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1. Opening;
Voorzitter Pieter Berend Slager heet iedereen van harte welkom en meldt dat de
vergadering voornamelijk over de begroting seizoen 2016/2017 zal gaan.
2. Mededelingen
De vz heeft, mede n.a.v. ALV 2014, de volgende mededelingen:
 Vrijdag a.s. gaat de bloemenactie van start geregeld door Lucia en Johan.
 Leendert gaat ons verlaten, nieuwe trainer wordt Wim Nubé.
 Nanne Santing wordt leider, sportmasseur en hulptrainer bij het 1 e elftal. Hij
ontvangt een vergoeding van € 1250,00 per jaar.
 Gaan we nog 3 seniorenteams inschrijven volgend jaar? Aangezien er veel
wedstrijden zijn verplaatst/afgelast i.v.m. personele bezetting.
o Boelie: kosten voor 2e elftal zijn nu al € 117,00 wegens terugtrekken
voor wedstrijden.
o Andre: overweging om 2 teams in te schrijven i.p.v. 3 teams
 Graag opgeven voor Slotdag! Slotdag is verplaatst naar 25 juni.

Uitgangspunten Begroting seizoen 2016/2017
Inkomsten:
Contributies
Entree- en sponsorgelden

Bijdrage NAM

: 3% contributie verhoging
: Univé valt af, wel nieuwe sponsoren; club van 50 constant evenals
donateurs
: geen houtverkoop en schijt je rijk, meer inkomsten Grote Clubactie
: geen subsidie Reindersstichting (beleid wordt hoogstwaarschijnlijk
gewijzigd)
: constant niveau
: daling met 4% obv verwachte omzet huidig seizoen; geen verhoging
consumptieprijzen
: niets ingerekend

Uitgaven:
Personeelskosten
Huisvestingskosten
Bureaukosten
Accommodatie / sportvelden
Wedstrijdkosten

:
:
:
:
:

Acties en loterijen
Subsidies
Diverse baten
Kantineverkopen

€ 1.000 verzorger; salarisniveau nieuwe trainer gelijk
niveau van bverwachte uitgaven 2015/2016
geen abonnement Fox meer
stijging veldhuur met 5% (= stijging huidig seizoen tov '14/'15)
minder kledingkosten ivm einde afschrijving shirts A/B/C; KNVB + 5%

Bestuur en commissies
Kosten SJO STEO
Kosten sponsoring
Kantinekosten
Wijzigingen 05-04-2016:
Contributie
Bloemenactie

:
:
:
:

geen teamkosten meer
zelfde niveau als begroting huidig seizoen
reclameborden gelijk aan niveau dit seizoen; stijging slotdag
marge gebaseerd op huidig niveau

+ 3%
Zelfde niveau als vorige begroting

3. Begroting
a. Dick: Aandacht voor de contracten van sponsoren
i. PB: Meeste contracten, worden stilzwijgend per jaar verlengd, maar
de aflopende contracten hebben de aandacht van het bestuur
ii. Post: Kosten & Acties en loten, zijn niet goed te vergelijken aangezien
er ook kosten die gemaakt zijn door reclameborden hierin zijn
verwerkt. Het zou leuk zijn om per actie te zien wat dit heeft
opgeleverd.
b. PB: er is een subsidie aangevraagd i.v.m. de aardbevingsschade, dit loopt nog
c. PB: Begroting is nu negatief, er komt nog een actie “Schijt je Rijk” tijdens de
slotdag. Nog niet in te schatten wat dit op gaat leveren is voorzichtig begroot.
i. Vraag aan leden om een actie te bedenkt voor komend seizoen.
ii. Andere optie, verhoging consumptieprijzen
iii. N.a.v. discussie word er geen negatieve begroting geaccepteerd,
daarom kosten voor acties € 500,00 en opbrengsten acties € 1500,00.
Een positief resultaat van € 1000,00 extra,
d. Jan Spijk: mogelijkheid om een jeugdtrainer aan te stellen?
i. PB: Jeugdleider kost ca. € 1500,00 aangezien de kwaliteit van een die
persoon ook goed moet zijn. We vragen aan Wim Nubé om zich hier in
mee te denken en helpen.
e. Pieter Hovius: Verzoek om de begroting van te voren op te sturen naar Kascie
hij vindt het jammer dat dit niet gebeurd is.
i. Verzoek wordt voor volgend seizoen meegenomen.
f. PB: 3% Contributie verhoging voorleggen aan leden tijdens ALV

