Notulen
Algemene Leden Vergadering
donderdag 26 september 2019
Buurtcentrum Schadewijk
Aanwezig:

Eef Ebing (voorzitter), Gooitske Marsman (Penningmeester)
Eliza van Andel (Secretaris), Paul Mestrom (recreanten), Alexander de Veer, Vera de
Kimpe, Hans Oor, Stefan van Tilburg, Stefan Schuurkes, Arjan Monteny, Peter van
Griensven

Afwezig met berichtgeving: Jos Cals (ziek), Wim-Jan Koot, Bert-Jan Schobers
1. Opening
De voorzitter heet de aanwezigen welkom en bedankt hen voor hun komst. Helaas is de
opkomst ook dit jaar weer zeer minimaal.
2. Vaststellen agenda
Agenda wordt vastgesteld. Geen aanvullingen.
3. Notulen ledenvergadering d.d. 26-9-2018
Geen opmerkingen
4. Mededelingen bestuur
- Eef is een aantal keer bij de gemeente geweest over het aanleggen van een
beachvolleybalveld. SEC heeft gefungeerd als bemiddelaar. Dit is inmiddels gerealiseerd
op de rotonde van Ussen. De gemeente heeft geïnvesteerd in de palen (bomen) en 2
netten. Onderhoud dient dor Ovoco zelf te gebeuren, eveneens als het opbergen van de
materialen.
- Er is contact geweest met de Vriendenloterij. Op dit moment hebben 10 mensen Ovoco als
begunstigde gekozen. Om meer leden lid te laten worden van de Vriendenloterij en voor
Ovoco te laten spelen, moet er een belactie worden opgezet. Hiervoor zijn 7 personen nodig
die 3 uur leden willen bellen. Voor elk nieuw lid, krijgt Ovoco €50,De aanwezigen bij de ALV melden zich niet aan als vrijwilliger.
- Ovoco heeft zich aangesloten bij het Osse sportakkoord. Dit is een landelijk opgezet
akkoord waaraan verenigingen en bonden aan meedoen. Het sportakkoord is bedoeld om
meer mensen aan het bewegen te krijgen. Stimuleren van de eigen sport en jeugd
motiveren.
- De sponsorcommissie is nieuw leven ingeblazen. Arjan Monteny is met zijn expertise bij de
commissie gekomen.
De afgelopen jaren is er al veel op papier gezet, echter is er niets van uitgevoerd. Hier zal
nu verandering in komen onder leiding van Arjan.
- Er is nog steeds een ernstig tekort aan trainers en arbiters. De vraag aan de aanwezigen is
dan ook om goed rond te kijken en het oor te luisteren leggen of er mensen zijn die dit op
zich zouden willen nemen.
5. Ingekomen stukken
Er zijn geen ingekomen stukken
6. Jaarverslag seizoen 2018-2019
Algemeen: Geen opmerkingen
Technische Commissie:
Gooitske; Er is een grote uitdaging voor komend seizoen. Er is aanwas van trainers nodig,
anders is er geen toekomst voor Ovoco. Plan van aanpak is zeer noodzakelijk.
Hans; Als je ziet dat er wederom weinig leden aanwezig zijn bij de ALV is het duidelijk dat er
totaal geen verenigingsgevoel is binnen Ovoco. Het verenigingsgevoel is de basis van de
vereniging. Als je daar begint, kom je veel verder. Zijn er misschien dames van de
damesrecreanten die training kunnen gaan geven?
Arjan; Hetzelfde geldt voor scheidsrechters. Er zijn verschillende scheidsrechters gestopt en
daardoor moet er een extra beroep worden gedaan op de huidige scheidsrechters.
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Gooitske; We zullen meer moeten terugverwachten van de leden uit de seniorenteams en
recreanten. Zoals verplichtingen tot scheidsrechters en trainers/coaches.
Arjan; Vorig jaar zijn de leden van Dames 1 verplicht op trainerscursus geweest. Echter is het
team uit elkaar gevallen en zijn de meeste dames gestopt bij Ovoco.
Eef; Wat zijn de mogelijkheden om meer verenigingsgevoel te creëren?
Er worden wel ideeën aangedragen, zoals samen trainen of een mixtoernooi te spelen. Het
moet dan wel heel vroeg worden aangekondigd en er moeten kartrekkers in de teams worden
aangewezen die de andere leden kunnen enthousiasmeren.
Arjan; We moeten de leden al op jonge leeftijd verplichten om taken uit te voeren, zoals tellen,
fluiten en coachen. Mee beginnen in C-jeugd.
Recreanten: Geen opmerkingen
7. Financiële zaken
- Financieel jaarverslag
Kas van activiteitencommissie ontbrak, nieuwe versie ligt op tafel.
We hebben €3.000,- ingeteerd op eigen vermogen. Dit was niet ingecalculeerd, maar het
50-jarig bestaan mocht wat kosten en tijdens het eindtoernooi zijn de drankjes betaald door
de vereniging om mensen te trekken en naam te creëren voor het eindtoernooi.
Contributie is lager dan begroot. Dit komt doordat de leden zijn teruggelopen. We hebben
ook geen try-out sport gehad. We stonden wel op de site van het SEC, maar niet op de
kalender die op de basisscholen wordt uitgedeeld. Dit jaar staan we weer op de kalender.
Sponsorgeld is ook teruggelopen, er zijn vriendenloterij-leden gestopt, jeugdsubsidie hangt
samen met het aantal jeugdleden uit de Gemeente Oss.
De uitgaven voor trainers zijn afgelopen seizoen hoger geweest doordat er meer gebruik
is gemaakt van de diensten van Ger van Heugten.
-

Verslag van de kascommissie
Kascommissie bestaat uit Peter van Griensven en Sabine Broeksteeg (niet aanwezig)
Uitgaven en inkomsten bekeken, m.n. de grote uitgaven bekeken. De kascommissie heeft
niets bijzonders kunnen vinden.

-

Décharge bestuur
Zie hierboven

-

Verkiezing kascommissie voor seizoen 2019/2020
Peter van Griensven en Arjan Monteny

-

Begroting 2019/2020
€10.000,- in kas, dit is dan ook de ondergrens. Dit wordt gebruikt voor de betaling van de
facturen van de bond. Deze komt eerder dan de inning van de contributie. We werken dit
jaar alleen met eigen trainers, dus de kosten zullen lager zijn. De kosten van de zaalhuur
zal stijgen doordat er meer gebruik wordt gemaakt van de Rusheuvel en minder van het
Stadion. Voordeel hiervan is dat de teams elkaar meer zien en dit weer bijdraagt aan het
verenigingsgevoel.

-

Vaststellen begroting
De ALV stemt in met de begroting.

-

Contributievoorstel seizoen 2019/2020
Door het dalende aantal leden is het voorstel om de contributie komend seizoen generiek
te verhogen met €5,ALV geen bezwaar, verhoging is aangenomen.
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8. Bestuur
- Eef Ebing, voorzitter en Paul Mestrom, recreanten, zijn volgens schema aftredend. Zij zijn
beide herkiesbaar.
Geen bezwaar tegen voortzetting van bestuursfunctie beide heren.
- Vacant: voorzitter TC/jeugd
- Vacant: trainers
- Vacant: scheidsrechters
9. Rondvraag
Paul: Recreanten meer bij elkaar brengen, meer binding en clubgevoel creëren. Mixteams zijn erg
op zichzelf, dit komt voort uit het verleden. Tijd om daar overheen te stappen.
Er wordt een tussentijds toernooi voorgesteld, zoals het oliebollentoernooi. Paul zal dit moeten
organiseren.
Alexander: Ik zal mijn ogen en oren open houden als het om trainers en scheidsrechters gaat. In
de toekomst zal hij misschien zelf nog taken kunnen gaan uitvoeren.

De vergadering wordt gesloten door Eef Ebing. Iedereen bedankt voor de aanwezigheid.
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