Notulen Algemene Ledenvergadering VV Jisp
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Aanwezige bestuursleden: Jaap Luttik, Hans Seitner, Bianca Busse, Ron Luttik, Tjeerd Beijaard, Sander
Smit en Jos Wezel.
Afwezig bestuurslid: N.V.T.
Aanwezige leden: 37
1. Opening
Jaap opent de vergadering en heet iedereen van harte welkom.
Seizoen 2017-2018 heeft het bestuur ingezet op zoveel mogelijk positieve ontwikkelingen. Het 1e jaar
privatisering zit erop en heeft diverse bijkomende kosten voor aanschaf van machines en materialen met
zich mee gebracht. In het begin van het seizoen heeft de vervelende ziekte van Leslie Honig een stempel
gedrukt op resultaten van de selectie en sfeer in de vereniging. Door het uitstekend schakelen van Leslie
en Andy zijn er geen problemen geweest met trainingen en begeleiding van ons eerste elftal, daarvoor
groots compliment aan beide.
Helaas was dit seizoen er één met teruglopende inkomsten en een tekort aan evenementen buiten het
voetbal om. Daarentegen was er ook een top georganiseerde jeugd- en hemelvaart toernooi. Aan het
einde van het seizoen het treurige verlies van onze zeer gewaardeerd mop ploeg lid Ron molenaar. Ook
dit had wederom een grote impact op de vereniging. Positieve ontwikkelingen, zoals de nieuwe kantine
teams met jonge mensen, pin automaat voor meer omzet en Club Collect voor de contributie. Aan het
einde van seizoen nog snel op zoek naar nieuwe hoofdsponsor en nieuwe trainer gegaan, en het
uiteindelijke besluit om met de gehele vereniging op de zaterdag te gaan voetballen.
Al met al was het een heftig seizoen.
2. Ingekomen stukken
Er zijn ingekomen stukken geweest, die ter kennis zijn aangenomen en waar nodig acties op zijn
genomen door verantwoordelijke binnen het bestuur of andere vrijwilligers binnen onze vereniging. Deze
zijn niet noemenswaardig voor de Algemene ledenvergadering. Indien iemand specifieke vragen heeft
over bepaalde stukken of binnengekomen of verstuurde communicatie, kan diegene zich bij de secretaris
melden.
3. Notulen algemene ledenvergadering 2017
Ed van Rijn vraagt of de notulen eerder online verspreid kan worden, dit zullen we in het bestuur
bespreken. De notulen werden daarna goedgekeurd.
4. Verslag secretariaat (+voetbalzaken)
Aantal leden start seizoen 17/18 = 144 (40 jeugd, 49 spelend, 20 iet spelend en 35 donateurs)
Aantal leden nu = 139 (32 jeugd, 53 spelende senioren, 18 niet spelende en 35 donateurs)
Let op: hier zijn sponsors/vrijwilligers niet in meegenomen
Begin seizoen 17/18 begonnen wij met 3 senioren elftallen.
Zowel gestart als geëindigd 4 jeugdteams JO8-gemengd, JO11 en MO13 en JO13 allemaal 7 tallen. Daar
meer over in het jeugdverslag.
Afgelopen jaar is het ledenbestand bijgewerkt en daarbij ook de contactgegevens. Onder andere moest
dit voor de samenwerking met Clubcollect (die verzorgd de vorderingen t.b.v. contributie en verschillende
sponsoring bijdrage). Wijzigingen of verhuizingen kunnen tegenwoordig door de leden zelf via de app
voetbal.nl worden doorgegeven dat geld ook voor eventuele spelerspasfoto. Uiteraard kan dit ook nog
steeds via mij (secretariaat@vvjisp.nl).
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Hoe staan we er nu voor?
Dit seizoen zijn we op zaterdag gaan voetballen en zijn er (slechts) 2 senioren teams ingeschreven.
Ik ben blij met het ledenaantal die we nu nog als VV Jisp hebben, in specifiek weer het groeiende aantal
seniorenleden. Ook dit jaar merken we dat het toch allemaal lastig is qua leden en vrijwilligers. De jeugd is
onze toekomst en daar mogen wij best met z’n allen wat tijd en moeite in steken. Er staan 2,5 jeugdteams
op het veld JO9, JO13 en MO13. Het halve team is MO13, die in samenwerking staat met Fortuna.
5. Verslag penningmeester
De resultaten over het voetbalseizoen 2017/18 hebben een negatief saldo van € 16.450 waar we over het
seizoen 2016/17 ook afsloten met een negatief saldo van € 9.935.
Het negatief resultaat is rechtstreeks gevolg van de dotatie aan voorzieningen voor grootonderhoud
gebouwen en velden en de alsmaar afnemende inkomsten. De kosten worden niet lager, deze worden
hoger.
Dotatie grootonderhoud velden en grootonderhoud gebouwen
Voor het grootonderhoud van de velden doteren we ieder jaar 15.000 euro zodat we over 10 jaar €
150.000 euro bij elkaar hebben, zodat we het grootonderhoud kunnen uit laten voeren.
Voor het grootonderhoud van de gebouwen hebben we dit jaar 10.500 euro gedoteerd.
We zijn serieus bezig met het opstellen van een grootonderhoudsplan. Het is nog niet helemaal af maar
we zijn op de goede weg.
Kantine inkomsten zijn toch weer iets minder dan vorig seizoen.
Er is dit seizoen geen Koningsdag georganiseerd. Dit komt mede omdat Koningsdag in de
voorjaarsvakantie valt en veel mensen dan met vakantie zijn. Dit seizoen hebben we 1 toernooi dag
gehad voor de senioren en 1 toernooidag gehad voor de jeugd. Ook de playbackshow was weer een
succes.
Vanaf 1 januari gaan de prijzen in de kantine omhoog, dit heeft te maken met de btw verhoging van 6
naar 9 %.
Inning van de contributie via Clubcollect is dit seizoen weer goed verlopen!
Tot slot Kiki van de Nes heeft zich aangemeld om een gedeelte van het Penningmeesterschap op zich te
nemen. De activiteiten worden teveel en daardoor hebben we besloten om er een duo
Penningmeesterschap van te maken.
6. Verslag kascommissie
Jan Koene & Thames Heykamp keurde de kas goed.
7.Verkiezing nieuwe kascommissie
Sven Meijn & Thames Heijkamp en als reserve Jan Buiten
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8.Verslag jeugdcoördinator
Met de grootste moeite is het gelukt 4 jeugdteams te formeren. JO8 gemengd, JO11, MO13 en JO13
allemaal 7 tallen.
JO8 hebben erg veel plezier tijdens de trainingen, de resultaten zullen vanzelf gaan komen. JO11 werd
maar liefst 2x kampioen. Voor MO13 is het met de minimale bezetting respectvol te noemen. JO13 werd
2e en daarna in het voorjaars gedeelte kampioen. De resultaten binnen onze jeugd zijn prima, het
ontbreekt er echter aan nieuwe leden. De activiteiten, tijdens Pasen, Sinterklaas maar ook veel tijdens het
seizoen heeft dit niet doen helpen. Uiteraard zijn onze toernooien zeer goed bezocht, een ieder bedankt
voor zijn/haar bijdrage. De jeugdafdeling blijft krimpen, daarom zullen we dit met z’n allen proberen tegen
te gaan. Jeugd is tenslotte onze toekomst.
Ook dit jaar sluit ik af met “Samen is niet alleen !! “
9.Bestuursverkiezing
Aftredend en niet herkiesbaar Jaap Luttik (Voorzitter)
Verkiesbaar als voorzitter: Hans Seitner
Er zijn geen tegenstemmers, Hans neemt de hamer over van Jaap.
10.Rondvraag
Thames vraagt of er ongeveer 2.000 euro beschikbaar is voor het hek van het trainingsveld. Deze
uitgaven zijn op dit moment niet gewenst, mede omdat er geen noodzaak is en het trainingsveld minimaal
gebruikt wordt. Het bestuur neemt dit mee en zal einde van het seizoen een besluit op volgen.
Jan Koene roept alle leden op met het bericht dat er meer draagbaarheid nodig is voor vrijwilligerstaken
evenals technische staf. Ook zal het bestaansrecht afhangen van het aantal leden en de
groeiontwikkelingen daarin, besef dat goed. Enthousiasmeer zoveel mogelijk vrienden broers etc om
gezellig bij vv Jisp te komen voetballen.
Anja stelt voor om de contributie met 20 euro te verhogen. Bestuur: dat gaan we (nog) niet doen, omdat
dit nu ons uitzonderlijk maakt tezamen met wat wij te bieden hebben. Daarbij lost dit niet het structurele
tekort op.
11.Sluiting
Hans bedankt iedereen voor het vertrouwen van het bestuur en alle leden.
Hans deelt zijn waarnemingen en benadrukt de kleine hoeveelheid vrijwilligers, die deze club draaiende
houden.
De nadruk ligt op de toekomst waar meer leden en hulp voor bestuur heel belangrijk gaan zijn voor
bestaan van VV Jisp.
Zijn er ideeën, ga naar Hans.
Hans dankt iedereen voor de aanwezigheid en wenst iedereen vooral een sportief en gezellig seizoen toe.
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