
Notulen Algemene Ledenvergadering v.v. Meeden d.d. 16 september 2016 

 

 

Aanwezig: 20 leden (waaronder alle bestuursleden) 

Afwezig met kennisgeving: Harm Bettenbroek, Rob Vogd 

 

 

1 Opening 

 

Tegen 20.00 uur opende voorzitter Jeffrey Toorn in zijn functie als voorzitter deze 

ledenvergadering. 

 

 

2 Ingekomen stukken / mededelingen 

 

Er waren geen ingekomen stukken en/of mededelingen voor deze vergadering. 

 

 

3 Notulen Algemene Ledenvergadering 2015 – 2015 

 

De notulen lagen een half uur voor aanvang van de vergadering in de kantine, verder 

waren deze te lezen op de website.  

Hierop waren geen op of aanmerkingen 

 

4 Jaarverslag penningmeester 2015 – 2016, Balans 2015 – 2016 en begroting  

2016-2017 

 

Penningmeester Roelof Snitjer neemt met de vergadering de financiële resultaten van het 

afgelopen seizoen door en tevens de begroting voor seizoen 2015 – 2016 

 

 De contributie inkomsten zijn gestegen door inning van achterstallige contributie 

en de ingevoerde contributieverhoging. 

 De vereniging is een samenwerkingsverband aangegaan met Club Collect. M.i.v. 

het komende seizoen gaan zij de contributie innen. Het voordeel voor de leden zal 

in ieder geval zijn dat de mogelijkheid wordt geboden om de contributie in 

gedeeltes te voldoen. (dit tegen een geringe vergoeding) 

 Het aantal donateurs loopt terug dit komt vooral omdat er geen clubblad meer 

wordt uit gegeven. 

 Het 7x7 toernooi was dit jaar ook weer een groot succes, zowel organisatorisch als 

financieel en lijkt daardoor een waardig opvolger te zijn geworden van de 

oefenwedstrijden van SC Veendam 

 Ook de familiedag is een aantrekkelijk en terugkerend evenement geworden 

 Het ledental van de club van 100 is behoorlijk gestegen, waardoor de inkomsten 

uiteraard mee stijgen. 

 Grote zorg is wel de daling van de kantine inkomsten, oorzaken die hier voor 

aangegeven kunnen worden is het stoppen van de senioren zaterdag afdeling en 

minder interessante 4e klasse C waar vv Meeden in speelde met veel 

tegenstanders uit de regio Groningen. 

 Ook het eigen gebruik is te hoog, hier moet echt iets mee gedaan worden. 

 Oud papier blijft nog altijd een belangrijke bron van inkomsten. 

 Conclusie: het resultaat is negatief ruim € 3.000,- 

Positief zijn de ontwikkelingen van de club van 100, het 7 x7 toernooi en de 

familiedag, ook het toenemende aantal reclame bordhouders stemt tot 

tevredenheid. 

 

 



5 Verslag kascommissie 

 

Namens de kascommissie las Wim Smid het verslag voor. 

 

 De penningmeester heeft een getrouwe weergave van de financiële stromen  

binnen de v.v. Meeden gegeven. 

 

Wel heeft de kascommissie een aantal aanbevelingen. 

 De netto barinkomsten moeten hoger zijn dan nu het geval is. 

 Gratis verstrekkingen moeten omlaag 

 Leden duidelijkheid geven hoe dit te doen 

 Hardheidsclausule opstellen, zodat bestuur mag bepalen om in bijzondere gevallen 

geen contributie te laten betalen. 

 

De vergadering wordt voorgesteld om de penningmeester decharge te verlenen en de 

vergadering gaat hiermee akkoord. 

 

Jeffrey plaatst nog een paar opmerkingen v.w.b. de financiële situatie 

 

 Het eigen gebruik wordt geboekt tegen verkoopwaarde, reëler zou zijn om dit 

naar inkoopwaarde  te waarderen. 

 Doordat Meeden 1 in de Oost-Groningen klasse is ingedeeld is de verwachting dat 

er ook meer publiek van de tegenstander mee komt wat moet resulteren in 

hogere kantine inkomsten. 

 Er is een nieuwe kantine beheerder gevonden, Henk Meenken is bereid gevonden 

om deze functie op zich te nemen. De bedoeling is dat hij de zondagen aanwezig 

is en dat hij tevens de barmensen gaat begeleiden. 

 Het bestuur is zoekende naar een kassasysteem die ook de voorraadstand 

bijhoudt, hierbij is het mogelijk om een eigengebruik pas te introduceren op deze 

manier moet oa. de gratis verstrekkingen meer onder controle gehouden worden.  

 

 

6 Pauze 

 

7  Verhoging contributie 

 

De penningmeester gaf een overzicht van de voorstellen van verhoging contributies 

De verhoging is een procentuele verhoging + een vast bedrag welke door de KNVB wordt 

opgelegd. Ook kwam de penningmeester met het voorstel voor een extra verhoging van 

€ 20,- voor ieder lid. Met als onderbouwing dat het aantal vrijwilligers hard terug loopt en 

er geen mensen bereid zijn om een aantal wedstrijden per seizoen voor de jeugd te 

fluiten of een bardienst te draaien of een ander taak op willen pakken. Het bestuur ziet 

zich straks genoodzaakt mensen buiten de vereniging te moeten vragen om diensten 

voor ons te doen. Deze € 20,- is dus terug te verdienen door je wel in te gaan zetten 

voor de club. 

 

De vergadering gaat akkoord met de procentuele verhoging + een vast bedrag welke 

door de KNVB is opgelegd. De €20,- extra verhoging vindt men dat dit dan alleen de 

senior leden betreft. Het bestuur moet wel met een gedegen onderbouwing komen wat 

men dan onder deze taken verstaat. 

 

8 Bestuursverkiezingen 

 

Aftredend en niet herkiesbaar is secretaris jeugdvoorzitter Hans Kruizinga. 

Roelof Snitjer is aftredend en herkiesbaar als penningmeester. 



Astrid Smid-de Jonge neemt de functie van jeugdvoorzitter op zich, de ledenvergadering 

gaat hiermee akkoord. Hans wordt nog een waardebon overhandigd als dank voor zijn 

verdiensten voor de v.v. Meeden de afgelopen jaren. 

 

9 Club van 100 

 

William Janssen geeft een kort verslag van de activiteiten van de club van 100 

 

Er zijn 2 avonden in de kantine georganiseerd; 

De eerste avond was Dick Heuvelman te gast en kort daarop was Arie Haan aanwezig om 

zijn belevenissen als professional te vertellen. Ook is de club naar FC Emmen geweest 

alwaar men een rondleiding heeft gehad en daarna te gast waren bij de wedstrijd 

Emmen-Volendam. 

Als laatste activiteit was de commissie present op de familie dag waar de heren een 

rondleiding verzorgden op het sportpark. 

Het aantal leden bedraagt momenteel 79 personen. 

 

10 Rondvraag 

 

Wim Smid: 

Wat heeft het bestuur gedaan om toegang vanaf de Hereweg weer toegankelijk te 

maken? 

De voorzitter geeft aan dat er gesprekken zijn geweest met de eigenaar/bewoner, maar 

dat er juridisch geen mogelijkheden zijn om het pad weer vrij toegankelijk te maken. 

Wel heeft de gemeente weer toestemming gekregen om er met machines langs te gaan 

voor onderhoud van het hoofdveld. 

 

Eenjo Feiken: 

Hoe ligt de verhouding wanneer je een reclame bord hebt langs het veld in relatie tot de 

club van 100? 

In het sponsor pakket zit normaal gesproken 1 “vrij kaart” voor een avond bij de club 

van 100 

 

Bert Pater: 

Waarom wordt er geen vrijwilligersavond meer gehouden? 

Hier is geen echte reden voor, deze wordt dit seizoen weer op de agenda geplaatst. 

 

Anton Mulder: 

Hoe loopt de website? 

Neem eens een kijkje op www.vvmeeden.com 

 

William Janssen: 

Kunnen wij geld terug vragen voor de huur van de velden? Nu wij afgelopen seizoen veld 

2 niet konden gebruiken? 

De huur is gebaseerd op het feit dat velden onderhoud nodig hebben, wij hebben geen 

recht op restitutie. 

 

 

Reint Geukens: 

Zijn de foto’s die gemaakt zijn ook beschikbaar? 

De foto’s kunnen bij Wiecher Tuin opgevraagd worden. 

 

Janet Drent: 

Nu er een nieuwe kantine beheerder is, heeft Henk ook Sociale Hygiëne? 

Ja, Henk is in het bezit van alle vereiste papieren. 

Harma ten Hof zal ook moeders benaderen om een rooster op te stellen voor het 

schoonmaken van de diverse ruimtes. 

http://www.vvmeeden.com/


JWG vindt dat er te weinig hulp van het bestuur is geweest bij het organiseren van de 

familiedag, er zal binnenkort een evaluatie plaats vinden. 

 

Astrid Smid – de Jonge: 

Astrid geeft aan nu Hans is gestopt en zij voorzitter wordt van de jeugdafdeling dat Pieter 

Jager de functie van jeugdcoördinator vervult en dat Astrid de terug koppeling verzorgt 

naar het bestuur. 

 

11 Sluiting 

 

Jeffrey sluit als voorzitter om 22.00 uur de vergadering. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 


