Concept Notulen
ALGEMENE LEDENVERGADERING
Deze ledenvergadering is ook toegankelijk voor ouders van jeugdleden

Datum:
Aanvang:
Plaats:

Maandag 3 juni 2019
20.00 uur
Clubhuis Olympus

1.

Opening
De voorzitter opent de vergadering.

2.

Vaststellen agenda
Er zijn geen toevoegingen aan de agenda.

3.

Notulen vorige vergadering d.d. 11-12-2018
De notulen worden ongewijzigd vastgesteld.

4.

Mededelingen
Afmeldingen: Jo Jansen, Brenda Trommelen, Huub Derksen, Robert Philips, Edwin Jansen en
Michelle Jansen

5.

Toelichting Algemeen Beleid
Algemeen:
Dit seizoen wordt mede gekenmerkt door de promotie van het 1e team, verhoging van de
omzet van de kantine en organisatie van diverse kantine-activiteiten.
Daarnaast zijn er een vijftal sessies geweest waarin leden gesproken hebben over de toekomst
van onze vereniging. Er is een enquête gehouden, waarin elk lid kon reageren en het bestuur
een indruk heeft gekregen hoe we er als vereniging voor staan.
Uit deze sessies is een pilot gestart voor 7x7-voetbal op de vrijdagavond. Deze is succesvol
gebleken en volgend jaar zal,vermoedelijk met 3 teams, dit gecontinueerd worden.
Ook is de organisatie van een Kick-offtoernooi hieruit voortgevloeid Dit toernooi voor de
jeugd tot en met 12 jaar zal georganiseerd worden op 24 en 25 augustus 2019.
- Introductie ClubTV via Sportlink
De laatste weken is ClubTV geïntroduceerd op de schermen in ons clubhuis en binnenkort zal
de vernieuwde website live gaan. We betalen hiervoor een kleine contributie per lid per jaar.
Dit maakt het voor de vereniging mogelijk om informatie professioneler te verspreiden en te
voldoen aan de privacy wetgeving.

- Kleedkamer 12
Deze kleedkamer is opgeknapt. De vooraf ingeschatte kosten zijn hoger uitgevallen. Overige
kleedkamers dienen ook aangepakt te worden. Hiervoor is een extern expertrapport ontvangen.
Enkele kleedkamers voldoen niet aan de eisen van deze tijd. Er zal daarom een lening
aangegaan worden waarvoor de gemeente garant staat. Over de exacte voorwaarden zijn we
met de gemeente in gesprek. Hiervoor is wel een reservering in de begroting gemaakt.
- Vrijwilligersbijdrage
Vrijwilligersaandeel in onze vereniging blijft een zorgenkindje voor het bestuur. Er zijn nog
diverse vacatures. Bestuur vraagt leden die willen meedenken over hoe we dit als vereniging
kunnen oppakken, zich te melden. Er wordt momenteel in kaart gebracht welke klussen er zijn
en hoe we hier leden en ouders van leden voor kunnen inzetten.
- Rookbeleid
De rookzone op het terras gaat verdwijnen. Er zullen 3 of 4 rookzones komen.
6.

Toelichting Technisch Beleid
- Komend seizoen zal er meer geïnvesteerd worden in damesselectievoetbal. Marc van
Sambeek zal dit gaan coördineren. De nieuwe trainer voor de damesselectie wordt Martijn
Boeijen.
- Technisch beleid zal aangepast worden. In dit beleid staat dat we als vereniging een goede 3e
klasser willen zijn. Met het behalen van het kampioenschap is dit achterhaald. Het opleiden
van de jeugd zal een vooraanstaande rol blijven spelen in het technisch beleid. Met name zal er
aandacht uitgaan naar het laten aansluiten van jeugd op het seniorenvoetbal.
- Komend seizoen gaan we bekijken hoe we de aanwezigheid van voortgezet onderwijs in
Boxmeer kunnen benutten voor de aanwas van spelers.
- We stoppen met JO14. Onze vereniging is te klein om deze leeftijdscategorie in een aparte
competitie te continueren.
- Er zullen komend seizoen vermoedelijk 8 seniorenteams in competitie zijn op zondag en 3 op
de vrijdagavond.

7.

Begroting en contributievaststelling
Penningmeester licht de begroting voor seizoen 2019/2020 toe.
a. Henk Philips vraagt of er goed is nagedacht over het aangaan van een lening voor de
renovatie van de kleedkamers. Het aangaan van een lening betekent hogere lasten.
i. Toelichting: het bestuur is in overleg met de gemeente. De gemeente zal
garantie staan voor deze lening. De voorwaarden van deze lening moeten nog
worden ingevuld. Er is een rentegarantie van 2% voor 30 jaar afgegeven.
Indien er geen lening komt via de gemeente zal deze verwijderd worden uit de
begroting. Dit is een voorwaarde voor de renovatie.
b. Henk Philips vraagt of er gereserveerd wordt voor onverwachte uitgaven, zodat de
liquiditeit aanwezig blijft.
i. Toelichting: Olympia is een financieel gezonde vereniging. De reserves die
afgelopen jaren zijn opgebouwd, zijn dit jaar gebruikt voor de renovatie van
kleedkamer 12. Komend jaar zal er niet gereserveerd worden in verband met
de renovatie van de andere kleedkamers. Liquiditeiten worden goed in de
gaten gehouden door het bestuur.

c. Ruud Lemmens adviseert om verstandig om te gaan met de aflossing van de eventuele
lening in 30 jaar. Pas indien mogelijk een korter aflossingsschema toe .
d. Leon Hermans vraagt naar de verwevenheid van de Vrienden van Olympia met
Olympia zelf, financieel gezien.
i. Toelichting: Olympia’18 is financieel niet afhankelijk van de Vrienden van
Olympia. Geldstromen zijn strikt gescheiden.
Contributievaststelling
Contributie zal met € 0,50 per maand worden verhoogd. Daarnaast wordt er een nieuwe
contributiecategorie ingevoerd voor de spelers van de 7x7-competitie. Contributie zal € 60,00
per jaar zijn exclusief € 25,00 kledingfonds. Deze spelers mogen alleen in de
zondagcompetitie senioren spelen indien ze de volledige seniorencontributie betalen. Deze
leden krijgen de mogelijkheid om voorafgaand aan de wedstrijd 1 x te trainen in overleg met
de wedstrijdsecretaris. Dit in verband met planning van de trainingsvelden.
De ledenvergadering gaat akkoord met de begroting voor 2019/2020 en de vaststelling van de
contributie

8.

Voorstel benoeming ereleden
Het bestuur stelt voor de procedure voor het benoemen van ereleden te wijzigen in het
huishoudelijk reglement.
Voorstel:
Tijdens de nieuwjaarsreceptie zal een eventueel erelid worden benoemd. Dit gebeurt
op voordracht van de leden of het bestuur. Deze voordracht met motivatie zal jaarlijks vóór 1
december kenbaar gemaakt worden bij de secretaris van het bestuur. Bij meerderheid van
stemmen binnen het bestuur zal het nieuwe erelid op gepaste wijze tijdens de
nieuwjaarsreceptie worden bekend gemaakt en gehuldigd. In de ALV er op volgende zal de
benoeming formeel worden vastgesteld.
Reden voor dit voorstel: Erelid worden dient volgens het bestuur een verrassing te zijn.
Volgens de huidige procedure is eerst toestemming nodig van de ALV en is de verrassing
weg.
De ledenvergadering gaat akkoord met deze wijziging.

9.

Benoeming bestuursleden
a. Aftredend en herkiesbaar Fons Görts als voorzitter
b. Aftreden en herkiesbaar Toon Pelzer als bestuurslid Facilitair
Er hebben zich geen andere kandidaten gemeld. De herbenoeming van Fons en Toon wordt
met meerderheid van stemmen aangenomen.

10.

Rondvraag en Sluiting
Robert Michiels: Er zijn regelmatig leden die op het laatste moment afmelden wanneer ze zijn

ingedeeld voor het ophalen van oud papier. Dit zorgt voor veel frustratie. Wat kan hier
aangedaan worden?
Antwoord: Leden die niet aanwezig zijn voor hun ophaalbeurt zullen een boete en schorsing
conform huishoudelijk reglement ontvangen. Fons en Luuk zullen samen met Robert een
afspraak plannen om te kijken hoe we dit probleem kunnen oplossen in samenspraak met de
leiders van de seniorenteams.
André Verwegen: Is de indeling van de seniorenteams al compleet?
Antwoord: De verwachting is dat dit in het Pinksterweekend duidelijk zal worden. Daarna zal
er direct met de leiders van de teams gecommuniceerd worden door de TC.
Hans Zwaan: Is er al een oplossing voor het tekort aan scheidsrechters? Hans biedt graag zijn
hulp aan om hierover mee te denken.
Antwoord: Hulp wordt graag geaccepteerd. Er is nog geen oplossing. In september zal door de
KNVB een avond speciaal over arbitrage worden georganiseerd.
Sjaphanto Guntlisbergen: Alle leden zijn uitgenodigd op donderdag 27 juni 2019 voor de
kampioensreceptie en pleinfeest. Deze avond zal starten om 19.00 uur. De kampioensteams
zullen worden gehuldigd waarna een avond vol muziek en gezelligheid zal losbarsten op het
Raadhuisplein in Boxmeer.
Frep Rip: Complimenten aan de kantinebeheerder en de felicitaties voor de Dames 2 die
kampioen zijn geworden.
Afsluiting door de voorzitter: We doen het als club goed. We komen positief in het nieuws.
We hebben hierbij wel de hulp van iedereen nodig. Het gaat goed, maar het kan altijd nog
beter. Bedankt allemaal.

