Verslag van de Algemene Ledenvergadering WSV 1930 van
3 mei 2018
1 Opening en mededelingen
De nieuwe interim-voorzitter Nico Kramer opent de bestuursvergadering.
De interim-voorzitter vertelt dat er een nieuwe voorzitter gezocht wordt en welk profiel daar bij
hoort. O.a. moet de nieuwe voorzitter gevoel hebben voor nieuwe ontwikkelingen. Als interim geeft
hij WSV de gelegenheid de tijd te nemen voor een zoektocht en zorgvuldige keuze.
De voorzitter geeft nog toelichting op belangrijke kwesties en ontwikkelingen, o.a.:


Veiligheid, reanimatiecursus ook voor leden met een functie. Er hoort een AED instructie bij.



AVG moet eind mei geïmplementeerd zijn. We moesten aantonen hoe we dat doen, vast te
leggen in een document. Daarom hebben we een zogenoemde privacyverklaring opgesteld, die
daarna op de website is gepubliceerd.



Voorzitter wil de vrijwilligers allemaal bedanken, zij zijn het waarop de club gebouwd is. Zonder
vrijwilligers functioneert de club niet. Maar er zijn momenteel wel veel ‘vacatures’. Op sommige
posities veel vergrijzing. Bijvoorbeeld bij de maandagploeg.

2 Ingekomen stukken voor deze vergadering
Geen behalve wat keurige afberichten van leden die verhinderd zijn.

3 Bespreking notulen vorige halfjaarlijkse ledenvergadering van 21
november 2017
De notulen van de vorige vergadering worden goedgekeurd. Van de aparte ingelaste vergadering in
maart (benoeming interim voorzitter) is inderdaad zoals door een lid opgemerkt, geen verslag
gemaakt.
T.a.v. het toen genoemde beleidsplan: Marco Brouwer en de voorzitter zullen mensen benaderen om
één alomvattend beleidsplan op te stellen. Ze zetten er vaart achter.

4 Financiële zaken, exploitatieoverzicht en begroting
De cijfers zijn voor iedereen beschikbaar, er zijn ook prints bij de vergadering beschikbaar. De
penningmeester geeft een toelichting.
 Contributieverhoging wordt voorgesteld, verschilt per afdeling, vergadering stemt voor.
 Exploitatieoverzicht: er is een gedetailleerde en een gecomprimeerde versie.
 VRAAG: zijn er wanbetalingen qua contributies? Nee, we hebben tegenwoordig een
incassobureau. Nu geen wanbetalers meer.
 Penningmeester vraagt en krijgt applaus voor de papierinzamelaars die heel goed bijdragen aan
onze begroting.
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5 VTZ
VTZ dames / meisjes
Er is een beleidsplan voor deze afdeling geschreven die beleid voor komende 5 jaar vastlegt. Wij
willen de eerste klasse bereiken met zeker 50% eigen kweek / eigen speelsters. Trainers en
coördinators staan er achter. Geen voortzetting van samenwerking met de voormalige trainer voor
de zondagploegen. Nieuwe trainer is aan de slag.
VTZ jongens
Nieuwe spelvormen, invloed op terreinindeling, ook nieuw materiaal nodig. Volgend seizoen nog
meer te merken. Enkele teams richting kampioenschap. Er is een nieuw hoofd jeugdopleiding (HJO),
zie ook informatie op onze website. VTZ en Michel de vorige HJO, werken hem in. De nieuwe HJO is
heel enthousiast.
De keepersafdeling wordt opnieuw opgezet. Dirkjan, de leider van de keepertrainers stopt, maar hij
blijft wel als trainer van teams aan WSV verbonden.
Wij zijn bijna rond met de betaalde trainers van de jongensafdeling. De O19 krijgt Kai Sierhuis als
trainer.
Wij laten jonge jongens meetrainen en debuteren in wedstrijden, gaat goed. Hier is dus een goede
interface tussen jeugd en senioren. Trainingsschema 2018/2019 is een hele puzzel; veel teams maar
weinig ruimte. Fijn is dat wij veel hardwerkende vrijwilligers hebben.
Opmerking uit publiek: 7 en 8 jarigen, volgens sommigen loopt de training daar niet al te goed. Rob
Luttik belooft dat de VTZ er naar zal kijken.
Vraag uit publiek: bevallen de nieuwe spelvormen? Rob: ja, was wennen maar het bevalt. Hierna licht
hij dit nog wat nader toe.
Opmerking uit publiek: compliment voor alweer 30 jaar G-voetbal! Toont standvastigheid. Rob: dank,
dit valt eigenlijk onder VTZ senioren.
VTZ senioren
De contracten met de trainers zijn verlengd. Er wordt wel ondersteuning gezocht voor Theo die
respectabele leeftijd heeft bereikt.
Het 1ste vecht voor promotie, 2de heeft wat nodig om zich te handhaven. Over de gehele linie gaat het
redelijk goed.
Opmerking publiek: jammer dat senioren-6 is gestopt! Is dat dit jaar te voorkomen? Marco: er was
een tekort aan spelers. Enkelen zijn naar andere teams doorgeschoven, anderen zijn gestopt. Rob
merkt op dat het lastig is en jammer.

6 Algemene Zaken
AED cursus is al door voorzitter toegelicht. Er komt een inschrijving op de website.
Opmerking vanuit publiek: de kleine kantine is leuk geworden! Theo Koning meldt dat de kantine in
principe nog niet helemaal klaar is, maar al wel in gebruik.
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7 Rondvraag
Vraag publiek: Zijn er KNVB regels voor roken bij voetbalclubs? Antwoord: nee, maar KNVB heeft er
wel aandacht voor, al moeten clubs het zelf invullen. We hebben wel beleid en willen eigenlijk naar
volledig rookvrij. Opmerking uit publiek: het moet natuurlijk wel gezellig blijven!
Vraag uit publiek: is er een goede opbrengst van de zonnecollectoren? Antwoord: ja het drukt echt
het verbruik en de kosten via saldering. Scheelt ongeveer 4 duizend euro per jaar.
Opmerking vanuit publiek: soms blijven er doelen op de velden staan wanneer dat niet de bedoeling
is, dat is gevaarlijk, tijdens wedstrijden zaterdag en zondag kunnen spelers er tegenaan botsen.
Antwoord Rob Luttik: is inderdaad belangrijk punt, hier moet op gelet worden.
Opmerking Martijn van Malsen: trainingsschema donderdag is duidelijk drukker geworden. Misschien
dat meisjes en jongens elkaar dan meer opzoeken en bij openstelling kleine kantine meer
kantinebezoek ontstaat. Deze kantine kan het clubgevoel / clubhuisgevoel versterken bij de jeugd.

8 Sluiting,
De voorzitter dankt alle aanwezigen voor hun gewaardeerde inbreng en sluit de vergadering.

Pagina 3 van 3

verslag-AlgemeneLedenvergadering-2018.05.03-v1

