(concept)Verslag
Algemene Ledenvergadering v.v. Stedum
d.d. 27 oktober 2015, aanvang 20.30 uur
1. Opening;
Voorzitter Pieter Berend Slager heet iedereen van harte welkom en meldt dat
penningmeester Peter Arends wegens privéomstandigheden afwezig is. Jan Krottje
zal de cijfermatige toelichting verzorgen bij de begroting, jaarrekening en balans.
2. Vaststellen van de agenda;
De agenda wordt, mede op verzoek van de kascie, gewijzigd vastgesteld. Agendapunt
8 (begroting) zal na agendapunt 9 (verslag kascie) behandeld worden. Dit is overigens
ook een meer logische volgorde omdat het verslag van de kascie zonodig invloed kan
hebben op het vaststellen van de begroting.
3. Ingekomen stukken en mededelingen;
Ingekomen stukken:
Er is een email ontvangen van Ubbo Freese (namens Hervormd Centrum) over het
parkeren op het terrein van het Hervormd Centrum. Het dringend verzoek is dat de
v.v. Stedum het gebruik hiervan door leden/bezoekers tegengaat. De vz geeft aan dat
het gebruik in principe ook niet nodig is en doet een dringende oproep aan alle leden
om auto's (zowel op zaterdagen als trainingsavonden) elders te parkeren. Gebruik
van de parkeerplaats van de Gereformeerde Kerk is, naast de 'eigen' parkeerplaats,
een goed alternatief. Dit is immers ook een openbare parkeerplaats (dit in
tegenstelling tot de parkeerplaats bij het Hervormd Centrum).
Mededelingen
De vz heeft, mede n.a.v. ALV 2014, de volgende mededelingen:
- trainingsveldje: het heeft, mede a.g.v. te laat beginnen door de aannemer, te lang
geduurd voordat het trainingsveldje bespeelbaar was. Er is, mede gezien de recente
problemen rondom de waterafvoer, ook twijfel over de kwaliteit van de drainage.
Alhoewel de gemeente het veld formeel wel opgeleverd heeft gekregen van de
aannemers, is afgesproken dat dit aspect de komende periode in de gaten wordt

gehouden en bij problemen de aannemer terstond passende en toereikende
maatregelen zal nemen.
Boelie stelt een vraag over het bezanden van de velden (teveel zijn inziens). De vz
geeft aan dat het trainingsveldje de komende jaren verschraald zal worden door het
toevoegen van zand. Hierdoor zal op termijn de bespeelbaarheid verbeteren. Dit
gebeurt overigens op advies van experts en het bestuur houdt (ook t.a.v. hoofdveld
in deze) een vinger aan de pols.
Boelie stelt een vraag over het gebruik zandvlakte. De vz geeft aan dat deze niet in
onderhoudschema zit. Indien nodig zal - net als de voorafgaande jaren - actie worden
ondernomen om zandvlakte bespeelbaar te maken/houden. De vz. merkt hierbij op
dat het trekkertje van de v.v. Stedum 'overleden' is en dat zelfwerkzaamheid
hierdoor beperkt mogelijk is.
- Verlichting trainingsveldje: dankzij een financiele bijdrage van de NAM is het gelukt
om LED-verlichting aan te leggen op het nieuwe trainingsveldje. Er komt een
(reclame)bord aan de omheining nabij het trainingsveldje met tekst "Verlichting
trainingsveld mede mogelijk gemaakt door NAM". De kosten hiervan zijn voor de v.v.
Stedum en dit bord zal er 3 jaar hangen. Nadien gelden de reguliere regels van
sponsoring ook voor NAM.
- Zorg over vrijwilligers. De voorzitter spreekt zijn zorg uit over de inzet van leden en
overige betrokkenen (bijv. ouders jeugdleden) als vrijwilliger voor de v.v. Stedum. Dit
gaat niet alleen over de bezetting van de activiteitencie, maar het is een 'structureel'
probleem. De vz doet een dringend beroep op iedereen (ook zij die niet aanwezig
zijn) om betrokkenheid te tonen en (pro)actief te worden voor de v.v. Stedum. We
zijn gezamenlijk verantwoordelijk voor een sportief en financieel gezonde vereniging.
De vz benoemt in bijzonder ook het tekort aan bestuursleden. Arend is al 4 jaar
belast met twee functies in het bestuur (secretaris/jeugdvz). Nu Arend heeft
aangegeven zich in 2016 niet herkiesbaar te stellen voor beide bestuursfuncties is het
van belang om het bestuur de komende periode weer op volle sterkte te krijgen. Dit
ook alvast ter voorbereiding op het afscheid van Arend. De overdracht van Arend zijn
(vele) taken kan dan immers vroegtijdig worden geregeld.
- Schijt je rijk. De vz geeft aan dat genoemde actie in het seizoen 2014/2015 niet
heeft plaatsgevonden, terwijl deze wel gepland stond. Naast het feit dat de
voorbereiding (te) laat zijn begonnen, is het ontbreken van een activiteitencie
hieraan debet geweest. De vz meldt in deze dat Dinie Smit en Catharina Reker
aangegeven hebben 'iets' (maar zeker geen klaverjasavonden) te willen betekenen
voor de organisatie van activiteiten van de v.v. Stedum. In een nader gesprek zal
worden bekeken wat de dames voor de v.v. Stedum kunnen betekenen.

4. Notulen ALV 28 oktober 2014;
De notulen, worden onder dankzegging aan de secretaris, ongewijzigd vastgesteld en
getekend door voorzitter Pieter Berend Slager en secretaris Arend Koenes.
5. Bestuursverkiezingen:
 Aftredend als algemeen bestuurslid Jeannette de Leeuw: niet herkiesbaar;
 Verkiezing als algemeen bestuurslid: het bestuur draagt Robert Heideveld
voor;
De vergadering stemt, onder applaus, in met de benoeming van Robert Heideveld als
bestuurslid. De vz merkt op dat Robert (o.a. i.v.m. de recente geboorte van zijn
dochter) pas medio 2016 zijn functie formeel zal invullen. Tot die tijd zal Andre de
taken van Robert (in hoofdzaak verantwoordelijkheid kantine) waarnemen.
Jeannette wordt door de vz bedankt voor haar jarenlange bestuurlijke inzet voor de
v.v. Stedum. Mede dankzij Jeannette (en op de achtergrond Sander) is de organisatie
rondom de kantine de afgelopen jaren prima verlopen. De vz roemt Jeannette haar
(vrouwelijke) kwaliteiten als bestuurslid en geeft aan die kwaliteiten node gemist
zullen gaan worden. De vz geeft tenslotte aan dat hij (en de rest van het bestuur) het
jammer vindt dat Jeannette stopt, maar haar keuze begrijpt en respecteert. Hij wenst
Jeannette al het goede toe en hoopt haar nog vaak op en rond het sportpark te zien.
Onder dankzegging voor de kado's en de mooie woorden bedankt Jeannette
iedereen voor de prettige samenwerking.
6. Pauze;
7. Financieel jaarverslag v.v. Stedum 2014 – 2015;
- Jaarrekening 2014/2015;
- Balans 30-6-2015
Jan Krottje geeft, na een korte leespauze, uitleg van de Jaarrekening 2014/2015 en
Balans per 30/6/2015. Boelie heeft een meer vraag over de verdeling van de kosten
van de SJO STEO. De vz geeft aan dat vooralsnog, dit mede gezien de huidige redelijk
gelijke verdeling van jeugdleden over de SV TEO en v.v. Stedum, er nog steeds sprake
is van een gelijke verdeling van de kosten. Alhoewel dit eigenlijk naar ledenaantal zou
moeten gebeurt dit nog niet. Het is, zeker als ledenverhouding SJO STEO sterk wijzigt,
niet ondenkbaar dat dit verandert. Er zijn verder geen specifieke vragen. De vz dankt
Jan voor zijn heldere en duidelijke toelichting van de cijfers.

8. Verslag kascommissie; Dick Nieborg en Pieter Hovius;
Zoals afgesproken worden de agendapunten 8 en 9 omgeruild en dus wordt eerst
verslag gedaan door de kascie. De kascie heeft haar bevindingen, attentiepunten en
resumé aan het papier toevertrouwd (zit als bijlage bij dit verslag) en deelt dit uit aan
de aanwezigen om nader kennis van te nemen. Na een korte leespauze volgt een
korte toelichting door Dick en Pieter. Er wordt in het bijzonder (als attentiepunten)
aandacht gevraagd voor het resultaat van de slotdag. Uit de boeken blijkt dat dit 900
euro kost. Dit is zeer vreemd en het advies is om hier nog een goed naar te kijken. De
vz geeft aan dat dit zeker (mede gezien kosten en opbrengsten uit de omzet) zeer
vreemd is en logischerwijs niet juist kan zijn. Dit zal onderzocht worden. Verder is het
advies om minder kasgeld in omloop te hebben. Ook dit punt zal door het bestuur
opgepakt worden en gekeken zal worden hoe dit opgelost kan worden. Tenslotte
maakt de kascie zich zorgen over het begrootte tekort in de Begroting 2015/2016. De
kascie stelt (nogmaals) voor om extra voorjaarsvergadering te houden om de
begroting vast te stellen. Je bent nu immers al weer bijna 4 maand onderweg in het
lopende boekjaar. De vz geeft aan dat het bestuur zich hierover in de eerstvolgende
bestuursvergadering zal beraden en dat het wat hem betreft zeker te overwegen is.
De kascie verleent decharge aan de penningmeester.
De vz dankt Dick en Pieter voor de wijze waarop zij, als betrokken leden, invulling
hebben gegeven aan hun rol als kascommissielid. Dit in bijzonder omdat er
oplossingsgericht is meegedacht om de v.v. Stedum financieel gezond te houden.
9. Begroting 2015-2016
De begroting 2015-2016 ligt voor met een tekort van 260 euro. Het tekort is eigenlijk
760 euro. Dit omdat de marge van de kantine lager is begroot, waardoor de kosten
van de kantine 500 euro hoger zijn dan begroot. Het bestuur legt dus een negatieve
begroting voor aan de ledenvergadering. De vz vraagt de leden om
suggesties/voorstellen om tot een sluitende begroting te komen. Dit zou bijv. een
verhoging van de contributie kunnen zijn dan wel verlaging van de kosten (bijv.
senioren ontvangen - net als de jeugd - geen bijdrage meer voor een teamuitje). Er
wordt geopperd om wellicht toch (net als andere verenigingen in de regio) te
stoppen met tapbier en over te stappen naar bier uit flesjes. Hierdoor nemen de
kosten af en neemt de marge (op bier) zeker toe. Ook het contract van Van
Gansewinkel kan wellicht een kostenbesparing opleveren als de ophaalfrequentie
verlaagd wordt.
De vz. geeft aan genoemde suggesties nader te onderzoeken, maar constateert dat
de leden instemmen met de voorliggende (negatieve) begroting 2015-2016.

10. Verkiezing lid en reserve kascommissie;
Dick en Pieter zijn beide aftredend. Omdat Pieter aangeeft nog wel één jaar door te
willen gaan en Harke Werkman als reserve kascommissie lid tot de kascie toetreedt,
is de kascie weer voltallig voor het seizoen 2015-2016. Als reservelid wordt Wilco
Witteveen gekozen.
11. Rondvraag;
De vz geeft aan dat er schriftelijke vragen van Boelie en Jan Spijk zijn ontvangen.
Vragen Boelie
Suggestie mobiel pinapparaat:
Boelie heeft n.a.v. een bezoek aan RZ Baflo en enig uitzoekwerk op internet
(Rabobank) het voorstel om met een mobiel pinautomaat te gaan werken. Hierdoor
heb je minder geld in omloop en de noodzaak (en kosten) van kleingeld neemt af.
Boelie geeft nog een korte uitleg over hoe en wat (o.a. kosten huur welke afhankelijk
is van te verwachten aantal transacties).
De vz geeft aan e.e.a. nader te willen bekijken/bestuderen. Het bestuur zal eea in
overweging nemen.
Instandhouding STEO A:
Boelie heeft begrepen dat A-junioren STEO worden opgeheven. Dit zou natuurlijk
jammer zijn, maar het zou wel goed uitkomen voor de seniorenteams. Voor 3 teams
is het aantal beschikbare spelers momenteel immers wel erg magertjes.
De vz en Arend geven aan dat alle inzet van de v.v. Stedum en SV TEO er op gericht is
om A-junioren in de benen te houden. Als het nodig is zullen versneld
doorgestroomde A-junioren ingezet worden om A-ers in de benen te houden. Dit kan
wellicht betekenen dat 2e of 3e soms niet voetballen, maar het kan niet zo zijn dat gezien het aantal senioren - het doorgaan alle seniorenteams afhankelijk is van een
aantal jeugdspelers.

Abonnement FOX:
Boelie vraagt zich af waarom kantine niet vaker open is, zodat maximaal gebruik kan
worden gemaakt van FOX-abonnement.
De vz geeft aan dat het de bedoeling is dat kantine extra vaak open is, maar dat
gebleken is (Gert bevestigt dit) dat publieke belangstelling (en opbrengst - laatste
keer 16 euro) zeer gering is.
Vraag Jan Spijk
Jan vraagt zich af wat gevolgen zijn voor niet hebben van een activiteitencie voor
begrootte inkomsten (o.a. Grote Clubactie e.d.). De club loopt hierdoor toch ook
inkomsten mis.
De vz geeft, in aansluiting op eerdere opmerkingen hierover, aan dat het erg moeilijk
is gebleken om reguliere activiteiten (zoals kaartavonden) te organiseren. Ten
aanzien van de Grote Clubactie verzekert de vz dat deze actie zsm - wederom digitaal
omdat er geen mensen zijn die het kunnen/willen organiseren - zal starten. Deze
vorm kan heroverwogen worden als er mensen zijn die organisatie waarborgen. Dat
lukt dit jaar sowieso niet meer.
Boelie komt nog met opmerking dat het wellicht optie is om rond kerst (19
december) kaartmiddag/avond te organiseren. De vz zou het toejuichen als dit
georganiseerd wordt, maar dan zullen er mensen moeten opstaan om dit te
organiseren. Het is geen optie dat het bestuur dit zelf (ook) gaat regelen!
12. Sluiting.
Onder dankzegging voor de aanwezigheid sluit de vz de vergadering om 22.50 uur en
gezien het beoogde begrotingsresultaat is er dit jaar geen drankje op kosten van de
vereniging.

