NOTULEN
EXTRA ALGEMENE LEDENVERGADERING
Donderdag 15-03-2018, AANVANG 20.00, clubhuis VV Eenrum

VOETBALVERENIGING
EENRUM

DE AGENDA:
1. Opening en welkom
Jannes heet alle 30 belangstellende welkom op deze speciale vergadering.
2. Mededelingen
In de geschiedenis van de VV Eenrum is er 3 x eerder een ingelaste leden vergadering
geweest, toen was het aftreden van het volledig bestuur aan de orde.
DIT IS NU ABSOLUUT NIET AAN DE ORDE !
3. Aanpassingen taakomschrijvingen Algemeen Bestuur + JC
Zijn doorgevoerd.
4. Jeugdbeleidsplan met o.a.
a. Taakomschrijvingen
Structuur uitgebreid toegelicht, zie ook bijgaand plan. Het is toekomstgericht en de
randvoorwaarden zijn uiteengezet.
b. Technische commissie
Deze wordt opgezet en een van de doelen is ook o.a. het doorschuiven van spelers.
Jaap v/d Ploeg treedt ook toe als adviseur.
Van jongs af aan (te beginnen met de jeugd) is kwaliteit training en niveau van
belang.
Zonder plan geen beleid.
Gevraagd wordt of men openstaat voor samenwerking met omliggende clubs, het
antwoord is unaniem ja.
5. Intermezzo, update 100-jarig bestaan / jubileum 7/4/2018 / festiviteiten
De commissies/werkgroepen zijn enthousiast en de aanmeldingen stromen binnen:
- 121 reünie
- 157 feest
- 63 buffet
- 110 jubileumboek
6. Verloting VV Eenrum
In oktober heeft een clubje binnen de vereniging het plan opgevat een aantal problemen
(mede veroorzaakt door te weinig financiële middelen en de staat van de velden) van de VV
Eenrum “op te lossen” met een ludieke actie, namelijk een groots opgezette verloting, naar
voorbeeld van een voetbalclub in OudeSyl (Frl.)
Dit “clubje” bestaat uit: Eric Schoenmaker, Hans Oorebeek en Margreet Stuurwold.

CLUBGEBOUW
J.J. Willingestraat
9967 PB Eenrum
0595-491796

SECRETARIAAT
t.a.v. Ria Haverkamp
Postbus 6
9967 ZG Eenrum

WEBSITE
www.vveenrum.nl

Streefdatum start verloting: 20-04-2018
Trekking: 19-10-2018
Prijzenpot:
1e prijs: een vakantievilla op Lauwersoog t.w.v. € 150.000,2e prijs: een auto € 12.000,3e prijs: een vakantiecheque € 1.000,Prijs lot € 98,Minimaal te verkopen loten 6000
Maximaal 9900
Belastingen e.d. wordt door de voetbalclub afgedragen (alles onder toezicht accountant)
50% van de opbrengst gaat naar het goede doel (VV Eenrum)
Bij verkoop minimaal 6000 loten gaat de verloting door.
Mocht de verloting niet doorgaan (minder als 6000 verkocht) gaat geld retour naar koper lot.
Plan voorgelegd aan de Gemeente, het College heeft ingestemd (Kor Berghuis heeft zelfs
toegezegd het 1e lot te kopen)
Aanvraag vergunning is in behandeling kansspelautoriteit. Verwacht wordt dat het nog ruim
een week duurt.
Er wordt een speciale 2e bankrekening geopend door de penningmeester.
De plannen, wensen, mogelijkheden kunnen zijn:
- Entree verbeteren
- Fietsenruimte opnieuw ergens anders plaatsen (achter panna veldje)
- Basketball net
- Luifel boven ingang kantine
- Overdekt terras kantine
- Tribune onder deze luifel
- Kunstgrasveld (eventueel op plek trainingsveld, maar nog nader te bepalen)
Er volgt een prachtige 3D presentatie (door Remco Vos gemaakt) hoe het sportterrein VV
Eenrum 2.0 er uit zou kunnen zien.
Veel betrokkenen zoals notaris, accountant zijn bereid op “no cure, no pay” basis te werken.
Website bouwer moet echter wel worden betaald (dit kan geen hobby werk zijn maar het
betalingssysteem dat er achter hangt moet 100% betrouwbaar zijn).
Om deze investering te kunnen betalen worden er een aantal “vrienden” van de voetbalclub
benaderd om de aanloopkosten (websitebouwer, drukwerk, flyers etc.) te “sponsoren”.
Bij doorgaan loterij krijgen zij dit bedrag + oplage weer terug. Bij niet doorgaan verloting
ontvangen zij niets terug. Een aantal mensen heeft al aangegeven dit risico te willen nemen.
Aangezien er nog wel een investering vanuit de voetbalvereniging noodzakelijk is voor de
startkosten heeft het Algemeen Bestuur besloten om deze extra ledenvergadering te
organiseren en toestemming te vragen aan de leden.
Deze wordt unaniem gegeven.
Jannes dankt een ieder voor zijn/haar aanwezigheid en sluit deze bijzondere ALV.
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