FC Winterswijk

voorjaarsvergadering
16 juni 2014

Notulen voorjaarsvergadering 16-06-2014 in het clubhuis
Aanwezig 46 leden (volgens presentielijst)
1. Opening
Voorzitter Erwin Wiggers opent om 20.05 uur de vergadering en heet de aanwezige leden, ereleden en leden
van verdienste van harte welkom. Gelet op de opkomst voor deze vergadering lijken de leden erg tevreden te
zijn over het gevoerde beleid. De aanwezige leden worden verzocht de presentielijst te tekenen.
De afgelopen periode overleden leden Gerrit Besschers, Gé Lindenhovius en Jan Honderslo worden
herdacht met 1 minuut stilte.
2a Ingekomen stukken
Bericht van verhindering werd ontvangen van de leden: Michel Frenken, Ben Polak, Wim Nijweide, Edwin
Kos, Joop te Hofsté, Jeffrey v.d. Hurk, Hans Jager, Hans Garretsen, Henk Bruggers, Herman Maas, Danny
Speelberg en Marian te Brake
2b. Mededelingen
- De nieuwe trainers van de selectieteams alsmede de hoofden opleiding voor de boven- en
onderbouw worden kort voorgesteld.
- Er is overleg geweest met een buurtvertegenwoordiging over de ondervonden geluidsoverlast
voornamelijk tijdens kampioensfeesten. Formeel voldoen we aan de voorwaarden maar we willen
graag op goede voet met de buurt blijven. Voornamelijk de basdreunen worden als hinderlijk
ervaren. Ook is er overleg geweest met de wijkagent en de dienst geluidshinder. Bij toekomstige
grotere activiteiten zullen we de buurt tijdig informeren.
- In de toekomst zullen 25 en 40 jarige jubilarissen gehuldigd worden bij de najaarsvergadering en de
50,60,65 enz. jubilarissen op de nieuwjaarsreceptie.
- De nieuwjaarsreceptie houden we volgend jaar op zondag.
- Na de zomervakantie begint stichting sportpark Jaspers (SSJ) met de bouw van een ticketservice.
- De matige verlichting van de parkeerplaats is aangekaart bij de gemeente maar de geboden
oplossing is in onze ogen onvoldoende. Al met al een stroperig verhaal.
2c. schema van aftreden bestuur
Op advies van de werkgroep Bestuur en Organisatie heeft het bestuur een versneld schema van aftreden
vastgesteld. De bestuursleden kunnen zich overigens wel herkiesbaar stellen.
2014
2015
2016
2017

Erwin Wiggers en Michel Frenken
Wilfred Beusink en Heino ter Haar
Gerrit te Kolste en Bert Grevers
Harry Dreeyers en Gerhard Scholten

Per jaar mag er overigens maximaal 1 lid van het dagelijks bestuur aftreden.
De dit jaar aftredende bestuursleden Erwin Wiggers en Michel Frenken hebben aangegeven niet herkiesbaar
te zijn. Het bestuur zal in de najaarsvergadering nieuwe bestuursleden voordragen. Binnenkort zal hier meer
informatie over verschijnen en kunnen de leden zich ook tegenkandidaat stellen.
2d.Commissie van beroep
Er is een commissie van beroep ingesteld die moet beoordelen of het bestuur bij het straffen van leden wel
de juiste procedure heeft gevolgd. De commissie bestaat uit Rick van der Burg, Gerard van Vuuren en Hans
Jager. Hopelijk heeft de commissie weinig werk. Daarnaast zal de commissie door het bestuur gebruikt
worden als “geweten” van de vereniging.
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3. Notulen najaarsvergadering dd 25-11-2013
Er zijn geen opmerkingen naar aanleiding van de notulen van 25-11-2013.
Door het lid Bennie Hamer wordt gevraagd waarom de notulen niet meer worden toegezonden aan de leden.
De notulen hebben minimaal 3x op de site van FC Winterswijk gestaan en de leden hebben voldoende
gelegenheid gehad de notulen te lezen. Leden die niet zo handig zijn op de digitale snelweg kunnen een
ander lid vragen de notulen te printen of anders de secretaris te vragen een exemplaar te verstrekken. Met de
gehanteerde werkwijze worden daarnaast veel porto- en kopieerkosten bespaard.
4. Benoeming leden kascommissie
In de najaarsvergadering is besloten de statuten van FC Winterswijk v.w.b. benoeming van leden
kascommissie als volgt aan te passen:
“De algemene vergadering benoemt, op voordracht van het bestuur, een kascommissie, bestaande uit
twee externe personen die geen lid zijn van de vereniging overeenkomstig de statuten waarbij tenminste
één persoon aantoonbare administratieve en/of fiscale kennis en ervaring dient te bezitten.” Uit de
ledenvergadering van november kwam daarnaast de aanvullende wens ook een lid van FC Winterswijk
in de kascommissie te benoemen.
Door het bestuur wordt naar aanleiding van bovenstaande voorgesteld de heren Wim ter Haar en Erwin
Lammers te benoemen als onafhankelijke leden (geen lid van FC Winterswijk) van de kascommissie. De
heren stellen zich in het kort voor. Daarnaast wordt voorgesteld het lid Hans Jager te benoemen in de
kascommissie. Als reservelid van de kascommissie wordt voorgesteld Edwin de Vries. Volgend seizoen
neemt Edwin de Vries de plaats in van Hans Jager. De vergadering gaat akkoord met de voordracht.
5. Begroting FC Winterswijk 2014-2015
- schematische weergave van de financiële verhouding tussen FC Winterswijk en stichting sportpark Jaspers.
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De contributie zal volgend seizoen voor alle leden worden verhoogd met 2,5% (CPI). Daarnaast
zullen de voetballende leden € 2,00 extra gaan betalen voor het lidmaatschap van de KNVB. Erwin
toont een (niet leesbare) sheet met de nieuwe contributiebedragen per 1-7-2014. Binnenkort zullen
de nieuwe contributiebedragen vermeld worden op de website zodat ze voor een ieder leesbaar zijn.
Harry geeft uitleg over de voorliggende begroting 2014-2015. De begroting sluit met een gering
overschot van € 10.000,-. M.u.v. een verhelderende vraag van Wim Droppers over de betekenis van
de uitdrukking “wedstrijdpremies” in de begroting van FC Winterswijk zijn er geen opmerkingen.
De begroting 2014-2015 wordt door de vergadering goedgekeurd. De leden wordt gevraagd de
begroting op tafel te laten liggen.

6. Rondvraag (in gecomprimeerde vorm)
- In de vorige vergadering is gevraagd onderzoek te doen naar de haalbaarheid van zonnepanelen. Het blijkt
op dit moment om financiële redenen niet haalbaar. Het bestuur wil op dit moment niet weer aankloppen bij
leden en sponsoren omdat we de laatste tijd al zo vaak een beroep op hen hebben gedaan.
- Voor de duidelijkheid wordt opgemerkt dat er een hoofd opleidingen bovenbouw (HOB) komt voor de
ABC jeugd en een hoofd opleiding onderbouw (HOO) voor de DEF jeugd.
-de organisatoren van de kortingskaartenactie zijn zwaar teleurgesteld in het bereikte resultaat. Zij hebben
aangegeven op deze manier niet verder te willen gaan. Het bestuur gaat nog in overleg met de
activiteitencommissie hoe het verhaal kortingskaartenactie beter onder de aandacht kan worden gebracht.
- aandacht wordt gevraagd voor het feit dat specialistische kennis bij behandeling op de club schijnbaar toch
bij de zorgverzekeraar in rekening wordt gebracht. Gerrit te Kolste zal dit bekijken.
-vrijwilligers voor de rommelmarkt van 28 juni wordt gevraagd zich te melden bij de organisatoren. Uit de
vergadering komt de tip om hier ook Facebook voor te gebruiken.
7. Sluiting
Om 20.50 uur sluit voorzitter Wiggers de vergadering en wenst iedereen wel thuis.
De secretaris
Wilfred Beusink
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