Algemene ledenvergadering
Datum: 31 januari 2018
OPENING: 20.00 uur

1. Opening
Voorzitter Abe de Jong, heet alle aanwezigen welkom en speciaal de leden van verdiensten en de ere
leden: Jan Hogeslag, Tonnie Visser, Ine Visser en Klaas van der Linde.
Wijziging agenda: Sietze Herder heeft het voorzitterschap baanonderhoudcommissie overgenomen
van Theo Leferink. Daarnaast is het conflict tussen William ter Beek en het bestuur opgelost. Zij
nemen beiden plaats achter de bestuurstafel deze vergadering. Ook de vacature van Secretaris is
opgelost door invulling van Elly Oberje.
Het jaarverslag 2017 werd, resp. notulen van deze ALV worden nog eenmalig opgemaakt door Diana
Averink.
Opkomst van deze algemene ledenvergadering is 47 leden.

2. Stukken in en uit


Berichten van verhindering: Monique Sanderink, Ronny Ossel, Miranda Bruning, Herman
Bouwman, Kees Hof, Jos van der Lubbe, Meindert Zeeuw.

3. Notulen
Geen opmerkingen over de notulen van de vorige algemene leden vergadering.

4. Jaarverslag
Inhoudelijke informatie is te vinden in het jaarverslag van 2017










Veelal reguliere gebeurtenissen opgesomd door voorzitter. Toevoeging op regel erfpacht,
pachtcontract gereed met aanpassing van de perceelgrens en is bijna klaar ter
ondertekening.
ALV 2017: een grote meerderheid voor probounce rood banen.
Realisatieteam toekomst banen opgericht.
Groot park onderhoud
Afscheid gravelbanen
Issues beleid “breedte”discussie met commissievertegenwoordigers, terug te lezen op de
website.
Bestuur samenstelling veranderd.
Ledenaantal blijft elk jaar nog teruglopen.

Vraag jaarverslag: doelen BIC voor 2018, moet dit dan niet in de ALV. Nee, wel aangepast worden in
het reglement.
Vraag jaarverslag: installatie (blz 14 jaarverslag) wat wordt daar mee bedoeld. Alle (technische)
installaties rondom en in de keet.
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Vraag jaarverslag: sponsormogelijkheden wat wordt bedoeld met de opzet van een bord. Doen we
geen doeken meer. Daar wordt mee bedoeld dat we niet alleen de mogelijkheid geven voor een
doek, maar ook andere sponsormogelijkheden.

5. Financieel verslag
5.1

Verslag Kascommissie over 2017.

Ingekomen stuk van de Kascommissie wordt voorgelezen. Daarin stellen Henk Wes en Cor-Jan van
der Veen “het financieel jaarverslag en verantwoording van het bestuur over het jaar 2017
onderzocht en akkoord bevonden te hebben.” Zij stellen voor om het bestuur decharge voor het
gevoerde beleid te verlenen. De vergadering geeft middels applaus aan, dat ze het hiermee eens is.
5.2

Exploitatierekening & Balans 2017

Grootste investeringen: banen en trekker. Afschrijving banen 12 jaar.
Consumptie voor ‘gewoon’ en ‘wit’ bier gaat wordt verhoogd gewoon bier wordt €1,50 en wit bier
wordt €2,00
De exploitatierekening 2017 sluit met een positief saldo van ruim €3000.

5.3

Begroting 2017

Onderhoudsvoorziening
Investeringsplan grote aanschaffingen? (apparatuur e.d.): deze zijn via de begroting als afschrijvingen
opgenomen.
Opmerking: plannen verbetering in de keet openbaar maken. Het zou mooi zijn als leden daarbij
kunnen helpen.

CONTRIBUTIES (GEWIJZIGD):
Basis contributies (met bardienst);







Senioren-std jaar € 90 (7,50 p.mnd)
Junioren jaar € 66 (5,50 p.mnd)
Senioren-ddd jaar € 66 (5,50 p.mnd). Helaas niet mogelijk om dit niet meer aan te bieden
vanwege noodzaak van aanpassing statuten daarvoor. Dit brengt te hoge kosten met zich
mee. Het wordt alleen niet gestimuleerd.
Donateur jaar € 15 (€ 1,25 p.mnd) ongewijzigd.
v.a. 4e gezinslid gratis, ongewijzigd.
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- contributieopslag afkoop bardienstverplichting, senior-leden: jaar € 48 (4,00 p.mnd) ongewijzigd.
- contributietoeslag bij bardienstverzuim per keer € 30 ongewijzigd.
- inschrijfgeld € 7,00 ongewijzigd
Alle leden akkoord voor de aanpassing van de contributie (impliciet met goedkeuring begroting).
CONSUMPTIEPRIJZEN / prijsniveau kantine:
Geen structurele aanpassing (m.u.v. bier, incidenteel aanpassingen gedurende het jaar wel mogelijk)
De exploitatierekening 2017, met balans en toelichting én de begroting 2018 worden door de
vergadering goedgekeurd.
5.4

Benoeming Kascommissie voor 2017:





2017-1e lid Henk Wes treedt per definitie af,
2017-2e lid Cor-Jan van der Veen wordt 2018-1e lid.
2017-reserve-lid Meindert Zeeuw wordt 2018-2e lid.
Voor 2018 wordt een nieuw 2e lid ÉN een nieuw reserve-lid gezocht.

Gerard Gerrits wordt nieuw reserve-lid.

6. Bestuur- & verenigingorganisatie herstrukturering
Voorstel: NIEUWE STRUKTUUR, deze is gepresenteerd als powerpoint.
Compacter bestuur bestaande 7 leden
Voorzitter, secretaris, penningmeester en 4 leden voor ‘sectoren’:





Activiteiten
Keet en installaties
Banen en park
Jeugd.

4 Sector-leden hóeven niet, maar mógen wel, voorzitter, of lid zijn van een commissie.
Van de ALV wordt het mandaat gevraagd om komend jaar conform deze structuur te gaan
functioneren, vooruitlopend op aanpassing van Huishoudelijk Reglement, dat hiermee in
overeenstemming met de nieuwe structuur gebracht moet worden, hetgeen in de volgende ALV ter
beoordeling en bekrachtiging ligt. Daarnaast heeft de nieuwe structuur een aanpassing van
communicatie nodig. Dit is uitgewerkt in een communicatieplan.
Leden verlenen dispensatie voor het functioneren conform voorgestelde struktuur, vooruitlopend op
aanpassing van het huishoudelijk reglement.

7. Verkiezing bestuur
Aftredend volgens rooster: oude structuur
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Penningmeester bestuur, René Siemerink, herkiesbaar
vz. Technische en Toernooicommissie, Niels Visser, herkiesbaar
vz. Jeugd Commissie, vacature

Tussentijds ingevulde vacatures




Vz. Baanonderhoudcommissie, Sietse Herder
Tussentijds aftredend:
vz Beheercommissie, niet herkiesbaar

Bestaande vacatures





Secretaris bestuur
(vz. Nieuwe leden commissie)
(vz. Bardienstindelingcommissie)
(vz. Laddercommissie)

NIEUWE STRUKTUUR
Continuerend


Voorzitter bestuur Abe de Jong

Het Bestuur stelt kandidaat:







Secretaris bestuur: Elly Oberjé
Penningmeester bestuur: René Siemerink
Bestuurslid 1 (sector Activiteiten): Niels Visser
Bestuurslid 2 (sector Banen en park): Sietse Herder
Bestuurslid 3 (sector Keet en installaties): William ter Beek
Bestuurslid 4 (sector Jeugd) VACATURE

Contactpersonen commissies (los van bestuursfuncties)










Beheercommissie, William ter Beek
Baanonderhoudcommissie, Sietse Herder
Technische en Toernooicommissie Niels Visser
50+ commissie Jos Kuiper
Bardienstindelingcommissie Dave Wissink
Laddercommissie Pieter Wezel
Nieuwe leden commissie Riet Koopman
Jeugdcommissie Leon Hagedoorn
Sponsorcommissie Niels Visser
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Mediacommissie Michael Holsbeeke
Feestcommissie Diana Averink

8. Huldiging jubilarissen
Huldiging jubilarissen:
25 jarig jubileum










Monique Sanderink
Herman Bouman
Dini ten Bokum
Clementine Snuverink
Jeffrey Diever
Ronny Ossel
Miranda Bruning
Theo Scholten
Tonny Wijlens

40 jarig jubileum


Kees Hof

Van de jubilarissen zijn alleen Theo Scholten en Tonny Wijlens aanwezig.
Zij worden door de voorzitter toegesproken, en ontvangen het traditionele Hercules
jubileumhorloge.

9. Samenstelling commissies
Publicaties in het jaarverslag 2017, ook is deze terug te vinden op de website.

10. Rondvraag
Pieter Wezel: Wordt erg vaak gesproken over de meer kosten i.v.m. de heaters. Hoeveel heeft het
nu in totaal meer gekost? Is niet nu bekend omdat de meter kapot is. Wel wil het bestuur aangeven
dat er zuiniger en bewuster mee om gegaan moet worden.
Jan Hogeslag: aanwezigen bedanken voor hun komst. Jubilarissen gefeliciteerd. De baanonderhoud
bedanken voor het werk wat er is geleverd. Voorzitter, veel succes met het werk dat jullie nog
moeten verrichten.
Wouter Wilmink: kostenpost muziek, is erg hoog. Zou daar geen andere oplossing voor zijn. Daar wil
het bestuur inderdaad verder onderzoek naar doen.
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11. Sluiting
Speerpunten 2018: bestuurswijziging, keet inrichting en led verlichting. De vergadering wordt
gesloten om 22.05 uur door de voorzitter Abe de Jong. Op 30 januari 2019 staat de volgende
algemene ledenvergadering gepland.

