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================================================================================== 

Opening 

Ton opent de vergadering met een woord van welkom. De opkomst is slechts 4 leden en dat kan een 
historisch dieptepunt genoemd worden. Aan de kant van het Bestuur ontbreekt Ronald Opschoor 
met kennisgeving. 

Ingekomen stukken/mededelingen    

1. Verslag kascommissie 
2. Verslag notulen vorige vergadering 2021-2022 versie 101 

Notulen jaarvergadering seizoen 2021-2022 

De aanwezigen hebben geen op- of aanmerkingen op de opgestelde notulen. De voorzitter bedankt 
de opsteller voor zijn inbreng 

Controle Financiën 

De leden van de kascommissie, de heren Louis van Loon en John-Pierre Quist hebben de financiële 
stukken doorgenomen, akkoord bevonden en verlenen het Bestuur decharge voor het gevoerde 
beleid. 

Verkiezing Kascommissie 

John-Pierre Quist stelt zich weer beschikbaar voor het komende jaar om aan de commissie deel te 
nemen. Vanuit de reserves Wouter Schalkwijk of Joeri Aanen zal het tweede lid zich moeten 
aanmelden. John Pierre zal hier achteraan gaan.  

 Vaststelling begroting 2022-2023 

Aanwezig lid mevrouw Aaldering maakt een opmerking waarom deze vergadering en dus de 
vaststelling van de begroting zo laat in het seizoen plaats vindt. Het bestuur erkent dat we laat zijn. 
Normaal moet de ALV voor 01 december van ieder jaar plaats vinden. Het bestuur belooft 
beterschap. 

Voorts geeft Paul Overeijnder een uitgebreide toelichting op de financiën van het afgelopen seizoen 
en een prognose voor het aanstaande seizoen. De inkomsten zijn behoudend begroot maar de 
verwachting is dat de contributie, sponsoring en de kantine omzet hoger worden dan nu begroot. 
Verder nog te vermelden dat onze vereniging de omzetgrens nadert voor de BTW hetgeen een 
afdracht van ca € 8.000,00 zal inhouden. Voordeel is dat btw op de kantine apparatuur terug 



gevraagd kan worden. Verder de vermelding dat de opbouw van een reserve noodzakelijk is en dat 
het bestuur het voornemen heeft de aangegane lening voor het clubgebouw zo snel mogelijk wil 
aflossen. Conclusie is uiteindelijk dat vv Moordrecht een financieel gezonde verenging is. De 
vergadering verleent hierna goedkeuring van het gevoerde beleid en de begroting 2022-2023. 

Verkiezing Bestuursleden      

De heren Wijnand Bloot en Ronald Opschoor zijn verkiesbaar en worden herkozen aangezien geen 
tegenkandidaten zich hebben gemeld. 

Energiezaken en contributie  

Het voormalige energiecontract is per 01 januari 2023 beëindigd. De tarieven in het nieuwe contract 
zijn fors hoger dan voorheen. Wat de werkelijke kosten aan energie worden is momenteel 
onduidelijk. Om deze reden stelt het Bestuur voor om per spelend lid indien nodig een toeslag van 
max € 15,00  op de contributie toe te passen. Uiteraard om de extra kosten zo nodig dekkend te 
krijgen. Mocht dit bedrag niet genoeg zijn dan zal een aparte ledenvergadering worden 
uitgeschreven voor aanpassing.  

De contributie wordt zoals in het verleden afgesproken met 5% geïndexeerd. De afgelopen Corona 
jaren heeft het Bestuur van deze indexering afgezien. De vergadering gaat akkoord met beide 
voorstellen. 

 

Rondvraag 

Mevrouw Aaldering: 

Hoe kan ik in de app zien hoeveel punten ik al heb aan vrijwilligersbijdrage? Antwoord bekend 
probleem waar de werkgroep ook zijn zorgen over heeft. Dit zal nader uitgewerkt worden. 

Instructie hoe te handelen bijvoorbeeld als je bardienst hebt zou handig zijn. Nieuwe mensen die 
bardienst draaien weten vaak niet waar men moet beginnen of hoe te handelen bij praktische zaken. 
Bestuur zal dit oppakken. 

Hoe gaan we om met afvalscheiding en kan dit handiger via aparte vuilnisbakken? Antwoord is dat 
leden alles in één bak deponeren en niet hier actief mee bezig zijn. Bestuur zal hier verder naar 
kijken of we toch wat meer aan afvalscheiding kunnen doen. 

Ton Dekker 

Wil graag inzicht in de app rond de zonnepanelen vooral om te kunnen inschatten wat de 
opbrengsten zijn en hoe we de energie zo zuinig mogelijk kunnen benutten. Antwoord: wordt 
geregeld. 

Peter van Maurik   

Peter uit zijn zorg over de bezetting van team Zaterdag 3. Van de 17 man komen structureel slechts 
circa de helft op de training of de wedstrijden. De gestelde vraag is aan het bestuur of men hier een 
oplossing voor weet in de vorm van extra spelers. Antwoord: Extra spelers zijn er niet. Het bestuur is 
wederom bereid om met de vaak afwezigen in gesprek te gaan. Peter wordt gevraagd een overleg in 
te plannen. Dit heeft uiteraard pas enig nut als de spelers ook werkelijk komen. 



De vloer bij de kleedlokalen is best glad en de vraag is nu of hier wat aan te doen is. Antwoord: een 
antislip laag is reeds aanwezig en we hopen dat het zich op termijn wat zal verbeteren. 

 

Sluiting 

 Om 20:56 bedankt Ton een ieder voor zijn aanwezigheid en inbreng en sluit de vergadering en biedt 
de aanwezigen een tweetal consumpties aan. 

 

 


