FC Winterswijk

najaarsvergadering
20 november 2017

Notulen najaarsvergadering 20-11-2017 in het clubhuis
Aanwezig 60 leden (volgens presentielijst)
1. Opening
Voorzitter Gerrit te Kolste opent om 20.00 uur de vergadering en heet de aanwezige leden, ereleden en leden
van verdienste van harte welkom. De aanwezige leden worden verzocht de presentielijst te tekenen.
De leden worden verzocht om voor de overleden leden Wibo Eugelink en Wim Heinen 1 minuut stilte in
acht te houden.
2a Ingekomen stukken
Bericht van verhindering werd ontvangen van de leden: Benno Leferink, Bennie Rauwerdink, Ruud
Beusink, Maarten Mantel, Berni Geurink, Jan Grevers, Ronald Rensink, Erica Luiten en Wilfred Schreurs
2b. Mededelingen
-zondag 2 heeft gisteren verrassend de 1e periode gepakt
-de aangepaste fietsoversteek op Jaspers is inmiddels gerealiseerd
-onze parkeerplaats (rechts naast hoofdgebouw) wordt 1x per 6 weken gebruikt door Sanquin(bloedafname)
-van 12-1 t.m. 14-1-2018 is de zgn. wintercup op ons complex
-op 9-11-2017 hebben we het certificaat “lokale jeugdopleiding” ontvangen uit handen van Klaas-Jan
Huntelaar
-Paul Toebes is gekozen tot lokale clubheld 2017
-op dinsdagmorgen wordt er door het Graafschap College gebruik gemaakt van onze locatie voor het zgn.
“hybride leren”.
-de gemeentelijke bijdrage van ongeveer € 20, - per spelend lid zal vermoedelijk in een periode van 3 jaren
worden afgebouwd. Dat de gemeente daarbij mogelijk een tegenprestatie vraagt komt vreemd over.
Discussie in de sportraad zal hierover nog plaatsvinden.
Jeroen Dimmendaal en Erwin van Bree geven een korte uitleg uitleg over het in 2018 op te starten project
“FC Winterswijk goes social” We gaan kijken in hoeverre gehandicapten onder professionele begeleiding
(via Zozijn) kunnen bijdragen aan klussen die er op ons complex liggen. Te beginnen met een was project in
april 2018.
- Activiteiten:
Afgelopen periode hebben reeds een paar geslaagde activiteiten plaatsgevonden voor de jeugd namelijk een
vossenjacht en een dropping. De komende periode zullen o.a. de volgende activiteiten worden
georganiseerd: jonge honden avond, hazenavond, nieuwjaarsreceptie, kortingskaartenactie. Voor de juiste
data wordt verwezen naar de website.
3. notulen voorjaarsvergadering dd. 12-06-2017
Inhoudelijk zijn er geen opmerkingen over het verslag van de vergadering.
N.a.v.
-Hans Jager merkt op dat hij graag ziet dat de jaarvergadering in mei wordt gehouden net als de jaarlijkse
vrijwilligersavond. Argument is dat hij hierbij nooit aanwezig kan zijn omdat hij dan met vakantie is.
-Ruut Beijers vraagt zich af of de financiële cijfers die in het verslag van de vergadering zijn opgenomen wel
op de website moeten.
Over beide opmerkingen zal door het bestuur nagedacht worden.
-Hans Garretsen vraagt in hoeverre er al meer inzicht is in het verloop onder jeugdleden. Op dit moment
worden de argumenten van alle afzeggingen duidelijk geregistreerd door de jeugdafdeling.
Wilfred wordt bedankt voor de samenstelling van het verslag.
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4.Jubilea 25,40 en 50 jaar
Een 20 tal leden werd gehuldigd i.v.m. hun 25,40 of 50 jarig lidmaatschap.
De aanwezige jubilarissen ontvingen naast de jubileumspeld een bloemetje voor hun trouwe lidmaatschap.
Daarnaast was er voor iedere jubilaris nog een persoonlijk woordje. De niet aanwezige jubilarissen krijgen
de speld thuisgestuurd.
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Opmerking: de jubilarissen 60 jaar en langer worden gehuldigd op de nieuwjaarsreceptie van 7-1-2018.
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6. Jaarverslag 2016-2017
Er zijn geen opmerkingen n.a.v. het jaarverslag 2016-2017.
De bestuursleden worden bedankt voor de vastlegging van het jaarverslag.
7. Jaarverslag penningmeester
Penningmeester Harry Dreeyers geeft uitleg over het boekjaar 2016-2017. Opvallend is dat de opbrengsten
zijn gedaald (kantine/contributie) maar ook dat de uitgaven een dalende tendens vertonen (trainers,
vrijwilligersvergoeding, clubblad) met uiteindelijk een positief resultaat van bijna € 38.000, -.
Voor de aanwezige leden ligt een volledige jaarrekening 2016-2017 ter inzage.
-Rick v.d. Burg vraagt of er een aanwijsbare verklaring is voor de (geringe) daling van de brutowinst
verhouding opbrengst kantine. Een duidelijke reden ligt niet direct voorhanden en wisselt per jaar.
- Hennie Wevers vraagt of de kosten van de neutrale assistent scheidsrechters in de 1e klasse worden
doorbelast aan de clubs. Deze doorbelasting vindt inderdaad naar evenredigheid plaats.
-Hans Garretsen vraagt wat de winst van de afschaffing van de gemeentelijke bijdrage voor de club is. De
winst gaat naar de leden die hiervoor een lagere bijdrage hoeven af te dragen.
Harry wordt door de vergadering bedankt voor zijn uitleg over de jaarrekening 2016-2017.
8. verslag kascommissie
Paul Schurink leest het verslag van de gehouden kascontrole voor. De kascommissie is uiterst tevreden over
het gevoerde beleid/administratie en stelt voor het bestuur van FC Winterswijk decharge te verlenen voor het
boekjaar 2016-2017. De vergadering ondersteunt dit voorstel bij acclamatie.
9. Benoeming nieuw kascommissielid
Het schema van aftreden van de nieuwe kascommissie is na het aftreden van Edwin de Vries (niet herkiesbaar)
als volgt:
Erwin Lammers
Paul Schurink
Bert te Winkel

najaar 2018
najaar 2019
najaar 2020 (nieuw)

Bert te Winkel (niet aanwezig) neemt als lid van FC Winterswijk de plaats in
van Edwin de Vries. Edwin wordt met een bloemetje bedankt voor zijn inzet als kascommissielid.
10. Bestuursverkiezing
jaar van aftreden
Voorzitter
Gerrit te Kolste x
2020
Vicevoorzitter
Pieter Tomesen x
2018
Penningmeester
Harry Dreeyers x
2017*
Secretaris
Wilfred Beusink x
2019
AVZ Jeugd
Bert Grevers
2020
Voetbal Tech.Zaken Hans Kranen
2019
Facilitaire Zaken
Henk Graaskamp
2018
x = kunnen niet gelijktijdig aftreden
Voor het aftredende en niet herkiesbare bestuurslid Harry Dreeyers heeft zich
verkiesbaar gesteld het lid Henk-Jan Veltkamp. Henk Jan wordt bij acclamatie
gekozen voor een periode van 4 jaar. Henk Jan stelt zich in het kort voor.
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Harry wordt bedankt voor zijn inzet de afgelopen 4,5 jaar en ontvangt hiervoor een
bloemetje en een welverdiende bon uit handen van de voorzitter
Harry bedankt het bestuur voor de prettige samenwerking en wenst Henk Jan succes met
zijn werkzaamheden. Daarnaast bedankt hij Henk Schel voor de administratieve ondersteuning.
De werkzaamheden van Henk Schel worden overgenomen door Gerhard Scholten.
Henk ontvangt eveneens een bloemetje als dank.
11. Rondvraag
-Hennie Wevers vraagt om te kijken of het mogelijk is een toiletvoorziening te realiseren voor de
jongere jeugd op het “oude” Jaspers.
-Henk Hoopman heeft vraagtekens bij de invulling van de functie Technisch Coördinator (TC) bij
met name de jeugd. Hij heeft het gevoel dat hier de slager zijn eigen vlees keurt. Het Hoofd Jeugd
Opleidingen (HJO) is immers TC van alle prestatieteams.
Hans Kranen geeft aan dat dit bij het onderzoek door NMC Bright (lokale jeugdopleiding) ook is
geconstateerd en dat er binnen FC Winterswijk beleidsmatig verschillend hierover wordt gedacht.
Er is inmiddels een overleg vastgesteld om dit onderwerp te bespreken met mensen die nauw bij
het opleidingsproces betrokken zijn.
-Henk Hoopman geeft verder aan dat hij van mening is dat prestatief voetbal veel aandacht van
het HJO krijgt en dat recreatief voetbal nog wel eens te weinig aandacht krijgt. Recreatief voetbal
mag absoluut niet vergeten worden!
- Henk vraagt zich daarnaast af hoe het mogelijk is dat een speler O13 jaar 3 wedstrijden achter
elkaar op de bank moet beginnen/zitten. Ge Boeijink (VTZ-jeugd) geeft aan dat speler/ouder zich
in zo’n geval bij het HJO moet melden.
Voorzitter geeft aan dat deze vergadering niet de bedoeling heeft hier inhoudelijk over te
discussiëren. Hier zijn ander platforms voor binnen FC Winterswijk.
-Gerrit Klanderman heeft een paar verbeterpunten.
a. spelers die in voetbalkleding naar het voetbalveld komen (geen trainingspak e.d.)
b. spelers collectief naar de velden 1,2,3 laten lopen. Nu gaan diverse spelers op de fiets en rijden
kris kras door de spelers die er lopen heen.
c.het clubblad verschijnt nu minder hoe houden we leden die geen internet hebben op de hoogte
van nieuwsfeiten?
Opmerkingen zijn op zich zeker zinvol maar niet altijd te realiseren.
-Hans Jager wijst er nogmaals op dat het tekort aan scheidsrechters steeds nijpender wordt. Een
oproep heeft onlangs 0 reactie opgeleverd. Ook seniorenteams laten het regelmatig afweten bij
het fluiten van jeugdwedstrijden. Het scheidsrechterkorps bestaat binnenkort alleen nog uit
70+ers als we niet oppassen.
De problematiek is bekend en heeft de aandacht van VTZ maar is ook een erg taai onderwerp dat
tot nu toe (te)weinig vruchten afwerpt.
-Leon kleinTanck vraagt zich af waarom er bijvoorbeeld niet over technisch beleid gesproken
mag worden in deze vergadering. Hij zou graag zien dat er op de vergadering een beleidsmatig
thema of visie besproken zou kunnen worden.
De voorzitter geeft aan hierover te willen nadenken
-Herman Maas vraagt hoe het staat met de energiebesparende maatregelen op Jaspers.
Leon kleinTanck als voorzitter SSJ (Stichting Sportpark Jaspers) geeft aan dat e.e.a. niet zo
eenvoudig ligt. De situatie voor verenigingen is namelijk anders dan voor het bedrijfsleven. Zij
die hierover willen meedenken worden van harte uitgenodigd.
De voorzitter geeft aan dat wij ons als FC Winterswijk onlangs bij de gemeente hebben
aangemeld voor een energiescan van ons complex.
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-Cornelis Corbet vraagt aandacht voor de gewijzigde parkeersituatie bij de schietbaan
Verder geeft hij de complimenten aan de dames van de kledingverstrekking die vaak ondankbaar
werk moeten verrichten. Spelers/leiders zijn tegenwoordig niet gauw tevreden.
Cornelis wordt bedankt voor zijn positieve opmerking.
-Arie Janssen stelt een wedstrijdbal beschikbaar i.v.m. zijn 50 jarig jubileum
-Geert Wevers heeft nog 30 loten “Grote Club Actie” beschikbaar. Wie maakt hem los.
12. Sluiting
Om 22.00 uur sluit de voorzitter de vergadering.

De secretaris
Wilfred Beusink
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