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Notulen: ALV Afdeling voetbal 15-nov-2017
1. Opening

Voorzitter Ton Wesseling (TWE) opent de vergadering.
VZ : vraag zaal.
2. Notulen vorige ALV
goed gekeurd / akkoord

3. Stemming beleidsplan 2017 - 2020
Is de vorige keer besproken – geen wijzigingen/aanvullingen binnen gekomen. Tjeerd legt nog
even kort het beleidsplan uit.
Het is wel de bedoeling om voorlopig elke ALV er iets uit te nemen en te bespreken, dat het
niet onderin de la blijft liggen.
VZ: Jan-Willem: geen uitval is ook een vorm van groei, stimuleren vriendenteams? Wij zijn
wel blij met vriendenteams, maar is geen doel op zich. Soms is het ook beter om teams uit
elkaar te trekken.
Beleidsplan wordt goed gekeurd: blijft wel een flexibel, staan open voor wijzigingen.

4. Prettig, gezond en veilig sportklimaat
TWE: wij hebben gezonde eten en voor teams O11 en jonger is er een fruit box (beschikbaar
gesteld door de Sligro). In de nieuwsbrief van de Omni staat (en is besloten) dat in de
buitenhal van de kleedkamers niet meer gerookt mag worden. Zeker niet in de buurt van
kinderen roken, slecht voorbeeld. Asbak gaat weg. Probleem wordt / is de handhaving.
Het is voorlopig niet de bedoeling om het gehele complex rookvrij te maken. Over een jaar
gaat de Omni evalueren.
Edwin Coenen (voorzitter vrouwenvoetbal ECO): volgende week start een traject met een
sportpedagoog, voor teams jonger dan O13 (12 teams / 18 trainers/coaches). Hoe positief te
coachen. Pedagoog zal ook bij trainingen mee kijken. Er zullen 3 centrale sessies komen met
evaluatie.
Tjeerd de Boer (jeugdvoorzitter TDB): er zijn ongeveer 150 VOG binnen gekomen. Verder
zijn er 2 vertrouwenspersonen die zich via de teamdag hebben aangemeld: Lisabeth Keizer en
Martien Naus. Stellen zich voor, hebben al ervaring. Reden vertrouwenspersoon: melden van
ongewenst gedrag (geweld, discriminatie, seksueel ongewenst gedrag). De
vertrouwenspersoon gaat mee denken, draagt oplossingen aan. Uiteindelijk moet persoon zelf
beslissen wat hij/zij wil. Op de website komt informatie hoe vertrouwenspersoon te bereiken.
Bij gevallen waar strafrecht van toepassing is moet er aangifte gedaan worden. Ze gaan eind
januari 2018 een cursus volgen omdat sport toch wel iets specifieks is.
VZ: niet alle kaderleden weten van de 4-ogen in de kleedkamer regeling. Dus via nieuwsbrief,
website zoveel mogelijk de mensen informeren. Of anders via narrow casting: TWE: en wie
gaat dit oppakken, gebrek aan vrijwilligers (al vindt iedereen het een goed idee).
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5. Presentatie jaarverslag zaal / jeugd / senioren / dames
Eef Walgaard (voorzitter zaalvoetbal EWA): zaal is (ook landelijk gezien) een grote
vereniging (nr 5). Vrienden teams is hier wel soort van beleid. Eind dit jaar zal weer een
dames open toernooi zijn. Kampioenen krijgen een schaal.
ECO: vrouwenvoetbal zit in de lift, leden van 195 naar 215 dit seizoen. Aanwas is
voornamelijk jeugd. VZ: zijn er meiden die bij jongens teams mee doen: neen, nog niet. In ons
beleidsplan staat wel om sportief te presteren.
VZ: er zijn verenigingen die nogal agressief onze leden benaderen om ergens anders te komen
voetballen (vb Elinkwijk en Hercules). Wat gaat het bestuur hiermee doen. Wij zullen dit gaan
bespreken met alle verenigingen.
TDB: weinig verloop bij jeugd. Vooral selectie teams tot O11 gaat nog wel goed, daarna wil
men in een hogere klasse spelen. Dus het geheel aan voorzieningen voor de jeugd moet
verbeterd worden (2e kunstgras, dus minder uitval). Technische coördinator van buiten heeft
niet gewerkt, nu vanuit vereniging zelf aangesteld: John Veld, Vernon Agata en Jannis
Mitroupoulos. Uiteindelijk is het de bedoeling dat jeugd gaat doorstromen naar de senioren.
VZ: misschien meer aandacht – nieuwsbrief, website, social media – geven dat er best wel
veel jeugd van ons naar FC Utrecht doorstroomt. We missen een beetje de successen
Metin Turan wil best mee helpen hierover na te denken hoe dit aan te pakken.
TWE: is senioren voorzitter ai, dus wie wil?
Vorig jaar voor het eerst een kampioenen dag (o.a. heren 1 en 2 kampioen). Ook
aanmoedigingsprijs voor teams die laatste waren. Groot succes, gaan we mee door.
-- 5 minuten pauze, consumptie namens het bestuur
6. Financieel verslag
Bart Gehner (BGE) loopt door het verslag heen.
Sponsoring is hoger, de korting van aanschaf kleding zit hierin verwerkt. Sponsorcommissie
gaat goed, en de grote clubactie loopt goed. Vergoedingen vallen mee door wegvallen TC. Er
hebben nu nog ca 120 leden die niet betaald hebben, speelverboden gaan dit weekend in.
Helaas is er dit jaar geen kas commissie, niemand heeft zich beschikbaar gesteld: het bestuur
word decharge verleend en wij bedanken de penningmeester.

7. Participatie/vrijwilligerswerk, met enkele stellingen hoe om te gaan met spelers,
ouders, teams die geen bijdrage leveren.
1) oudere jeugd (O16-O17-O19) moeten kader worden – fluiten/trainen etc.
VZ: Jeroen de Groot: MO17 moeten van hem een scheidsrechter leveren, dan krijgen ze zelf
ook een scheidsrechter (win-win). Meiden vinden het erg leuk, groot succes.
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In overleg met teams is veel te doen/mogelijk.
VZ: Jan Willem: elke week is lastig, ook i.v.m. school. Dan bijvoorbeeld gast trainingen?
VZ: John Veld: bij inschrijven hebben ouders toch aangegeven wat ze kunnen? Van
leider/coach tot klussen. Hiermee meer mee doen, ouders erop aanspreken.
Wij kunnen ook scheidrechter trainingen aanbieden, in nieuwsbrief vermelden.
Wij proberen wel: als je een scheidsrechter levert krijg je er ook één voor je eigen team.
Vinden klussers is lastig, op 16/12 a.s. is er weer een klusdag.
E.e.a. afkopen vinden wij (bestuur) geen goed idee, geeft geen commitment. Wij willen
mensen bij de vereniging betrekken.
Op dit moment is het vinden van scheidsrechters het meest nijpend.
2) van teams die niets doen moeten wij afscheid nemen.
VZ: concreet maken, dus lijst maken: wie doen er niets voor de vereniging en hen benaderen.
VZ: Jan Willem heeft aantal teams opgeheven die niet wilden participeren (trainen, coach,
leider, rijden etc.)
ECO: als je niets doet (bardienst, wedstrijdsecretariaat, scheidsrechter leveren) dan afscheid
nemen. Is niet meer de vraag: hoe gaan we ze motiveren om meer te doen.
Zoals als vermeld: bij inschrijven is aangegeven wat je wilt, zou kunnen doen.
Nogmaals bij teamdag benadrukken dat van iedereen wordt verwacht dat ze wat gaan doen bij
de vereniging.
8. W.v.t.t.k/Rondvraag
VZ: Ton Versteeg : voorzitter Vrienden van Zwaluwen Utrecht 1911. Veel bijgedragen aan
voetbal o.a. nieuwe doelen voor de O8: echter hoe met materiaal wordt omgegaan, grote
ergernis. Wat is reden dat niet op slot wordt gedaan?
Hockey zijn geen lid van de vrienden van, dus krijgen ook niets. Verder krijgen ze weinig
aanvragen om e.e.a. te sponsoren (van Sinterklaas feest tot …).
Wat is de reden dat bestuur niet meer aandacht (en geld) aan heren1 geeft? Er wordt (en dat is
goed) geen loon gegeven, maar wat meer aandacht voor parade paardje is wel gewenst.
9. Sluiting (22.30)
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