Notulen Algemene Ledenvergadering (ALV)
Datum : 12 maart 2018
Locatie: Dorpshuis Meteren
Aanwezig:
zie presentielijst (ter inzage bij het bestuur)
Afgemeld:
Dick Hol (Raad van Advies)
Opening:
19:50 uur
Sluiting:
21.40 uur

Welkom
Ron Wammes heet iedereen welkom en licht kort het belang van de avond toe aan de hand van de
agenda. De onderwerpen van de avond zijn de wijziging van de organisatiestructuur, het afscheid
nemen van (interim) bestuursleden, de stemming voor nieuwe bestuursleden en het voorstel tot
wijziging van de participatieregeling. Om die reden is het bestuur verheugd dat zoveel leden en
ouders van leden gehoor hebben gegeven aan de uitnodiging. Kort wordt geschetst dat gekozen is
voor twee mensen die mede met de visie van de KNVB op zak en met een frisse blik hebben gekeken
naar de benodigde structuur voor de vereniging. Vervolgens neemt Gert van Doorn het woord over.

Organisatiestructuur
Gert benoemd, na zichzelf en Friso Luimes voorgesteld te hebben, even kort wat hun is opgevallen.
Met name het gebrek aan de juist communicatie, geen goede taakverdeling binnen het bestuur,
overbelaste bestuursleden en een te lage participatie van een deel van de leden zijn problemen die
we moeten oplossen. Ook brengt Gert het punt naar voren dat er ook niet altijd goed omgegaan is
met nieuwe mensen en de ideeën die zij naar voren brengen. Dit moet echt anders om vooruit te
komen met z’n allen.
Op gebied van communicatie kan al gemeld worden dat er sinds een paar weken een nieuwe groep
de schouders eronder aan het zetten is om dit vlot te trekken. Op korte termijn zal een nieuwe
website de lucht in gaan.

Friso licht toe dat (bij een voetbalvereniging) de traditionele “organisatiehark” niet meer van deze
tijd is maar het hoofdproces van de organisatie; zijnde “voetbal” leidend moet worden. Dit betekent
dat die bovenaan komt in de structuur. Alles begint met voetbal, de spelers, de teams en de mensen
die dicht op dat voetbal taken verrichten. Tot op heden zijn er twee rollen: trainer en leider. Vanaf
heden worden dat drie rollen: Trainer, Leider en Coördinator. De eerste twee rollen houden zich
bezig met alles rondom het voetballen, de derde is aanspreekpunt voor de omliggende zaken, zoals:
communicatie via de app, wie doet de shirts? Wie verzorgt het drinken? Hoe laat ben je op de club?
Wie rijdt met wie? Etc. Mensen die goed kunnen organiseren maar geen affiniteit hebben met
voetbal kunnen zo vooruit. Andersom ook. Mensen die veel hebben met voetbal hoeven zich niet per
se bezig te houden met andere zaken. Vanzelfsprekend mag dat wel.

Na het voetbal en de rollen dicht op de teams komt de technische commissie (TC). Deze commissie is
een samenvoeging van de jeugdcommissie en seniorencommissie. Zij zijn verantwoordelijk voor het
voetbaltechnische beleid waaronder de indelingen en de benoeming van trainers. Door de
samenvoeging willen we vooral ook de doorstroom bevorderen.
[Vraag lid] We willen ons zoveel mogelijk bezighouden met voetballen, terwijl de technische
commissie minder is bemand dan de organisatorische commissie. Bestaat de TC uit voldoende leden
om gedurende het jaar voldoende kennis op te doen om de teamindelingen juist rond te krijgen?
Daarop antwoord Gert; dit blijft een aandachtpunt en dit zullen wij meenemen. We denken na over
uitbreiding.
[Vraag lid] Waarom wordt de TC-jeugd/ senioren niet meer uit elkaar gehouden? [Gert] We werken
al enige tijd als één team en dit werkt erg prettig. Er is minder sprake van ruis op de lijn. Ook de
doorstroming kunnen we hierdoor bevorderen.
Na de TC komt de organisatie commissie (OC). Dit is de “verkeerstoren” van de club. De OC regelt de
organisatorische zaken; waaronder veld-, kleedkamerindelingen, wedstrijdprogramma,
scheidsrechters, bestuurskamerdienst en wedstrijdsecretariaat. Binnen deze maar ook andere

commissies zal onderling nog op sommige punten overlegd moeten worden hoe taken verdeeld gaan
worden. Dit is aan de commissies zelf om te organiseren.
Na de OC komen de commissies: activiteiten commissie, sponsoring, communicatie, onderhoud &
beheer. Ten slotte het bestuur en de RVA. Elke commissie heeft zijn eigen taken en
verantwoordelijkheden. Binnen de afgesproken kaders met het bestuur moeten zij die dus ook zelf
gaan invullen, eventueel in samenwerking met de andere betrokken commissies. Elke commissie
heeft haar eigen commissievoorzitter en een connectie met een bestuurslid die deze commissie in
portefeuille heeft. Het bestuurslid is niet de voorzitter van de commissie, maar wel de spreekbuis
naar en van het bestuur.
In de navolgende sheets is in het kort per commissie aangegeven wat de taken zijn en wie op dit
moment bepaalde taken doen. De sheets zijn al aangepast naar de nieuwe situatie en
bestuursleden. Tijdens de ALV stonden er nog oude namen en vacatures.

Uit de sheets blijkt ook aan welke functies binnen het bestuur bepaalde portefeuilles/commissies
gekoppeld worden. Hiermee krijgt elke commissie directe toegang tot het bestuur.

Afscheid interim bestuursleden
De voorzitter legt aan de ledenvergadering uit dat na het tussentijdse vertrek van twee
bestuursleden Patrick Grisel en Dennis Bosch op interim basis aan het bestuur werden toegevoegd
om de belangen van de jeugdleden te behartigen. Beide heren worden naar voren geroepen en
bedankt voor hun inbreng in het afgelopen jaar. Mede ook hun inzet heeft geleid tot wat we deze
avond kunnen presenteren. Beide heren ontvangen als bedankje een bos bloemen.
Verkiezing nieuwe bestuursleden
Judith Kroon (Raad van Advies) licht kort toe dat we deze avond stemmen voor het benoemen van
nieuwe bestuursleden. Er zijn drie bestuursposities te vervullen. Er was bewust gekozen om de
voorselectie bij de RvA te beleggen. Naar aanleiding van de brieven waren er vijf kandidaten
waarmee gesproken is vanuit de RvA. De RvA heeft van de vijf kandidaten er drie voorgesteld aan het
bestuur om voor te dragen aan de Algemene Ledenvergadering. De twee andere kandidaten hebben
in een toelichtend gesprek de motivatie gekregen waarom zij niet werden voorgedragen. Aan hen is
gevraagd of ze desondanks toch als tegenkandidaat naar de Algemene Ledenvergadering wilden. Hier
hebben ze beide vanaf gezien. Het bestuur heeft het voorstel van de RvA overgenomen en draagt de
navolgende personen voor om te benoemen door de Algemene Ledenvergadering tot bestuurslid:
1. Paul Kok
2. Friso Luimes
3. Ron Wammes
[Vraag lid] Voor welke taken stemmen wij? [Judith] Conform de statuten stem je niet voor taken bij
personen maar voor toetreding tot het bestuur. De bestuursleden verdelen zelf onderling de taken.
[Opmerking lid] Ik wil Ron bedanken voor alles wat hij heeft geregeld omtrent het kunstgrasveld, ik
heb het van dichtbij mogen bekijken en ben me bewust dat niemand een goed beeld heeft wat
daarbij kwam kijken.
Iedereen heeft bij binnenkomst stembriefjes gehad. Het is de bedoeling dat je per persoon aankruist
of je voor of tegen benoeming bent. Judith vraagt of er twee vrijwilligers in de zaal zijn die samen
met haar de stemmen willen tellen. Esther de Jongh en Janneke Waal steken hun hand op. De
stembriefjes worden ingevuld en ingeleverd en de dames trekken zich terug voor de telling. De
uitslag zal aan het einde van de vergadering bekend gemaakt worden.
Pauze 20.00 uur

Participatie
Helaas hebben we moeten constateren dat het huidige participatiebeleid niet voldoende capaciteit
oplevert om alles voor elkaar te krijgen binnen de vereniging en dat als gevolg daarvan mensen
overbelast raken of het bijltje erbij neerleggen. Hierdoor komt de continuïteit van de club in gevaar.
Participatie is een gevoelig onderwerp, omdat het ons allen raakt. Dit gaat over de leden en niet
zozeer over de mensen die al veel doen. De vraag is: hoe kunnen iedereen iets doen zodat vele
handen licht werk maken? Daarom komen we met een versie Participatie 2.0.

Alvorens het beleid neer te zetten hebben we een aantal uitgangspunten geformuleerd:

Bij punt 3 hoort deze link:
https://www.youtube.com/watch?v=kuoHyGB73_E
Met behulp van een demo filmpje wordt zichtbaar gemaakt hoe met moderne middelen het
toegankelijker moet worden te weten waar hulp nodig is en dus om te kunnen participeren.
We willen met deze uitgangspunten het vele werk zo klein en laagdrempelig maken dat mensen geen
“nee” meer kunnen zeggen. Maximale keuzevrijheid zorgt ervoor dat je zelf de taken kunt kiezen die
je leuk vind op het tijdstip die jou het beste past. Je kunt dat kiezen tussen wat vaker kleine taken of
minder vaak grotere taken.
Als we het zo klein maken vinden we ook dat we het kunnen verplichten. ‘Verplicht’ is een vervelend
woord, echter wel gepast vanwege de uitgangspunten en de noodzaak dat iedereen gaat meedoen.
Als iemand echt niet wil participeren vragen we een participatiebijdrage van 250 euro.
[Vraag lid], mag je iemand boetes opleggen? [Antwoord] ja, als dit het beleid is wat door een
ledenvergadering wordt vastgesteld mag dat. Bij sommige verenigingen royeren ze leden zelfs, zo ver
willen we niet gaan.
Het is overigens ook geen boete, maar een stevige verhoging van de bijdrage. Het bestuur is
overigens bevoegd om in speciale situatie/gevallen af te wijken en uitzonderingen toe te staan.

De app voetbal.nl kan middels een pakket wat we aangeschaft hebben gepersonaliseerd worden,
zodat er ook planningsmogelijkheden zijn. Met een korte film worden de mogelijkheden van de
uitgebreidere app zichtbaar gemaakt.
[Vraag lid] Kan je als “niet lid” ook gebruik maken van deze App? [Gert] Een hele terechte
opmerking, wij zullen dit navragen en aan jou terugkoppelen.
[Vraag lid] Komt alle informatie op/uit deze app? [Gert] Je kan zelf bepalen welke alert je instelt, en
ook hoeveel meldingen je krijgt.
[Vraag lid] Wellicht is het een idee, om ouders te helpen van leden om hun te helpen bij de App.
[Friso] Dat is een goed idee, dit pakken wij op middels een team vrijwilligers die deze tool en het
beleid gaan invoeren.
Friso schets hoe we in ’10 stappen’ de nieuwe participatieregeling denken te gaan implementeren.

Natuurlijk is alles nog niet klaar. Daarom vraagt Friso wie er willen helpen om deze vernieuwde
participatie te implementeren. Vanuit de aanwezigen melden de navolgende personen zich aan;
Diederik Ridderhof, Dian van Wijk, Evelien Smits, Esther de Jongh, Irma Amama, Hans de Heus en
Sjaak Manschot, Arjan van Bavelgem.
Uitgesproken dat nadenken over coördinatie van het beleid, en hoe het bestuur deze personen kan
helpen nog aandachtspunten zijn en dat moet worden uitgezocht wat de mogelijkheden zijn m.b.t.
alerts over de capaciteit per activiteit, terugkoppeling aan leden indien taken vol zitten, etc..
[Vraag lid] Ouders moeten participeren voor de kinderen, tot welke leeftijd moet dit? Wanneer
moeten kinderen zelf participeren? [Ron] We schrijven niet voor dat ouders moeten participeren,
leden mogen het ook zelf. Zie bijvoorbeeld de jeugdscheidsrechters.
[Vraag lid] Er was altijd sprake van een aantal uren, blijft dat zo? [Antwoord] Vooralsnog gaan we
ervanuit dat we een heel eind moeten komen met de 10 uur waar we het over hadden. Maar juist
het onderzoek en invullen van de taken moet laten blijken of dit zo kan blijven.
[Vraag lid] Telt scheidsrechter zijn ook mee voor participatie? [Antwoord] ja.
[Vraag lid] hanteren wij de leeftijd van 21 of gaan we deze vervroegen? [Antwoord] We haken nog
zoveel mogelijk aan bij het oude beleid dus 21 jaar; het staat vrij om je kinderen om jongere leeftijd
te laten participeren. Meer nog: dit juichen we toe! Jong geleerd is oud gedaan!
Na deze toelichting is het moment daar gekomen om de algemene ledenvergaderingen de
voorstellen te laten bekrachtigen. Volgens de statuten kan dit middels handopsteking.

Stemming
1. Stemt u in met de gewijzigde structuur? [Uitslag] 1 stem tegen, de gewijzigde structuur is
aangenomen
2. Stemt u in met het voorgestelde participatiebeleid? [Uitslag] 1 stem tegen, het gewijzigde
participatiebeleid is aangenomen
[Vraag lid] Gaan wij een jongen die studeert een boete van € 250 opleggen als zijn niet participeren?
[Antwoord] natuurlijk zal het bestuur in redelijkheid en billijkheid hier mee omgaan.
[Vraag lid] We moeten niet te veel uitzonderingen maken. [Ron] de leden mogen verwachten dat het
bestuur weloverwogen keuzes maakt om geen precedent te scheppen.
3. Stemt u in met de hoogte van 250 euro bijdrage indien iemand niet participeert? [Uitslag] 54
stemmen voor, 15 stemmen tegen, voorstel hoogte bedrag bij niet participeren is
aangenomen.

Uitslag stemming ledenvergadering
Judith Kroon legt uit dat ze stapels gemaakt hebben van stembiljetten waarop iedereen voor
benoeming gestemd had en stapeltjes van stembiljetten waarin niet gestemd was voor benoeming
van alle kandidaten. In totaal zijn er 151 stembiljetten geteld. De uitslag is dat 61% van de stemmen
voor benoeming van alle kandidaten was. Conclusie is daarmee dat er al een meerderheid is voor
benoeming van alle kandidaten en dat verder tellen niet meer nodig was. Dit betekent dat Paul Kok,

Friso Luimes en Ron Wammes benoemd zijn tot bestuursleden. Het bestuur zal in haar eerste
vergadering de portefeuilles verdelen en de uitslag daarvan zo snel mogelijk communiceren.
De vergadering wordt gesloten en iedere aanwezig wordt bedankt voor zijn/haar inbreng en
uitgenodigd voor een drankje aan de bar.
-/-

Addendum
Tijdens de eerste bestuursvergadering na de ALV hebben we de taken verdeeld conform de structuur
zoals gepresenteerd tijdens de ALV. Hier is de volgende verdeling uitgekomen:
Technische Commissie (TC): Paul Kok ( Paul.w.kok@gmail.com )
Organisatie Commissie (OC): Appie van Oort ( australianap@hotmail.com )
Sponsor Commissie en Financien (Penningmeester): Kyle de Ruiter (kyle.deruiter@gmail.com )
Activiteiten & Commmunicatie Commissie, Secretaris: Friso Luimes ( luimesfriso@hetnet.nl )
Onderhoud & Beheer en Projecten Commissie , Voorzitter: Ron Wammes ( ron.mvv58@gmail.com )
De sheets zoals weergegeven in de notulen zijn al aangepast naar de nieuwe situatie. Tijdens de ALV
stonden er nog oude namen of vacatures.
De bestuursleden zullen zich binnenkort voorstellen via de website!
Met vriendelijke groet,
Bestuur MVV’58

