s.v. Veensche Boys
Westerveenstraat 42 - 3864 EN Nijkerkerveen
Postadres: Postbus 181 - 3860 AD Nijkerk
T 033 - 257 12 57 - veenscheboys@gmail.com
Kvk Harderwijk 400940623 - Rabobank NL10RABO0347832563

Notulen Algemene Ledenvergadering 07-01-2017
Gehouden in de Kantine van de s.v. Veensche Boys aan de Westerveenstraat 42 te
Nijkerkerveen, aanvang 14.00 uur. Aansluitend zal de nieuwjaarsreceptie plaatsvinden.
Aanwezig: 35 leden, zie presentielijst
Afwezig mk: geen

Agenda:
1. Welkom en opening door de voorzitter.
Speciaal welkom aan Jaap Kuyt, erelid
2. Vaststellen notulen algemene ledenvergadering gehouden op 2 januari 2015 en 30
november 2016.
Worden zonder opmerkingen vastgesteld
3. Financieel jaarverslag afgelopen boekjaar 2016.
Peter Buitenhuis licht de jaarcijfers toe. Minder winst doordat diverse sponsoren
betaling niet zijn nagekomen, onduidelijk waarom.
Kantine omzet is wel toegenomen.
Verder geen vragen van de leden.
4. Verslag kascommissie.
Wordt voorgelezen en de penningmeester wordt decharge verleend over het
afgelopen boekjaar
5. Vaststelling contributies.
Het bestuur deelt mee dat een contributieverhoging per 1 juli 2017 zal
worden doorgevoerd.
Nieuwe Contributie tarieven worden dan per 1 juli 2017:
Kabouter lid
€ 25,00
Jeugd JO9 / JO11
€ 112,00
Jeugd JO13 / JO15
€ 130,00
Jeugd JO17
€ 136,00
Jeugd JO19
€ 160,00
Senioren
€ 206,00
35/45+ voetbal
€ 92,00
Zaalvoetbal
€ 86,00
Zaalvoetbal, geen lid andere categorie sv Veensche Boys
€ 140,00
Niet Spelend
€ 52,00
Leden gaan akkoord met contributie
Er blijkt een regeling te bestaan voor 65-plus en mensen met uitkering, deze
betalen 50% van de reguliere contributie
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6. Vaststelling begroting.
Begroting wordt vastgesteld.
Opmerking hierbij is dat de reclameborden zullen worden geïndexeerd, dit is al 15
jaar lang niet toegepast.
7. Verkiezing leden kascommissie.
Jacco van Leuveren en Allard Teunissen vormen de nieuwe kascommissie
8. Verkiezing nieuwe bestuursleden.
De vergadering stemt in met de herverkiezing.
Vraag Jaap Kuyt: voorzitter wel beschikbaar voor privatisering. Dick is wel bereid om
te functioneren binnen eventuele commissie. Niet meer in de frontlinie van de
vereniging.
Hetzelfde geldt voor Bert van Leeuwen
9. Voortgang rondom nieuwbouw
Gisteren is de offerte binnengekomen voor de financiering, lening is voor 7 jaar met
een rentepercentage van 3,3%. Mogen wel 15% per jaar extra aflossen.
Ledenraad gaat akkoord met accepteren van de offerte.
Februari 2017 start en ruwbouw is klaar in november 2017. Misschien volgende ALV
in de nieuwbouw.
Binnen de begroting is geen ruimte voor extra aflossing, in het begin zal rentelast
groot zijn en de verwachting is dat dit in de loop der jaren wel iets minder wordt.
Voor de extra aflossing moet buiten de begroting financiële middelen gevonden
worden.
10. Mededeling omtrent vrijwilligersbeleid, aanvragen van VOG.
Bert van Leeuwen licht procedure toe omtrent aanvragen VOG, er zal een
vertrouwenspersoon gezocht moeten worden, een document gemaakt worden
waarin staat wat de vereniging van de vrijwilliger verwacht en er zal een “ sollicitatiegesprek” plaatsvinden.
11. Rondvraag
Henk de Boer: komt er bij de nieuwbouw ook een eethuisje? Zo ja waar? Of waarom
niet.
Antwoord: Eethuisje is ingesteld als extra inkomen voor de senioren binnen de
vereniging. Dit zal zo blijven maar in welke vorm of waar is nog niet bekend.
De voorzitter sluit om 14.30 uur de vergadering
Bert van Leeuwen, secretaris
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Rooster van aftreden bestuursleden per 01-01-2017
Dick Schouten
Bert van Leeuwen
Peter Buitenhuis
Pim van Soeren
Sponsorzaken
Jos Bouw
Bert van Meerveld

januari 2018. 3e periode
januari 2018. 3e periode
januari 2018. 3e periode
januari 2018. 2e periode
vacant
januari 2019. 2e periode
januari 2019. 4e periode (vanaf 03-02-2006 bestuurslid)
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