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Notulen	  Algemene	  Ledenvergadering	  (ALV)	  IJsselmeervogels	  19	  november	  2014	  20.00	  uur	  
	  

1. Opening	  van	  de	  vergadering	  door	  de	  Voorzitter	  	  
De	  secretaris	  Martin	  Koelewijn	  heet	  alle	  aanwezigen	  hartelijk	  welkom	  en	  opent	  de	  vergadering.	  	  

	  
Toespraak	  voorzitter	  

In	  het	  afgelopen	  seizoen	  deed	  het	  eerste	  elftal	  zowel	  in	  positieve	  als	  negatieve	  zin	  van	  zich	  spreken.	  Na	  
een	  veelbelovende	  start	  van	  de	  competitie	  en	  het	  bereiken	  van	  de	  3e	  ronde	  van	  de	  KNVB	  beker,	  liepen	  
de	  prestaties	  onder	  leiding	  van	  de	  in	  de	  winterstop	  aangestelde	  Johan	  de	  Man	  zienderogen	  terug.	  De	  
teleurstellende	  resultaten	  hadden	  als	  gevolg	  dat	  trainer	  Frans	  Adelaar	  werd	  aangesteld	  als	  hoofdtrainer	  
voor	  het	  resterende	  deel	  van	  het	  seizoen.	  	  IJsselmeervogels	  deed	  weer	  mee	  om	  de	  prijzen	  en	  legde	  
uiteindelijk	  beslag	  op	  de	  districtsbeker.	  	  
Voor	  het	  nieuwe	  seizoen	  was	  Dogan	  Corneille	  aangesteld	  als	  hoofdtrainer,	  na	  3	  teleurstellend	  verlopen	  
wedstrijden	  waren	  Bestuur	  en	  TC	  unaniem	  van	  mening	  dat	  onder	  zijn	  leiding	  het	  team	  	  binnen	  redelijke	  
tijd	  niet	  naar	  behoren	  zou	  gaan	  presteren	  en	  werd	  zijn	  ontslag	  aangekondigd.	  Onrust	  binnen	  de	  
vereniging	  was	  het	  gevolg.	  In	  een	  extra	  belegde	  meeting	  werd	  de	  achterban	  geïnformeerd	  over	  de	  
ontstane	  situatie.	  Een	  onafhankelijke	  commissie	  zou	  zich	  gaan	  buigen	  over	  de	  kwestie.	  In	  de	  tussentijd	  
werd	  in	  een	  overleg	  tussen	  bestuur	  en	  TC	  duidelijk	  	  dat	  maatregelen	  t.o.v.	  de	  TC	  nodig	  waren	  om	  de	  
geloofwaardigheid	  te	  behouden.	  Vanwege	  de	  gezamenlijke	  besluitvorming	  stelde	  voorzitter	  PvD	  namens	  
het	  bestuur	  zijn	  functie	  ter	  beschikking.	  	  
Het	  ontslag	  van	  de	  gehele	  TC	  is	  in	  een	  later	  stadium	  teruggedraaid,	  voor	  Ruth	  van	  de	  Groep	  bleek	  
uiteindelijk	  geen	  plaats	  meer	  te	  zijn.	  Objectieve	  gronden	  voor	  zijn	  ontslag	  ontbreken.	  Onduidelijk	  ook	  
wat	  zijn	  ontslag	  voor	  financiële	  gevolgen	  zal	  hebben	  vanwege	  zijn	  betrekking	  bij	  hoofdsponsor	  
Fishpartners.	  Er	  werd	  veel	  macht	  toegewezen	  aan	  de	  voorzitter	  en	  Ruth	  van	  de	  Groep,	  PvD	  benadrukt	  
dat	  besluitvorming	  altijd	  via	  Bestuur	  en	  TC	  heeft	  plaatsgevonden.	  De	  ontstane	  situatie	  heeft	  de	  club	  geen	  
goed	  gedaan.	  Clubbelang	  zal	  bij	  betrokkenen	  voorop	  gestaan	  hebben.	  PvD	  wenst	  het	  nieuwe	  bestuur	  toe	  
dat	  lering	  wordt	  gedaan	  uit	  de	  afgelopen	  periode.	  N.a.v.	  de	  prestaties	  van	  het	  eerste	  elftal	  blijkt	  de	  
trainerswissel	  uiteindelijk	  een	  juiste	  beslissing	  te	  zijn	  geweest.	  
2	  december	  a.s.	  vindt	  besluitvorming	  door	  de	  KNVB	  plaats	  over	  de	  nieuwe	  voetbalstructuur.	  De	  club	  zal	  
voor	  zichzelf	  na	  moeten	  gaan	  welke	  rol	  men	  op	  welk	  niveau	  kan	  en	  wil	  spelen.	  Voldoende	  uitdaging	  
waarbij	  ondersteuning	  en	  advies	  van	  de	  nieuw	  aan	  te	  stellen	  Raad	  van	  Advies	  goed	  te	  gebruiken	  is.	  

	  
Gedenken	  overleden	  leden	  

Helaas	  zijn	  de	  afgelopen	  jaargang	  ook	  weer	  een	  aantal	  leden	  ons	  ontvangen,	  te	  weten:	  Volken	  Koelewijn,	  
Wim	  Anema,	  erelid	  Driekus	  van	  Diermen,	  Peter	  van	  Diermen,	  Arian	  de	  Graaf,	  Peter	  Frans	  van	  Diermen,	  
Casper	  van	  de	  Groep,	  Peter	  Beukers	  en	  Ton	  Kesteloo.	  De	  vergadering	  herdenkt	  hen	  met	  één	  minuut	  
stilte.	  	  	  

	  
2. Goedkeuring	  notulen	  van	  de	  Algemene	  Ledenvergadering	  van	  2013	  

De	  notulen	  worden	  door	  de	  vergadering	  goedgekeurd.	  	  
	  
3. Goedkeuring	  jaarverslag	  seizoen	  2013-‐2014	  

Het	  Jaarverslag	  verzorgd	  door	  archivaris	  Tijmen	  de	  Graaf	  wordt	  door	  de	  vergadering	  goedgekeurd.	  
	  
4. Mededelingen	  bestuur	  

Het	  bestuur	  draagt	  de	  Vergadering	  voor	  om	  de	  leden	  Arthur	  van	  den	  Berg	  en	  Evert	  Nagel	  te	  benoemen	  
tot	  Erelid	  van	  onze	  Vereniging.	  De	  Vergadering	  accordeert	  deze	  benoeming	  met	  een	  gemeend	  applaus.	  

	  
1	  Het	  bestuur	  was	  niet,	  zoals	  te	  doen	  gebruikelijk,	  vooraf	  gekend	  in	  de	  toespraak	  van	  de	  voorzitter.	  Deze	  vertegenwoordigt	  dan	  
ook	  niet	  noodzakelijkerwijs	  de	  mening	  van	  het	  volledige	  bestuur.	  
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5. Financieel	  verslag	  bestuurslid	  Financiële	  Zaken;	  jaarrekening	  en	  begroting	  
a. Verslag	  van	  het	  bestuurslid	  Financiële	  Zaken	  	  

Vanuit	  de	  balans	  wordt	  extra	  toelichting	  gegeven	  op	  de	  post	  investeringen.	  Deze	  bedraagt	  totaal	  	  
€	  123118,-‐.	  Onder	  andere	  is	  geïnvesteerd	  in	  uitbreiding	  en	  renovatie	  van	  de	  lichtinstallatie.	  M.b.t.	  de	  
post	  debiteuren	  is	  de	  vordering	  vanuit	  de	  stichting	  vanwege	  de	  fusie	  weggevallen	  en	  opgenomen	  in	  de	  
post	  debiteuren	  van	  de	  vereniging.	  	  
Resultaat	  over	  het	  afgelopen	  seizoen	  bedraagt	  +	  €	  21687,-‐.	  Vanwege	  de	  extra	  inkomsten	  vanuit	  het	  
KNVB	  bekertoernooi	  valt	  dit	  tegen.	  Analyse	  van	  het	  resultaat	  wordt	  gegeven.	  
Het	  effect	  van	  het	  verlagen	  van	  de	  entreeprijs	  blijkt	  moeilijk	  meetbaar.	  
Bij	  de	  overige	  bedrijfsopbrengsten	  vallen	  op	  de	  hoge	  verwachte	  bijdragen	  van	  de	  zalmactie	  en	  het	  
visbakken	  op	  zaterdag.	  Met	  eventuele	  consequenties	  van	  het	  mogelijk	  (gedeeltelijk)	  terugtreden	  van	  
hoofdsponsor	  Fishpartners	  is	  in	  deze	  resultaten	  geen	  rekening	  gehouden.	  	  
In	  de	  personeelskosten	  is	  rekening	  gehouden	  met	  het	  trainersduo	  wat	  het	  seizoen	  is	  gestart.	  Schade	  
vanwege	  de	  ontbinding	  van	  trainer	  Dogan	  Corneille	  is	  hierin	  niet	  meegenomen.	  	  
Conclusie	  van	  bestuurslid	  Financiële	  Zaken	  JHH,	  is	  dat	  het	  afgelopen	  seizoen	  teleurstellend	  maar	  hoopvol	  
is	  verlopen.	  Hij	  roept	  een	  ieder	  op	  voldoende	  inspanning	  te	  leveren	  om	  de	  gepresenteerde	  begroting	  
2014-‐2015	  te	  kunnen	  realiseren.	  	  

	  
b. Vaststelling	  begroting	  

De	  begroting	  als	  voorgesteld	  wordt	  vastgesteld.	  
	  

c. Voorstel	  contributieverhoging	  
JHH	  licht	  het	  voorstel	  toe;	  vanwege	  onder	  andere	  een	  extra	  afdracht	  aan	  de	  KNVB	  van	  €	  2,-‐	  en	  een	  
verwachte	  verhoging	  van	  de	  huur	  van	  de	  velden	  wordt	  een	  verhoging	  van	  de	  contributie	  voor	  het	  
komende	  seizoen	  voorgesteld	  van	  €	  10,-‐	  per	  spelend	  lid.	  Naast	  deze	  verhoging	  zal	  tevens	  de	  normale	  
indexering	  plaatsvinden.	  De	  vergadering	  gaat	  met	  dit	  voorstel	  akkoord.	  Dit	  onderwerp	  zal	  volgend	  jaar	  
opnieuw	  op	  de	  agenda	  worden	  geplaatst	  om	  de	  juiste	  verhoging	  voor	  het	  seizoen	  2015/2016	  te	  bepalen.	  
Op	  voorstel	  van	  André	  van	  Diermen	  zal	  worden	  nagegaan	  in	  hoeverre	  het	  mogelijk	  is	  de	  bijdragen	  voor	  
voetbalschool	  en	  techniek	  school	  in	  de	  contributie	  mee	  te	  nemen.	  
	  

6. Voetbaltechnische	  Zaken	  
Samenstelling	  TC	  wordt	  door	  bestuurslid	  Technische	  Zaken	  toegelicht.	  Opdracht	  t.o.v.	  het	  komende	  
seizoen	  optimale	  inzet	  van	  het	  vlaggenschap	  	  Er	  zit	  de	  nodige	  verandering	  aan	  te	  komen	  op	  voetbal	  
technisch	  gebied.	  Toelichting	  hierop	  zal	  tijdens	  een	  nog	  te	  plannen	  bijeenkomst	  volgen.	  Resultaten	  n.a.v.	  
eerder	  gestelde	  doelstellingen	  door	  de	  Commissie	  Voetbal	  worden	  gepresenteerd.	  Zo	  is	  er	  sprake	  een	  
stijgend	  aandeel	  eigen	  jeugd	  in	  de	  diverse	  selectie	  elftallen.	  Op	  de	  B1	  na,	  spelen	  de	  selectie	  elftallen	  op	  
3e	  divisie	  niveau.	  Eigen	  jeugd	  actief	  in	  het	  eerste	  elftal	  blijft	  redelijk	  constant.	  Doelstelling	  is	  hierin	  
stappen	  te	  maken,	  al	  zal	  dit	  gezien	  de	  aanstaande	  veranderingen	  lastig	  te	  realiseren	  zijn.	  Aantallen	  
senioren	  en	  meisjesteams	  zijn	  toegenomen.	  Aantal	  jongensteams	  is	  t.o.v.	  seizoen	  2010/2011	  
afgenomen.	  Dit	  lijkt	  het	  gevolg	  van	  het	  minder	  aantrekken	  van	  spelers	  van	  buitenaf.	  
Het	  Kwaliteit	  &	  Performance	  programma	  (kwaliteitsprogramma	  KNVB)	  zal	  ook	  binnen	  IJsselmeervogels	  
worden	  gevolgd.	  Dit	  om	  na	  te	  gaan	  hoe	  we	  er	  als	  club	  voor	  staan	  en	  dit	  als	  tool	  in	  te	  zetten	  bij	  het	  
bepalen	  van	  de	  doelstellingen	  voor	  de	  komende	  jaren.	  
	  

7. Commerciële	  Zaken	  
Bestuurslid	  Commerciële	  Zaken	  Esmeralda	  van	  Halteren	  licht	  toe	  dat	  de	  eerder	  gemelde	  ontwikkelingen	  
rondom	  de	  hoofdsponsor	  niet	  bekend	  waren	  bij	  het	  voorbereiden	  van	  deze	  presentatie.	  	  
IJsselmeervogels	  is	  blij	  met	  Fishpartners	  als	  nieuwe	  hoofdsponsor.	  Na	  jarenlang	  hoofdsponsorschap	  van	  
de	  Ambachtsbakker,	  nu	  een	  Spakenburgse	  visgroothandel	  waar	  diverse	  leden	  van	  onze	  club	  werkzaam	  
zijn. 	  
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Diverse	  positieve	  ontwikkelingen	  zijn	  vanuit	  de	  Sponsorcommissie	  te	  melden.	  O.a.	  betreft	  dit	  een	  nieuw	  
CRM	  systeem	  (Sponsit)	  en	  de	  vorig	  jaar	  opgerichte	  Businessclub	  .	  Het	  blijkt	  moeilijk	  in	  deze	  tijd	  
sponsoren	  aan	  de	  club	  te	  binden.	  Gekeken	  wordt	  dan	  ook	  naar	  andere	  mogelijkheden	  om	  geld	  te	  
genereren,	  o.a.	  middels	  diverse	  reclame-‐uitingen.	  	  
Gemeld	  wordt	  nog	  de	  verbinding	  die	  voormalig	  hoofdsponsor	  Wouter	  de	  Graaf	  is	  aangegaan	  als	  
jeugdsponsor	  van	  de	  club.	  	  
	  
IJsselmeervogels	  Events	  is	  voor	  het	  2e	  seizoen	  actief	  voor	  de	  club,	  diverse	  evenementen	  zijn	  door	  deze	  
groep	  georganiseerd.	  Bij	  de	  organisatie	  van	  de	  diverse	  evenementen	  is	  er	  sprake	  van	  een	  goede	  
samenwerking	  tussen	  	  Mediacommissie,	  NAS	  en	  IJsselmeervogels	  Events.	  
Een	  speciale	  groep	  vrijwilligers	  is	  geformeerd	  om	  de	  zalmactie	  te	  laten	  slagen.	  	  
	  

8. Algemene	  Zaken	  
Op	  facilitair	  gebied	  zijn	  diverse	  werkzaamheden	  opgepakt.	  O.a.	  is	  met	  dank	  aan	  de	  inzet	  van	  een	  grote	  
groep	  vrijwilligers	  de	  verbouwing	  van	  de	  toiletten	  gerealiseerd.	  Daarnaast	  heeft	  uitbreiding	  en	  
aanpassing	  van	  de	  verlichting	  rondom	  het	  hoofdveld	  plaatsgevonden,	  is	  er	  glasvezelnetwerk	  op	  het	  
volledige	  sportpark	  aangelegd	  en	  een	  nieuw	  scorebord	  geplaatst.	  	  	  
Conditie	  van	  het	  sporthaldak	  is	  slecht,	  kosten	  voor	  reparatie	  worden	  geschat	  op	  €	  35000,-‐.	  
Werkzaamheden	  zullen	  voorlopig	  nog	  worden	  uitgesteld.	  
Naar	  degelijke	  vervanging	  van	  ballenvanger	  aan	  de	  kantinezijde	  wordt	  gekeken.	  Divers	  achterstallig	  
onderhoud	  zal	  in	  een	  onderhoudsplan	  worden	  opgenomen.	  
De	  horeca	  kent	  een	  goed	  verlopen	  seizoen.	  Gunstiger	  inkoopprijzen	  door	  wisseling	  van	  bierleverancier.	  
Volgend	  jaar	  zal	  door	  wisseling	  van	  foodleverancier	  ook	  op	  dat	  gebied	  slagen	  kunnen	  worden	  gemaakt.	  
Evert	  Estié	  heeft	  aangegeven	  te	  stoppen	  binnen	  genoemde	  commissie.	  
	  
De	  plannen	  voor	  de	  realisering	  van	  een	  rookruimte	  en	  daarbij	  uitbreiding	  van	  kantine	  zijn	  door	  de	  
Gemeente	  goedgekeurd.	  De	  overkapping	  is	  besteld,	  verwachting	  is	  dat	  binnen	  een	  termijn	  van	  4	  weken	  
deze	  zal	  worden	  geplaatst.	  	  
	  

9. Secretariële	  Zaken	  
Media-‐	  en	  Marketingcommissie	  zijn	  samengevoegd	  en	  kennen	  een	  nieuwe	  voorzitter	  in	  de	  persoon	  van	  
Wouter	  de	  Boer.	  Een	  enthousiaste	  groep	  leden	  houdt	  zich	  bezig	  met	  de	  PR	  rondom	  de	  vereniging.	  	  Er	  
wordt	  gewerkt	  aan	  een	  nieuwe	  website	  voor	  de	  vereniging,	  welke	  naar	  verwachting	  de	  2e	  helft	  van	  dit	  
seizoen	  live	  zal	  gaan.	  
	  
De	  Juridische	  Stafdienst,	  onder	  leiding	  van	  Ger	  Jan	  van	  Loenen,	  dient	  als	  ondersteuning	  van	  de	  diverse	  
commissies.	  
	  
Coördinatie	  Veiligheidscommissie	  is	  in	  handen	  van	  de	  broers	  Henk	  en	  Lammert	  Zijl.	  Onder	  andere	  is	  deze	  
commissie	  betrokken	  bij	  de	  besprekingen	  tussen	  Gemeente,	  politie,	  brandweer	  en	  SV	  Spakenburg.	  
	  
Het	  bestaande	  overlijdensprotocol	  is	  aangepast,	  de	  nieuwe	  versie	  zal	  binnenkort	  op	  de	  website	  worden	  
geplaatst.	  
	  
De	  supportersclub	  NAS	  kent	  een	  groeiend	  aantal	  leden.	  Zij	  zijn	  verantwoordelijk	  voor	  de	  organisatie	  van	  
diverse	  activiteiten,	  tevens	  zijn	  zij	  verantwoordelijk	  voor	  de	  organisatie	  rondom	  de	  merchandise.	  	  
	  

10. Gelegenheid	  tot	  indienen	  van	  schriftelijke	  vragen	  bestemd	  voor	  de	  rondvraag.	  	  
	  
Pauze	  
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11. Wijziging	  Statuten	  t.a.v.	  Raad	  van	  Advies	  
Goedkeuring	  van	  de	  voorgestelde	  statutenwijziging	  kan	  plaatsvinden	  wanneer	  minimaal	  15%	  van	  de	  
meerderjarige	  leden	  instemt	  met	  dit	  plan,	  te	  weten	  een	  aantal	  van	  180	  leden.	  Gezien	  de	  aanwezigheid	  
van	  193	  leden	  en	  het	  ontbreken	  van	  tegenstemmers	  wordt	  de	  voorgestelde	  statutenwijziging	  tijdens	  
deze	  vergadering	  vastgesteld.	  

	  
12. Voordracht	  Raad	  van	  Advies	  

a. Inleiding	  Peter	  van	  Diermen	  
De	  reden	  tot	  het	  aanstellen	  van	  een	  Raad	  van	  Advies	  sluit	  aan	  bij	  de	  doelstelling;	  het	  handelen	  met	  korte	  
lijnen	  binnen	  de	  club.	  Functie	  van	  de	  RvA	  het	  meedenken	  en	  adviseren	  bij	  bepalende	  onderwerpen,	  
waardoor	  een	  breder	  draagvlak	  bij	  besluitvorming	  door	  het	  bestuur	  van	  toepassing	  is.	  
	  

b. Voordracht	  kandidaten	  dhr.	  P.	  Varenkamp,	  dhr.	  B.	  de	  Graaf	  en	  dhr.	  M.	  Matthijssen	  
	  Voordracht	  kandidaten	  vindt	  plaats.	  
	  

c. Woord	  door	  P.	  Varenkamp	  
Peter	  Varenkamp	  neemt	  namens	  de	  Raad	  van	  Advies	  het	  woord.	  Hij	  geeft	  toelichting	  op	  hetgeen	  de	  
Raad	  van	  Advies	  voor	  de	  vereniging	  kan	  betekenen.	  Met	  name	  zal	  deze	  functioneren	  als	  klankboord	  voor	  
het	  bestuur.	  Wanneer	  een	  door	  de	  RvA	  uitgebracht	  advies	  door	  het	  bestuur	  niet	  wordt	  overgenomen,	  zal	  
als	  ultiem	  middel	  dit	  onderwerp	  worden	  voorgebracht	  bij	  de	  ALV,	  welke	  uiteindelijk	  als	  hoogste	  macht	  
binnen	  de	  vereniging	  actief	  blijft.	  Bij	  het	  ontstaan	  van	  een	  vacature	  wordt	  door	  de	  groep	  een	  nieuw	  lid	  
gezocht,	  welke	  uiteindelijk	  door	  de	  ALV	  dient	  te	  worden	  benoemd.	  
	  

13. Bestuursverkiezing	  
Aftredend	  en	  niet	  herkiesbaar	  voorzitter	  de	  heer	  P.	  van	  Diermen	  
	   Voordracht	  kandidaat	  voorzitter	  dhr.	  F.	  van	  den	  Bos	  
Statutair	  aftredend	  en	  niet	  herkiesbaar	  de	  heer	  B.	  de	  Graaf	  

Voordracht	  kandidaat	  bestuurslid	  dhr.	  T.	  Muys	  
Aftredend	  en	  herkiesbaar	  bestuurslid	  de	  heer	  M.	  de	  Graaf	  

Er	  zal	  binnen	  het	  bestuur	  een	  verschuiving	  plaatsvinden.	  MK	  zal	  de	  functie	  van	  bestuurslid	  Algemene	  
Zaken	  gaan	  vervullen.	  Theo	  Muijs	  is	  beoogd	  bestuurslid	  Secretariële	  Zaken.	  	  
Middels	  handopsteking	  vindt	  stemming	  plaats.	  Met	  ruime	  meerderheid	  worden	  herkiesbaar	  lid	  M.	  de	  
Graaf	  en	  voorgedragen	  leden	  F.	  van	  den	  Bos	  en	  T.	  Muijs	  als	  bestuurslid	  aangesteld.	  	  
	  
De	  beide	  aftredende	  bestuursleden,	  B.	  de	  Graaf	  en	  P.	  van	  Diermen	  worden	  bedankt	  voor	  hun	  inzet	  en	  
krijgen	  de	  gelegenheid	  zelf	  een	  woord	  aan	  de	  vergadering	  te	  richten.	  
B.	  de	  Graaf	  dankt	  de	  leden	  voor	  het	  in	  hem	  gestelde	  vertrouwen	  en	  gevoerde	  prettige	  samenwerking.	  Hij	  
benadrukt	  dat	  een	  dergelijke	  functie	  alleen	  kan	  worden	  uitgevoerd	  met	  medewerking	  van	  diverse	  
vrijwilligers.	  	  
	  
P.	  van	  Diermen	  refereert	  aan	  de	  afgelopen	  10	  jaar,	  waarin	  hij	  respectievelijk	  de	  functie	  van	  voorzitter	  
van	  de	  TC	  (5	  jaar)	  en	  die	  van	  voorzitter	  heeft	  vervuld.	  Hij	  memoreert	  aan	  diverse	  hoogtepunten	  welke	  
tijdens	  deze	  periode	  hebben	  plaatsgevonden.	  Hij	  dankt	  overige	  bestuursleden	  en	  de	  diverse	  vrijwilligers	  
voor	  een	  jarenlange	  samenwerking	  en	  wenst	  het	  bestuur	  wijsheid	  toe.	  	  
Hij	  sluit	  af	  met	  de	  mededeling	  het	  een	  eer	  te	  vinden	  voor	  deze	  club	  actief	  te	  zijn	  geweest.	  NAS	  was	  en	  is,	  
een	  club	  om	  trots	  op	  te	  zijn.	  
	  
Theo	  Muys	  stelt	  zich	  kort	  voor	  als	  nieuw	  bestuurslid.	  Hij	  bedankt	  aanwezigen	  voor	  het	  in	  hem	  gestelde	  
vertrouwen	  en	  kijkt	  er	  naar	  uit	  zich	  in	  te	  zetten	  voor	  deze	  vereniging.	  Hij	  roept	  op	  met	  z’n	  allen	  naar	  
voren	  te	  kijken.	  	  
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14. Beantwoording	  schriftelijke	  vragen	  
-‐ TC	  is	  momenteel	  bezig	  met	  het	  aangaan	  van	  spelerscontracten	  voor	  het	  komende	  seizoen.	  Zodra	  

nieuws	  concreet	  bekend	  is,	  zal	  dit	  naar	  buiten	  toe	  worden	  gecommuniceerd.	  
-‐ M.b.t.	  vervanging	  van	  dak	  sporthal;	  wordt	  er	  binnen	  de	  vereniging	  gekeken	  naar	  de	  mogelijkheid	  

tot	  oprichting	  van	  een	  zaalvoetbaltak.	  Als	  reactie	  wordt	  meegedeeld	  dat	  plussen	  en	  minnen	  in	  
kaart	  worden	  gebracht	  alvorens	  tot	  vervanging	  en	  investering	  wordt	  overgegaan.	  

-‐ Wanneer	  sprake	  is	  van	  vervuiling	  en	  vernieling	  van	  de	  kleedruimtes	  wordt	  vanuit	  de	  commissie	  
Voetbal	  ervoor	  gezorgd	  dat	  betrokkenen	  worden	  aangesproken.	  

-‐ Het	  mogelijk	  in	  ere	  herstellen	  van	  de	  Club	  van	  100	  zal	  als	  onderwerp	  door	  het	  Bestuur	  worden	  
opgepakt	  	  

-‐ Verzocht	  wordt	  de	  organisatie	  rondom	  sponsoring	  van	  de	  jeugdelftallen	  te	  vereenvoudigen.	  
Mogelijk	  middels	  het	  aanstellen	  van	  een	  verantwoordelijk	  lid.	  Het	  bestuur	  zal	  zich	  verder	  buigen	  
over	  dit	  onderwerp.	  

-‐ Sluitingstijd	  op	  zaterdag	  is	  officieel	  3	  uur	  na	  afloop	  van	  de	  laatst	  gespeelde	  wedstrijd.	  	  
-‐ Het	  mogelijk	  terugkeren	  van	  het	  zaterdagprogrammablad	  is	  een	  onderwerp	  wat	  door	  de	  

Mediacommissie	  wordt	  nagegaan.	  
-‐ Statutenwijziging	  t.a.v.	  het	  gewijzigd	  aantal	  bestuursleden	  is	  zo	  goed	  als	  afgerond.	  De	  

verwachting	  is	  dat	  de	  statutenwijziging	  i.v.m.	  het	  aanstellen	  van	  de	  RvA	  sneller	  kan	  worden	  
afgerond.	  

-‐ Portefeuilles	  diverse	  bestuursleden	  worden	  op	  inhoud	  en	  zwaarte	  nagegaan.	  Dit	  betreft	  een	  
actiepunt	  voor	  het	  nieuwe	  bestuur.	  Het	  aanstellen	  van	  de	  RvA	  betekent	  niet	  automatisch	  dat	  het	  
aantal	  bestuursleden	  zal	  worden	  gewijzigd	  naar	  een	  oneven	  aantal.	  

-‐ Hoe	  om	  te	  gaan	  met	  vrijwilligers	  die	  niet	  lid	  zijn	  van	  de	  vereniging?	  Daar	  waar	  personen	  zich	  
melden	  en	  hun	  diensten	  aanbieden	  zal	  hier	  gebruik	  van	  worden	  gemaakt.	  Op	  lidmaatschap	  zal	  
worden	  aangestuurd.	  Daar	  waar	  sprake	  is	  van	  trainers	  die	  geen	  lid	  zijn,	  vindt	  evaluatie	  plaats	  
over	  de	  te	  volgen	  werkwijze.	  MK	  refereert	  tevens	  aan	  het	  feit	  dat	  aan	  trainers	  de	  verplichting	  is	  
gesteld	  een	  VOG	  aan	  te	  leveren.	  

-‐ Verbetering	  geluidsinstallatie	  is	  wenselijk,	  echter	  zijn	  er	  diverse	  schrijnender	  zaken	  die	  in	  een	  
eerder	  stadium	  zullen	  worden	  opgepakt.	  

	  
15. Sluiting	  vergadering	  

De	  nieuwe	  voorzitter,	  FvdB,	  stelt	  zich	  voor	  aan	  de	  vergadering	  en	  dankt	  de	  aanwezigen	  voor	  de	  gegeven	  
steun.	  Hij	  spreekt	  de	  wens	  uit	  voorzitter	  te	  zijn	  voor	  iedereen	  betrokken	  bij	  de	  club	  en	  wil	  streven	  naar	  
een	  club	  met	  een	  uitstraling	  vergelijkbaar	  als	  in	  de	  jaren	  70.	  Eenheid	  binnen	  de	  organisatie	  van	  de	  club	  
en	  een	  gezond	  financieel	  beleid.	  De	  ontstane	  situatie	  geeft	  een	  dubbel	  gevoel,	  de	  aanleiding	  is	  er	  niet	  
een	  om	  als	  club	  trots	  op	  te	  zijn.	  Zowel	  de	  club	  als	  specifieke	  personen	  is	  schade	  aangericht.	  Een	  aantal	  
betrokkenen	  heeft	  veel	  tijd	  en	  energie	  in	  de	  club	  gestoken,	  hen	  is	  veel	  dank	  verschuldigd.	  Het	  is	  zaak	  een	  
periode	  af	  te	  sluiten	  en	  weer	  vooruit	  te	  kijken.	  Voor	  IJsselmeervogels	  betekent	  dit	  beleid	  bepalen	  in	  een	  
veranderend	  voetballandschap.	  	  
	  
Niets	  meer	  aan	  de	  orde	  zijnde	  sluit	  de	  nieuwe	  voorzitter	  de	  vergadering	  om	  23.25	  uur.	  	  


