
 

      

Notulen Algemene Ledenvergadering 15 juni 2016.     

Aanwezig: (presentielijst ingevuld) 

Afwezig met kennisgeving:  Menno Raatjes, Edwin Kort, Jacob Meins, Jeroen Dik, Jans Vazel, Marvin 

Haan, Marnix de Jong, Harm Jan Haan 

1. Opening 

- Voorzitter Peter Feiken opent de ALV en heet alle aanwezigen van harte welkom, in het bijzonder 

onze ereleden en leden van verdienste.  

2. Notulen ALV van 23 december 2015 

- Notulen worden goedgekeurd. 

3. In-en uitgaande stukken 

- Geen ingekomen stukken. 

4. Mededelingen van het bestuur 

- Peter meldt dat we voor de jeugd een grote sponsor hebben gevonden in 123 INKT, de 

vertegenwoordigers van 123 INKT worden voorgesteld aan de aanwezigen. De sponsoring gaat lopen 

in het seizoen 2017-2018 voor 3 jaar. De jeugd krijgt een presentatiepak een tenue met sokken en 

een tas.  

- In het komend seizoen komt Angelo Cijntje en Hindrik Snijder bij Veendam 1894 voetballen. Beide 

spelers komen van ACV. 

- Op 12 juli is er een open vergadering van de gemeenteraad en daar wordt de begroting besproken 

voor de herverdeling van het sportpark.  

-In de kantine is een groot TV scherm gekomen, dit is aangeboden door NDC media met een 

abonnement op Fox Sports voor de komende 5 jaar. Daarnaast is er ook een apart scherm voor de 

narrowcasting en waar alle uitslagen en standen op worden gepresenteerd. 

- De activiteiten commissie heeft het afgelopen jaar weer veel gedaan, denk aan de worstenactie het 

sinterklaasfeest, bloembollenactie en de ondersteuning van de toernooien, vrijwilligers bedankt. 

- We hebben ons ingeschreven voor de cursus MVKT, meer vrijwilligers ………. 

 



- Sportief gezien hebben we ook een succesvol seizoen gehad, zondag 2 is gepromoveerd en F8 en 

Me1 zijn kampioen geworden. 

- Er is besloten dat we de Algemene ledenvergadering 1 x per jaar gaan houden en dat zal zijn in 

september. 

- Albert Schaap wordt benoemd tot lid van verdienste, Albert is 65 jaar lid van de vereniging.  

5 Bestuursvergadering. 

Jorg Rotman streed af en wordt bedankt voor zijn inzet 

Miranda Bosman wordt herkozen voor een ambt termijn van 3 jaar 

Aspirant-lid van het bestuur is Kars Mengerink en zal in de vergadering van september verkiesbaar 

zijn. 

6. Pauze 

 

7. Contributievoorstel 2013-2014 

- De contributie wordt niet verhoogd voor seizoen 2016-2017 

8. Screening vrijwilligers. 

De gedragscode voor vrijwilligers, de ALV wordt goedkeuring gevraagd om dit in werking te stellen, 

de ALV gaat akkoord. 

9. Tuchtcommissie 

- Johann vogel geeft een presentatie over de tuchtcommissie en tuchtreglement, dit staat ook op de 

site vermeld hoe het tuchtreglement werkt. Er is plaats voor 3 personen in de tuchtcommissie. De 

tuchtcommissie wordt goedgekeurd door de ALV. 

Ans Schrik geeft nog aan wat te doen wanneer iemand met een borrel op in de auto stapt, zijn we 

daar ook verantwoordelijk voor, dit wordt door de tuchtcommissie bekeken. 

10. Rondvraag 

- Ko Kruize vraagt waarom er geen leiders vergadering aan het einde van het seizoen is geweest om 

alles door te kunnen bespreken 

- Volgend jaar zal de laatste vergadering in mei, het einde van het seizoen zijn. 

-Twan Oosting vraagt waarom er niet meet toernooien worden georganiseerd. 

-Dit heeft te maken met vrijwilligers, er zijn dan meer mensen nodig in de toernooicommissie, 

Peter vraagt Twan of hij in de toernooicommissie wil plaats nemen, Twan denkt hierover na. 

 



-Koos Oosting vraagt waarom er geen toernooi voorde meiden is georganiseerd. 

- Ook hier zijn vrijwilligers voor nodig om dit te organiseren. 

- Gert Bos vraagt hoe het staat met de opleiding voor scheidsrechters. 

-Peter geeft aan bezig te zijn om de BOS cursus bij Veendam 1894 te laten plaatsvinden. 

- Harry Hulsing geeft aan dat we goed bezig zijn met techniek en keepers training, maar hij mist 

spitsen trainer. 

- Peter vraagt aan Harry of hij dit wil gaan oppakken, Harry geeft aan dit wel te willen doen. 

- Robert ? Vraagt naar FC Emmen, er wordt aangekondigd dat we een samenwerking aangaan met 

FC Emmen maar dat dit verder niet gecommuniceerd wordt naar de ouders van de F en E jeugd. 

- Menno geeft uitleg en geeft aan dit ook te communiceren naar de ouders 

-Theo Dik geeft aan dat de communicatie beter moet, vergader structuur, aan het begin van het 

seizoen een gesprek met de ouders, leiders en trainers om alles door te spreken 

 Theo vraagt of het mogelijk is om jeugdtrainers te betalen zodat ze wat voor de club kunnen doen 

en niet bij de AH aan het werk gaan. 

-Theo en de TC gaan dit verder uitwerken. 

 

Peter sluit de vergadering om 21.50 

 

 

Voor akkoord, 

Voorzitter     Secretaris 

Peter Feiken     Miranda Bosman 

 

……………………………..    ………………………………… 


