Verslag Algemene Ledenvergadering (ALV) ASC Nieuwland
maandag 3 juni 2019
1. Opening en welkom
Remco opent de vergadering om 20.00 uur en heet alle aanwezige leden welkom.
Aanwezigen: Dennis, Marco, Fernando, Ferdy, Gabrielle, Rob, Guido, Hans, Remco, Sam,
Henri, Mike, Sebastiaan, Alex, Nico, Mark, Jurrien, John en Dick

2. Budget versus werkelijk cijfers seizoen 2018 2019
De verantwoording voor de cijfers van afgelopen seizoen kan nog niet volledig zijn. Het seizoen is nog niet beëindigd. We willen nu al inzage geven in de verwachtingen.
•
•
•

Netto omzet is iets lager dan verwacht: 254K versus 268K. Belangrijkste reden: minder
sponsorinkomsten.
Som van de bedrijfskosten viel iets lager uit (181K versus 185K)
Het netto resultaat wordt 12K negatief ingeschat. Dit gaat ten koste van het vermogen.

De prognose voor komend seizoen is ook ter sprake gekomen. We noemen een aantal opvallende verschillen ten opzichte van het huidige seizoen:
•

•

•

•
•

De SRO heeft ons een nieuw veld 4 toegezegd. Dat is hard nodig. De kwaliteit van veld 4
is sneller verslechterd dan we vooraf hadden verwacht. De SRO neemt de kosten en het
beheer van het veld over. Dat betekent ook dat het veld boekhoudkundig moet worden
afgeschreven en er een openstaande schuld op dit veld bij de bank open blijft staan (40K).
We gaan navragen welke afspraken er 8 jaar geleden gemaakt zijn met de SRO en leverancier (actie bestuur).
De kosten van facilitair (nieuwe goaltjes, lijnentrekken) en gediplomeerde trainers stijgen
ten opzichte van dit seizoen. Daarnaast vraagt de ALV voor onderhoud van houtwerk kantine, vernieuwing van de vloer en de rol van de SRO bij het schoonhouden van de accommodatie (actie bestuur).
Voor de meeste leden blijft de contributie ongewijzigd. Alle selectiespelers krijgen een selectie-verhoging van 25 euro. De contributie van de jongste jeugd was laag; dit wordt in lijn
getrokken met omliggende voetbalverenigingen. De ALV vraagt om goede communicatie
hierover vóór 15 juni (actie bestuur).
De ALV vraagt om duidelijkheid van verhuur van de accommodatie. Stelregel is dat bij
gebruik van de velden met een commerciële insteek er huur wordt gevraagd.
De ALV start discussie omtrent vrijwilligersvergoeding. Deze discussie is eerder gevoerd.
Daar zijn we niet voor. Vergt veel administratie, geeft gedoe en we willen een vrijwilligersvereniging blijven. Wel gaan we jonge ouders meer betrekken en gericht vragen om hulp.

3. Nieuwe statuten
De oude statuten dateren van 1997. En zijn geschreven op basis van de structuur die destijds
nodig was (afdelingen binnen de vereniging, zaterdag en zondag). Op basis van de modelopzet statuten die de KNVB aanreikt, hebben wij een nieuwe opzet gemaakt. Deze is eerder
verspreid en wordt kort toegelicht.
Belangrijkste discussiepunt: stemrecht. Alle leden hebben stemrecht. Als een lid jonger is dan
18 jaar dan heeft 1 van de ouders stemrecht. Alle niet-leden hebben geen stemrecht. Veel
vrijwilligers van onze vereniging zijn niet-lid. Al deze vrijwilligers waarderen wij zeer. Deze
groep hielden we liever niet-lid. Dat heeft te maken met de hoogte van de afdracht naar de
KNVB (voor elk lid betaal je 15 euro KNVB-gelden). We hebben al deze niet-lid vrijwilligers in
beeld; we willen ze wél stemrecht geven. Dit gaan we oplossen (actie bestuur).
Procedure: 2/3 van alle leden moet aanwezig zijn bij de stemming. En 2/3 dient dan vóór statutenwijziging te stemmen. Als opkomst lager is dan 2/3 én na stemming blijkt dat meer dan
2/3 vóór is, dan zal binnen 4 weken een 2e ALV uitgeschreven moeten worden. Bij een 2e ALV
is het aantal aanwezigen niet van belang. Dan dient na stemming óók 2/3 vóór statutenwijziging te zijn.
Stemming: Bijna alle aanwezigen stemt vóór statutenwijziging. 2e ALV staat op 27 juni gepland
(18.00 uur).

4. Samenstelling bestuur
Benoemingen:
Sam van Meegen wordt voorgedragen als bestuurslid sponsoring en communicatie. Mark van
Wijk volgt Guido op als penningmeester. Overdracht is formeel op 1/7/2019 vastgelegd. Benoemingen hebben een termijn van 3 jaar. Beide voorstellen worden door de ALV in ruime
meerderheid
goedgekeurd.
De bezetting van het bestuur is per 1/7/2019 als volgt:
•
•
•
•
•
•

Remco: voorzitter
Mark: financiële zaken
Rob: facilitaire zaken
Sam: sponsoring en communicatie
Hans: secretariële zaken
Vacature: voetbalzaken

5. Rondvraag
Hoe staat het met de contributie ten opzichte van andere voetbalverenigingen in Amersfoort?
Antwoord: we zitten in het midden.
Hoe groot is de contributieachterstand en wat doen we er aan?
Antwoord: ongeveer 50 leden hebben de contributie van het lopend seizoen nog niet betaald.
Deze leden zijn eerder al en worden deze maand daar opnieuw op aangesproken. Wanbetalers komen bijna in alle teams voor. Aan het begin van volgend seizoen zijn deze leden nietspeelgerechtigd.
Wat is er afgesproken over lenen en teruggeven van ballen?
Antwoord: per seizoen raken we ongeveer 100 ballen kwijt. Teams gaan te makkelijk om met
spullen van de club die in bruikleen zijn. Bij verlies van ballen (of ander materiaal) is het lastig
consequenties te trekken. Dat lijkt wel nodig. Het bestuur nodigt de ALV mee te denken in een
oplossing.
De nieuwe shirts zijn niet mooi. Hoe kan deze keuze veranderd worden?
De nieuwe shirts moeten voldoen aan de nieuwe KNVB norm waarop rugnummer helder zichtbaar moeten zijn. De oude voldeden niet aan deze nieuwe norm.
Kan de vereniging rookvrij worden?
Goed plan! Is eerder naar gevraagd. Handhaven lijkt een punt. Laten we bij de start van het
nieuwe seizoen hier allemaal actie op zetten.

