Verslag van de algemene ledenvergadering, 13 september 2017
Aanwezig bestuur: Henk Heeneman (voorzitter), Harriët Goossens (jeugdcoördinator), Matthijs Goossens
(technische commissie), Henk Kroon (scheidsrechtercoördinator).
Aanwezig leden:

31 leden: Matthijs, Chris, Rick, Remco, Daan, Toby (H2), Gert, Cees, Johan, Robin,
Raoul (H3), Eric, Diego, Wiebe, Tim (H4), Henk, Jakub, Harry, Rob, Jos, Guido, Gerard
(H5), Linda, Marian. Barbara, Wendy (D1), Wieske, Wendy, Lindsey (D2), Mylene, Kim
(D3)

Afmelding bestuur: Linda de Vries, Karlijn Schmidt, Ido Ruijs
Afmeldingen:

Fokke, Marc, Lennart, Marleen, Sylvia (ouder)

1. Opening
Henk Heeneman opent de vergadering en heet iedereen van harte welkom.
Vanwege de financiële resultaten is het gelukkig niet nodig geweest om in mei een bijzondere
ledenvergadering te organiseren.
2. Mededelingen
Vanwege school, familieomstandigheden en overstap naar een andere vereniging zijn er drie
bestuursleden verhinderd.
3. Verslag algemene ledenvergadering van 14 september 2016
Verslag wordt goedgekeurd.
4. Jaarverslagen 2016-2017
De jaarverslagen worden globaal behandeld.
Het ledenaantal is toegenomen. Er was veel toestroom bij de mini’s.
Er is een scheidsrechtersworkshop georganiseerd voor de A- en B-jeugd. Een aantal van hen heeft
ook al wedstrijden gefloten.
Geslaagd spelregelcafé gehad.
Twee kampioenen: H2 en H4 en verschillende najaarskampioenen bij de jeugd: N6-1, JB1 en MB1.
MB1 kwam in het voorjaar uit in de topklasse.
D1 en MB zijn vrij ver gekomen in het bekertoernooi.
De technische commissie heeft de senioren teams via inspraaksessie’s intensief betrokken bij de
teamindeling.
De evenementencommissie heeft verschillende activiteiten georganiseerd. Het seizoen werd
afgesloten met een zeer geslaagd black light evenement voor de mini’s en een toernooi voor de rest
van de vereniging.
Het seizoen is financieel positief afgesloten. Dit is gerealiseerd door een verhoging van de
contributie, besparing op de kosten en door uitgaven vooruit te schuiven. Er is een nieuw contract

afgesloten met de Wielepet. Komend seizoen wordt er weer geld gestoken in activiteiten die ten
goede komen van de leden.
Er zijn dit jaar nog een aantal commissie’s actief geweest zoals de ledenwerfcommissie, de
sponsorcommissie en de communicatiecommissie.
5. Decharge bestuur
De boeken zijn op 29 augustus gecontroleerd door Robin Peters en Stefan van de Ende. Zij hebben ze
goed bevonden. De verklaring wordt voorgelezen.
De vergadering verleent het bestuurd decharge voor het afgelopen seizoen.
6.
-

Begroting seizoen 2017-2018
Er zijn geen vragen voor de penningsmeester binnen gekomen.
Het nieuwe contract met de Wielepet is ingegaan op 1 januari 2017 en afgesloten voor 5 jaar. De
kosten voor de zaalhuur zijn lager geworden.
De begroting wordt uitgedeeld en besproken.
Komend seizoen is er uitgaveposten begroot voor activiteiten voor de leden, zoals opleiding van
trainers, materiaal en er wordt weer gereserveerd voor het jubileum.

De vergadering gaat akkoord met de begroting.
7. Vaststellen contributie 2017-2018
De contributie wordt verhoogd met de inflatiecorrectie.
De contributie van de mini’s niveau 6 competitie wordt gelijk gesteld met de C-jeugd.
De contributie wordt vastgesteld op:
Betalen voor 1 dec 2017
€ 15,00 korting
Senioren
Recreant / alleen trainen
Jeugd A en B
Jeugd C en mini niv. 6 competitie
Mini’s
8.

€ 278,00
€ 175,00
€ 237,00
€ 216,00
€ 180,00

€ 263,00
€ 160,00
€ 222,00
€ 201,00
€ 165,00

Verkiezing bestuursleden en invulling commissies
- Lennart Boonstra wordt verkozen als voorzitter.
- Harriët Goossens wordt verkozen als wedstrijdsecretaris
- Lindsey Spaargaren wordt verkozen als jeugdcoördinator.
- Matthijs Kloosterman treedt toe tot de scheidsrechterscommissie.
- Kim van Oosten treedt toe tot de communicatiecommissie.
- Peter Hofland komt in de kascontrolecommissie.
- Wendy van de Berg gaat de Grote Clubactie oppakken.
- De ledenadministratie wordt uitgevoerd door Harriët Goossens.
-

De functie vrouwelijke vertrouwenspersoon is nog vacant.

Henk bedankt alle aftredende bestuurs- en commissieleden (Karlijn Schmidt, Jacqueline vd Laan en Jamie
Bruggeling) voor hun inzet.
9. Rondvraag
 Wendy v S. doet een oproep voor deelname aan de Grote Club Actie. Elk team ontvangt een boekje.
 Johan: De website is nog niet actueel, o.a. voor wat betreft de zaaldiensten.
Dat klopt, alle wijzigingen met betrekking tot het nieuwe seizoen moeten nog doorgevoerd worden.
 Wieske: is er nog over nagedacht om de betaling van de contributie naar voren te halen?
Dit is besproken, er is volgens het bestuur financieel gezien geen reden om door te voeren.
 Harriët bedankt Henk voor zijn jaarlange inzet bij Monza.
Henk is in 2003 begonnen als wedstrijdsecretaris bij GVC. Deze taak heeft Henk 10 jaar uitgevoerd. Na
de fusie van GVC en Mov’over interim-voorzitter en vanaf 2012 officieel voorzitter. Henk is 8 jaar lang
hét gezicht geweest van Monza: veel kampioenen moge nhuldigen en medailles uitgereikt aan
jeugdkampioenen, tweemaal de hele vereniging in een tenue gestoken, twee Hoogvliet-acties, veel
contact gehad met sponsors en een heleboel Blablaadjes voorzien van een stukje.
Als dank ontvangt Henk en cadeau en een bos bloemen.
10. Sluiting
Henk Heeneman bedankt iedereen voor zijn aanwezigheid. Fijn dat er veel leden actief zijn binnen de
vereniging.

