Notulen
Algemene Leden Vergadering
donderdag 24 september 2020
Buurtcentrum Schadewijk
Aanwezig:

Eef Ebing (voorzitter), Gooitske Marsman (Penningmeester), Eliza van Andel (Secretaris),
Paul Mestrom (recreanten), Vera de Kimpe, Arjan Monteny, Hans Oor, Stefan Schuurkes,
Peter van Griensven, Bert-Jan Schobers

Afwezig met berichtgeving: Jos Cals, Stefan van Tilburg, Sabina Broeksteeg, Wim Jan Koot
1. Opening
De voorzitter heet de aanwezigen welkom en bedankt hen voor hun komst.
2. Vaststellen agenda
Agenda wordt vastgesteld. Er zijn geen aanvullingen.
3. Notulen ledenvergadering d.d. 26-9-2019
Geen opmerkingen
4. Mededelingen bestuur
- Laten we hopen dat de coronamaatregelen niet teveel invloed zullen hebben op de
wedstrijden.
- Aandachtspunt zijn de zitplaatsen op de tribune tijdens wedstrijden. Afplakken blijkt lastig
omdat we niet de enige gebruiker van de zaal zijn. Moeten nog kijken hoe dit beter kan.
- Het ledenaantal is na afgelopen seizoen teruggelopen vooral in de CMV en de jeugd. We
zien altijd wel wat verloop bij de jeugd, maar door de lockdown hebben we in de tweede
helft van het seizoen weinig instroom gehad. Reclame maken had ook geen zin.
5. Ingekomen stukken
Er zijn geen ingekomen stukken
6. Wedstrijdkleding
Er is binnen het bestuur en de shirtcommissie al meerdere keren gesproken over de aanschaf
van nieuwe shirts. Met ingang van seizoen 2021-2022 kunnen de leden hun shirt collectief zelf
inkopen. We zullen dan een shop openen bij de leverancier, zodat alle kleding uniform zal zijn.
Het eerste jaar zal de leverancier de shirts sponsoren bij aankoop van een broekje.
Hans: Hoe staan nieuwe leden er tegenover dat ze dan meer kosten krijgen als ze competitie
gaan spelen?
Gooitske: Voorheen werd er shirtgeld betaald, maar dat is enige jaren geleden afgeschaft.
We zouden sowieso gaan kijken naar nieuwe shirts, we zijn een kleine vereniging en we dan
maar een bepaald budget voor de aanschaf. Lastiger wordt het dan om voor iedereen de
goede maat te hebben. Nu is het een eenmalige aanschaf voor de volwassenen en we hopen
hiermee ook dat de leden zuiniger omgaan met de wedstrijdkleding.
Eef: In het verleden werden de shirts ook door de leden zelf aangeschaft.
Bert-Jan: Is het de bedoeling dat wel volgend seizoen in de nieuwe shirts gaan spelen?
Gooitske: ja
Arjan: Hoe zit het met sponsoren van shirts?
Gooitske: Het is mogelijk om de shirts te laten bedrukken bij de leverancier.
Arjan: Hoe zit het met de leden in de CMV en jeugd die de aanschaf van een shirt en broek
niet kunnen bekostigen?
Gooitske: We zouden kunnen kijken hoe we de jeugdleden waarvan het Brabants
Jeugdfonds de contributie betaalt, tegemoet kunnen komen.
Hans: Misschien een inzameling of het doorschuiven van kleding die te klein zijn bij andere
jeugd leden?
Hans: wat de met de clubkleuren? Er spelen regelmatig leden met andere kleuren broekjes
en kniebeschermers dan voorgeschreven.
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Gooitske: De clubkleuren blijven zwart-geel. In de nieuwe clubshop zullen ook
kniebeschermers en sokken aangeboden worden. We zullen duidelijk moeten maken wat de
regels zijn. Met het voorstel liggen in ieder geval shirt en broek vast. Daarbij zwarte
kniebeschermers en zwarte (lange of korte) sokken.
Eliza: misschien is het een idee om de shirts van de CMV wel als vereniging aan te schaffen,
zij spelen nog zonder rugnummer en het spaart kosten bij de ouders. Dan kan het onderling
worden uitgewisseld.
Bert-Jan: Krijgen we nog een passet?
Eliza: Ik ga navragen of daar een mogelijkheid toe is.
Voorstel collectief aanschaffen van shirts en broeken is aangenomen door de ALV
7. Jaarverslag 2019/2020
Eef: Ondanks het plotse einde van de competitie en de zaaltrainingen hebben we nog
buitentrainingen kunnen geven. Voor de recreanten hebben we trainingen op het beachveld
verzorgd en voor de CMV en de jeugd zijn we uitgeweken naar de voetbalvelden van Deso.
De samenwerking met Deso was uitmuntend.
De trainingen op beide locaties zijn zeer succesvol geweest. Het beachen na het seizoen zal
volgend jaar een vervolg gaan krijgen.
Gooitske: Het aantal vrijwilligers blijft nog wel erg achter. We hebben de trainingen net
kunnen halen, Bij het beachen is het uiteindelijk voornamelijk Eef die daar staat met de
materialen. Seizoen 2020-2021 zullen we het steeds duidelijker maken wat van ouders
verwcht wordt.
Arjan: Dat geldt ook voor de scheidsrechters. We krijgen het niet meer rond. We zullen de
senioren/reguliere teams moeten gaan verplichten om hun licentie te gaan halen. Bij andere
verenigingen gebeurt dit ook, het is tegenwoordig heel normaal.
Eef: Het signaal is duidelijk, we moeten hiermee aan de slag.
Arjan: Worden de successen nog gevierd? Er stonden teams bovenaan toen het seizoen
abrupt eindigde en het zou leuk zijn als er toch nog bij wordt stilgestaan.
Hans: Misschien tijdens het oliebollentoernooi? Maar dan moeten ze wel aanwezig zijn.
Eef: Dames1, JB en Mix2 stonden op 1, we gaan kijken wat we nog kunnen doen, maar dat
moet wel passen binnen de richtlijnen van het RIVM en de Nevobo.
Verder geen bijzonderheden
-

Financieel jaarverslag
We hebben best een goed jaar gedraaid. Er komt geen coronaklap meer, de Gemeente
Oss heeft (in de week van de ALV) laten weten dat de zaalhuur vanaf maart wordt kwijt
gescholden. Dit gaat om een bedrag van ca. €10.000,We hebben ook geen betaalde trainer meer in dienst. De vrijwilligers krijgen een
vergoeding.
Er is ook meer getraind op het Stadion en dat is goedkoper dan de Rusheuvel. Nadeel is
dat je daarmee als vereniging aan het versnipperen bent.
Stefan: Is het dan een idee om nog meer trainingen in het Stadion te gaan geven?
Gooitske: Daar zijn maar 2 zalen en in de Rusheuvel is er een mogelijkheid een drankje
te doen na de training.
Verder geen vragen over het afgelopen seizoen

-

Verslag van de kascommissie
Kascommissie bestaat uit Peter van Griensven en Arjan Monteny. De kascommissie heeft
geen opmerkingen.

-

Décharge bestuur

-

Verkiezing kascommissie voor seizoen 2020/2021
Dank aan Peter voor 2 jaar kascommissie. Voor het volgende seizoen zal de kascommissie
bestaan uit Arjan Monteny en Stefan Schuurkes
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-

Begroting 2020/2021
We zitten met een vrij grote reserve, meer dan normaal. Er is voor de zomer één vraag
geweest over het terug betalen van de contributie. We hebben besloten dit voor nu nog
niet te doen, om een slag om de arm te houden in verband met eventuele nieuwe
coronamaatregelen.
We verwachten minder contributie door de afmeldingen, tot nu toe zo’n 25 betalende leden
minder. Er zijn minder jeugdleden, waardoor we minder subsidie van de Gemeente Oss
zullen ontvangen. De uitgaven voor komend seizoen zullen ongeveer gelijk blijven aan die
van afgelopen seizoen.
Hans: Is het mogelijk om het geld dat nu over is te gaan gebruiken voor promotie bij
(basis)scholen?
Gooitske: Voor de promotie hebben we weer vrijwilligers nodig, en het zijn altijd al dezelfde
mensen die dit op zich nemen. Als we meer CMV leden krijgen we te maken met een
trainers tekort. Kortom daar moeten we aan werken.
Eef: Het is een vreemde tijd en er zijn mensen binnen de vereniging die hebben
aangegeven dat ze wel training willen geven of promotie willen maken. Maar we kunnen
het op dit moment niet waarmaken in verband met de coronamaatregelen.
Ik wil het niet direct van tafel vegen en we moeten er wel wat mee, maar op dit moment is
het heel lastig.
Stefan: Misschien moeten de jeugdleden meer gaan meewerken binnen de vereniging.
Het zou een oplossing kunnen zijn om ze ‘verplichtingen’ op te leggen waardoor ze ook
weer meer betrokken worden bij de vereniging. En de mensen die al wat doen meer
begeleiding geven.
Arjan: Een paar jaar geleden is er een scheidsrechterscursus gegeven en daar was toch
wel positief resultaat. Maar vaak stoppen leden als ze gaan studeren of gaan werken.
Bert-Jan: We kunnen het vragen bij de jeugd en de senioren of ze het leuk vinden om
training te gaan geven en hen er meer bij te betrekken.
Paul: Dat valt vies tegen, want ze hebben het allemaal druk.
Arjan: Je moet ze laten kiezen, wil je fluiten, trainen of coachen, zeg het maar.
Hans: Er moet ook een cultuuraanpassing komen.
Stefan: Als we nu als aanwezigen iedereen die we zelf zien persoonlijk gaan aanspreken.
Hans: Als de groep groot genoeg is, heb je ook meer ruimte om te gaan schuiven. Je wordt
er flexibeler van en je hoeft niet elke week te fluiten.
Stefan: Als kinderen training krijgen van iemand die in het eerste speelt, dan kijken ze daar
tegenop en ze krijgen de opvoeding die daarbij hoort. CMV heeft geen idee over de teams
in de senioren. Het Nederlands Damesteam geeft wel eens clinics, dat is een echte
ledentrekker. Of als ze kunnen kijken bij een wedstrijd van D1 of JB1.
Eef: We gaan binnen het bestuur kijken hoe we dit praktisch kunnen aanpakken.
Hans: Is er nog ruimte voor aanschaf van materialen?
Gooitske: De Grote Club Actie is net begonnen en de Rabo Clubactie komt er ook aan.
We zouden ook graag vrijwilligers in het zonnetje zetten, maar we zullen toch echt even de
ontwikkeling van COVID moeten afwachten voordat we actie gaan ondernemen.
Hans: Weten de jeugd en de senioren dat er wat tegenover staat als ze taken op zich gaan
nemen?
Gooitske: We gaan eens kijken hoe we dit vanuit het bestuur kunnen gaan communiceren.
Eef: Er is een visie gemaakt, die moeten we echt weer op gaan pakken.
Vaststellen begroting
De ALV stemt in met de begroting.

-

Contributievoorstel seizoen 2020/2021
Gooitske: We willen graag voorstellen dat de leden die aan het begin van het seizoen
hebben aangeven niet te willen gaan trainen vanwege corona. Zij willen het risico niet
nemen. Wij zullen hen dan als geblesseerd behandelen.
Is dit aangenomen? Ja, de ALV is akkoord.

3

Gezien de huidige financiële situaties, m.n. de beschikbare reserves, stellen we voor om
de contributie voor seizoen 2020/2021 niet te verhogen.
ALV is akkoord, contributie voorstel is aangenomen.
8. Bestuur
Eliza van Andel, secretaris, zou volgens schema moeten aftreden.
De ALV stemt in met het aanblijven van de secretaris.
9. Rondvraag
Peter: Niets
Vera: We hebben in de Activiteitencommissie besloten het jeugdkamp in de herfstvakantie 2020
gezien de situatie met corona niet door te laten gaan
Gooitske: Misschien kunnen we in het voorjaar (met mooier weer) iets organiseren op het veld bij
Deso.
Paul: niets
Bert-Jan: De zaal in de Rusheuvel is er vies, er ligt zelfs kauwgum. Soms plakken de voeten aan
de vloer of is er gevaar tot uitglijden.
Eef gaat dit melden bij de Gemeente Oss.
Eliza: niets
Hans: Het zou leuk zijn als we nog een toernooi of onderlinge wedstrijden kunnen organiseren.
Desnoods op een trainingsavond.
Arjan: niets
Gooitske: niets
Eef: niets
Iedereen heel erg bedankt voor jullie komst.
Stefan bedankt iedereen voor weer een jaar inzet.
De vergadering wordt gesloten door Eef Ebing. Iedereen bedankt voor de aanwezigheid.
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