwde taakverdeling (idem technische commissie )
Jeugdbeleidsplan wordt nog gepresenteerd, na de winterstop, medio Januari 2018.
Ook taakomschrijvingen van het AB en JC moet nog worden herzien.
14. Jubileum VV Eenrum 2018
Dit wordt 7 april 2018 gehouden.
(De officiële datum is eigenlijk 1 april maar dan is het Pasen + Spring)
Verschillende activiteiten staan op stapel waar verschillende groepen/commissie mee bezig
zijn. Er komt een jubileum uitgave van de Keeper in de vorm van een boek, de oud-voorzitter
kwam hiervoor ook nog 4 dozen met foto’s e.d. langsbrengen. Zelfs met materiaal van vóór
1950.
15. Rondvraag
- Bas: een ander kassasysteem zou handig zijn, Martijn en Wouter zijn er mee bezig
- Harm Rust: hoe zit het met de vele afgelast wedstrijden van de Dames in Eenrum?
Volgens Jannes worden de verdeling goed besproken met Kloosterburen. Karin is hier
ook over in gesprek.
- Sybolt: Pinnen in de kantine een mogelijkheid? Ook hier zijn Martijn en Wouter mee
bezig. Wordt binnenkort gerealiseerd.
- Jaques: Afmeldingen, uitslagen wedstrijden wordt niet goed gecommuniceerd. Jannes:
klopt gaat Wouter mee bezig (via de website).
Kunstgrasveldje wordt minder. Is Meindert en de vrijdagploeg druk mee bezig.
Pad en parkeerplaats is erg slecht. Meindert: Met de verbouw van de school wordt dit
meegenomen door de gemeente maar het geld/subsidie voor het kind centrum is nog
niet rond. Daar hangt het van af
De wens is ook nog een overkapping van de fietsenstalling.
En Marije wil graag picknick tafels aan de andere kant van het gebouw.
16. Sluiting
Jannes bedankt iedereen voor zijn/haar aanwezigheid en bijdrage.
1 drankje wordt door de Club aangeboden tijdens de korte pauze.

Aansluitend is de Jaarvergadering van de leden van de Club van 50!
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