Notulen ALV 13 maart 2018
Aanwezig bestuur:
Afwezig bestuur:
Aanwezig leden:
Tijdstip:

Kishore (Voorzitter), Bep, Gerard, Fred, Dirk-Jan en Giancarlo
Geen
Zie presentielijst
20:30 – 21:30 uur

1. Voorzitter opent de ALV en heet de aanwezigen welkom.
2. De notulen worden doorgenomen en worden unaniem goedgekeurd.
3. De voorzitter maakt voortgang met het benoemen van de mededelingen
a. Het ‘In Memoriam’ eindtoernooi zal dit jaar plaatsvinden op 9 juni.
b. Met ingang van komend seizoen zal er een seizoen opener gehouden worden
rondom het begin van de competitie. De planning is dat dit in september
gehouden wordt. Meer informatie volgt via de daarvoor bestemde kanalen.
c. De club is hard bezig met het updaten van de website. Momenteel is de site
namelijk onder constructie. Vanuit het bestuur zal op korte termijn actie
ondernomen worden. Een van de plannen is om de site in te richten op het
model van ‘Voetbalassist’. Dit zal binnenkort besproken worden met de
websitebouwer.
4. Als de mededelingen voorbij zijn, wordt het woord gegeven aan de penningmeester
voor het geven van een financiële rapportage.
a. Uit de cijfers blijkt dat over het eerste half jaar een positief resultaat behaald
wordt van afgerond 17000€.
b. Belangrijke punten die tegenvallend werken bij dit resultaat zijn dat de KNVB
de veldhuur nog niet correct heeft doorgevoerd en dat er ook veel
weekenden zijn waarin er niet gevoetbald is. Dit is direct te merken in de
kantineomzet die daardoor wat lijkt tegen te vallen. Er is de sterke hoop dat
met het volle programma van de komende weken; de toernooien en de
activiteiten rondom de biertaps (Deelname Vlaams Bierprogramma van
Jupiler) e.e.a. zal bijtrekken.
5. Over de begroting zal hoofdzakelijk ingegaan worden op de veranderingen die
komend jaar ingaan.
a. Er wordt volgend seizoen minder uitgegeven aan KNVB-kosten. Dit komt
doordat de ledenlijst is geschoond. Voorts is het abonnementsgeld bij de
KNVB verlaagd. Hierdoor bespaart de club ruim 2000 euro.
b. Ook de veldhuur wordt verlaagd naar 1500 euro. Dit komt omdat de kosten
voor de zondag zullen wegvallen. Het animo is te gering en de kosten zijn te
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hoog. Wel kan het overgebleven zondagteam mogelijk nog gebruik maken van
het KG-veld via een constructie met Ankaraspor.
c. De bestuurskosten zullen met 2000 euro stijgen in verband met de
ontwikkelingen rondom de verbouwing van ons complex. Hierin zitten de
bureaukosten die met ongeveer 1000 euro stijgen; en de kosten voor een
nieuw kassysteem en de Wifi voor dezelfde som.
d. Voor de kantine en kleedkamer wordt er 6800 euro uitgetrokken. De
elektronische apparatuur zal grotendeels worden vervangen en er zal worden
teruggevallen op LED-systemen om zo de energiekosten op termijn terug te
dringen. Ook zal er geïnvesteerd worden in de algehele aanzicht van de
kantine te verbeteren. Hiertoe zal de kantine deels heringericht moeten
worden. Er is reeds een start gemaakt met de aanschaf van nieuw meubilair.
In de nabije toekomst zullen er ook intern kleine renovaties verricht worden.
Voor de kleedkamers en de bijgebouwen zal op termijn een offerte worden
opgesteld, waarna een renovatie volgt.
e. Voor de feesten wordt 1750 euro minder begroot, omdat er geen
openingsfeest gehouden wordt.
f. De rente en aflossing van 8000 euro is vervallen, omdat er nog niets geleend
kan worden in het komende seizoen.
g. De winst zal 330 euro minder bedragen dan voorgaand jaar.
h. Aan de kant van de opbrengsten zal weinig veranderen. Op het wegens
tijdgebrek wegvallen van de sponsoring en het verhogen van de G-subsidies
na, zullen de opbrengsten rond de 72000 euro liggen.
Nadat de begroting is uitgelegd, wordt er in drievoud gestemd voor het volgende:
a. Het goedkeuren van de begroting voor komend seizoen
b. Het gelijk houden van de contributiegelden
c. Het gelijk houden van de kantineprijzen
Vooraf aan de stemming wordt gevraagd wat er met de winst gedaan zal worden. Het
plan is om het geld op te sparen voor de verbouwing.
Na de vraag is het tijd om te stemmen.
a. De begroting voor komend seizoen wordt unaniem goedgekeurd.
b. Er wordt unaniem besloten de contributiegelden niet te laten stijgen
c. Er wordt unaniem besloten de kantineprijzen gelijk te houden.
Na de stemming wordt verdergegaan met het bespreken van de status rondom de
verbouwing. De zaak blijkt echter complex ineen te zitten. Ondanks een verkregen
vergunning is het nog geen uitgemaakte zaak om te verbouwen. Er zijn namelijk
plannen omtrent de Jaap Edenbaan. Hoe deze uitpakken is vooralsnog ongewis. Na
de coalitieonderhandelingen die uitvloeien uit de Gemeenteraadsverkiezingen van
maart 2018 zal mogelijk meer duidelijk worden. De club gaat echter uit van twee
opties:
a. De ijsbaan blijft op het Middenmeercomplex en neem ons hoofdveld in als
ruimte voor kantoren en parkeergelegenheid. Hierdoor zullen wij verplaatsen
naar een andere plek op het sportcomplex Middenmeer.
b. De ijsbaan wordt uitgeplaatst naar Amsterdam-Zuidoost. Dit zal betekenen
dat op ons hoofdveld woningbouw geplaatst wordt. De club zal hierdoor ook
moeten verplaatsen binnen het Middenmeercomplex.

10. Ongeacht het resultaat is de verwachting dat alles lang gaat duren, namelijk tussen
de drie en de vijf jaar. Vanuit de gemeente is echter de toezegging gedaan om toch te
gaan beginnen met onze verbouwplannen, omdat de club niet langer kort gehouden
mag en kan worden. De 1/3e-regeling kan derhalve worden aangevraagd. Bij een
uiteindelijke eventuele uitplaatsing naar een nog nieuw te bouwen accommodatie
zullen deze renovatiekosten door de gemeente worden terugbetaald. Deze
toezegging staat inmiddels zwart op wit. Het financiële risico is hiermee voor de club
teruggebracht tot nul.
11. Op de vraag wanneer er dan begonnen kan worden met het renoveren wordt
geantwoord dat dat zeker niet in de zomerstop zal zijn, omdat de gelden van de 1/3 eregeling dan nog niet binnen zijn. De inventarisatie van hetgeen gedaan moet
worden, is echter al in eerdere bestuursvergaderingen besproken en behandeld. Het
streven is om samen met de teams op een duurzame manier te werken aan de
verbouwing.
12. Bij de besluiten wordt melding gemaakt van het volgende:
a. Het is tijdens de wedstrijden verboden blik en glaswerk mee te nemen naar
buiten op straffe van een geldboete via de KNVB. Plastic mag daarentegen
wel mee naar buiten
b. Op zaterdagen zal alleen nog maar bier van de tap worden geschonken in
verband met het gebruiksgemak in de kantine, uitgezonderd de Radler flesjes
en de overige speciaal bieren op fles.
c. Er is een nieuw kassysteem. Hiermee wil de club voorzien in haar eigen
gebruiksgemak op financieel en administratief gebied.
13. De voorzitter vervolgt met de rondvraag. Er zijn naar aanleiding van het vertelde
echter geen vragen.
14. De vergadering wordt na 45 minuten gesloten door de voorzitter.

