Notulen van de 98e jaarvergadering van de voetbalvereniging Moordrecht, gehouden op
maandag 18 december 2017.

1.Opening;
Voorzitter Louis van Loon opent deze 98e ledenvergadering en heet iedereen welkom.
Zoals gebruikelijk, alvorens de vergadering te vervolgen, wordt eerst één minuut stilte
gehouden voor de leden die dit seizoen de vereniging zijn ontvallen. Gedachten gaan
vooral uit naar Teun Doeland, was enige jaren voorzitter, was voorzitter
jubileumcommissie m.b.t. het 75-jarig bestaan en actief scheidsrechter. Hierna wordt
medegedeeld, dat agendapunt 8 “Status uitplaatsing” (toelichting wethouder R.van
Woudenberg) als eerste behandeld zal gaan worden.
8. Status uitplaatsing;
Wethouder R.van Woudenberg meldt, dat recent alle betrokken partijen tot een
financieel compromis zijn gekomen voor de uitplaatsing van de VV Moordrecht. In febr.
2018 zal het college het voorstel tot uitplaatsing aan de Gemeenteraad voorleggen. Al
met al ziet het er positief uit. Na deze toelichting wordt door de ledenvergadering nog
enige vragen aan de wethouder gesteld, o.m.:
- De slechte staat van het kunstgrasveld. Steeds meer blessures worden gemeld. Wat
gaan we hier aan doen? In 2016 zou het kunstgrasveld al vervangen moeten worden.
Met het oog op de mogelijke uitplaatsing is dit in overleg met de VVM voorlopig naar
achteren geschoven. Op verzoek van de VVM is nu door de Gemeente de firma (B.A.S.)
ingeschakeld om een onderzoek uit te voeren over de status van het kunstgrasveld. Na
de rapportage zal met de Gemeente nader overleg plaatsvinden hoe de periode moet
worden overbrugd tot aan de uitplaatsing in 2020/2021.
- Ook over het hoofdveld (gras) worden vragen gesteld. Te vaak wordt dit veld
afgekeurd. Twijfels zijn er over het onderhoud van dit veld. Bestuur zegt toe om met de
verantwoordelijke afdeling van de Gemeente dit onderwerp nader te bespreken.
2. Ingekomen stukken/mededelingen;
Ingekomen stukken:
- Verslag van de kascommissie d.d.7-12-2017
Mededelingen:
- Afgemeld heeft zich Tim Hulscher.
3. Notulen jaarvergadering seizoen 2016/2017;
Geen opmerkingen. Worden door de ledenvergadering goedgekeurd.
4. Controle financiën 2016/2017;
Door de kascommissie, bestaande uit Jan de Joode sr.en Peter Admiraal, wordt
decharge verleend aan het bestuur. Ook dit seizoen wordt afgesloten met een positief
resultaat. Decharge is vastgelegd in het verslag van de kascommissie d.d.7-12-2017.
5. Verkiezing kascommissie;
Peter Admiraal en Simone de Bruin zullen de nieuwe kascommissie vertegenwoordigen.
Ron Broer stelt zich beschikbaar als reserve.

6.Vaststellen begroting 2017/2018;
Penningmeester Paul Overeijnder geeft een toelichting op de cijfers. Inkomsten van de
kantine waren het afgelopen seizoen hoger dan waren begroot, mede dankzij het
toepassen van het kassysteem en pinloos betalen . Ook de overstap van tapbier naar
flesjes pakt voor de vereniging voordeliger uit. Ook nu is weer in de begroting een
reservering opgenomen voor het 100 jarig bestaan van de VVM. De inkomsten van de
contributie zijn hoger begroot vanwege de 2 extra elftallen op de zondag.
Vrijwilligersbijdrage zijn bewust niet in de cijfers meegenomen. Vanuit de
ledenvergadering wordt de vraag gesteld waarom er geen financieel overzicht is van
de vrijwilligersbijdrage van het afgelopen seizoen. Wens is om dit meer inzichtelijker te
maken voor de leden. Door het bestuur wordt toegezegd voortaan een jaaroverzicht te
maken. Zal voor het afgelopen seizoen alsnog een overzicht maken en de leden de
mogelijkheid bieden dit ter inzage te zien.
Na deze toelichting en discussie wordt de begroting door de ledenvergadering
goedgekeurd.
7. Verkiezing bestuursleden;
Aftredend en niet herkiesbaar zijn Eric Alsem en Tim Hulscher.
Kandidaten hebben zich niet gemeld. Namens de vereniging bedankt de voorzitter hen
voor de bewezen diensten als bestuurslid.
9. Aanpassen Normen en Waarden plan;
Naar aanleiding van het verkrijgen van het VOG (Verklaring Omtrent Gedrag) zijn
toevoegingen in het Normen en Waarden plan van de vereniging noodzakelijk. Het
betreft regels voor begeleiders van jeugd en senioren en het vermelden van
vertrouwenspersonen bij de KNVB (zie bijlage). Het bestuur stelt de ledenvergadering
voor om met deze toevoegingen akkoord te gaan. Unaniem wordt akkoord gegaan.
10. Status visie/missie VV Moordrecht;
Voorzitter Louis van Loon presenteert de status na 1 jaar. Wat gaat volgens plan, wat
gaat de goede kant op en wat gaat er niet volgens plan of is nog niet opgepakt. Aan de
hand van een groene, oranje of rode “smile” wordt de status per punt aangegeven ( zie
bijlage).
11. Rondvraag;
B. Vos: Heeft de afgelopen maanden, na trainingen en wedstrijden wederom ±50 ballen
verzameld. Vraagt nogmaals aan het bestuur om actie te ondernemen om dit in de
toekomst te vermijden en de betrokken leiders/trainers te wijzen op hun
verantwoordelijkheid.
Heeft diverse keren geconstateerd, dat op de zondag- en maandagmorgen partijen
snacks e.d. in de groene container waren gegooid. Snapt dit niet. Toegezegd wordt dat
betere instructies zullen worden gegeven aan de betrokken mensen die dan dienst in de
keuken hebben.
R. Revet: Maakt zich zorgen over de begeleiding en de perikelen bij de selectie. Volgens
hem is het nu vijf voor twaalf. Zorgen worden door het bestuur gedeeld en heeft de
hoogste prioriteit.
Alg.: Het bestuur heeft besloten om in de even maanden van het jaar, op de 1e
donderdag van de maand, om 19.00 uur, een inloopuurtje voor de leden te houden.
Vragen kunnen dan direct beantwoord worden en mogelijke problemen kunnen sneller
worden opgelost.

Soraya Luijks: Vraagt of het mogelijk is om de raampjes van de kleedkamers 1 t/m 3 te
voorzien van folie. Zal actie op worden genomen.
Vraagt namens het damesteam om wat meer belangstelling vanuit het bestuur voor dit
elftal. Wordt door het bestuur ter harte genomen.
Om 22.00 uur sluit de voorzitter deze algemene ledenvergadering en wenst iedereen wel
thuis.
Notulist Cor de Rek
N.B. : Het aantal aanwezigen was 45 (incl. bestuursleden)

Bijlage:
- Toevoeging N&W plan
- Status visie/missie VV Moordrecht

