Algemene ledenvergadering Alumni Sportvereniging Exstudiantes Zaalvoetbal
Groningen, 15 september 2016
Datum en tijd:
Donderdag 15 september 2016, 19.30 uur
Aanwezig namens het bestuur:
Donja Groot Kormelink, Patrick Bruinsma, Gerrit Kuipers, Steven Roovers,
Aanwezig overige leden:
Wouter Tamminga, Sytze Kruisenga, Roderik Derksen, Sybrand Jissink, Jaliene Kwakkel, Elles
Eleveld,
1.Opening
De vergadering wordt om 19.30 uur geopend door Donja.
2. Vaststellen agenda
De agenda wordt als volgt vastgesteld:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.

Opening
Vaststellen agenda
Notulen ALV 2015
Mededeling en ingekomen stukken ( informatie)
Secretarieel Jaarverslag( voorstel)
Evaluatie bestuursjaar 2015-2016(informatie)
Afrekening 2015-2016 en balans per 30 juni 2016( voorstel)
Decharge oud bestuur en installeren nieuw bestuur
Begroting 2015-2016(voorstel)
Speerpunten 2015-2016(voorstel)
Bedanken en instellen commissies (informatie en voorstel)
Rondvraag
Sluiting

Er wordt voorgesteld om de punten kort en bondig te behandelen.
3. Notulen vorige vergadering
Opmerking over lening, deze staat verkeerd. Lening was niet voor Groningen maar voor Zwolle.
Speerpunt trainingen- Dit is na aanleiding van een vraag van henry voor dit jaar als speerpunt opgenomen. Training is
nu gestructureerd en werkt beter
N.a.v. van vraag vr2 is een toelichting gegeven op 10 spelers per team.
Vraag over Exs VR1 over het aantal leden per team. 10 blijft het streven en het probleem bij Exs VR1 blijft dat dit team
nog niet compleet is.
4. Mededelingen en ingekomen stukken
Geen
5 Secretarieel jaarverslag
Geen opmerkingen
6. Evaluatie bestuursjaar
4 bestuursleden, i.p.v. 5
Donja ligt beleidsplan toe, deze wordt niet als hamerstuk gepresenteerd, maar het is een groeidocument voor de
komende jaren. Welke aangepast kan worden.
Sybrand stelt voor om het deel van het beleidsplan over de selectie/ selectiebeleid eens te bespreken met de selectie
zelf. Regels en verplichting rondom de selectie zijn nu niet volledig duidelijk, waardoor het lijkt dat afmelden te
simpel is.
Wachtlijst. Hier is dit jaar uitgebreid over gesproken. Bij de selectie van nieuwe teams is

Wat doen we met spelers die niet kunnen aanhaken bij het niveau. Antwoord: er is nu geen sportieve ondergrens,
want
Betrokkenheid, erg wisselend. Datum van doorgeven van activiteiten is hierbij ook erg belangrijk. Eerder doorgeven
van activiteiten.
Afvaardiging van commissies bij de ALV is belangrijk en wordt nu een beetje gemist.
Alfa is niet altijd erg gastvrij, vooral bij de laatste wedstrijden. Aantal maal koude douches en gesloten kantine.
7. Afrekening 2015-2016 en Balans per 30 juni 2015
Steven plaatst de toelichting op de balans nog opnieuw online.
Vraag over de hoger uitvallen van de materiaalkosten. Komt deels door vervangen slechte ballen, sloten.
Uitleg trainerskosten. Door omstandigheden kon Martijn niet alle trainingen geven.
8. Decharge oude bestuur en installeren nieuwe bestuur
Akkoord door ALV
9. Bedanken en instellen commissies
TC zoekt nog leden.
10. Speerpunten 2016-2017
Vraag: Hoe willen we ruimte voor nieuwe teams realiseren? Heeft een nieuw damesteam prioriteit? Antw: Wel
wenselijk, geen prioriteit.
Vraag: Is ons beleid om de kale jonker als stamkroeg te houden? Antw: Niet per se, we blijven onder de leden
evalueren dmv enquetes.
11. Begroting 2016-2017
Vraag: Kunnen de sponsorbedragen niet omhoog ipv contributie? Voorstel: Meer zaalhuur en meer sponsorgelden.
Antw: Bedrag verhogen kan, maar geschikte zaaltijd vinden blijft lastig. Bestuur is bereid extra sponsorgelden aan
zaalhuur uit te geven of in activiteiten te steken.
Akkoord door ALV
12. Rondvraag ( zie bijlage 2. NAV ALV)
Vraag: Komen er aparte damestrainingen. Antw: Ja, 1x per maandag vanaf het moment dat we meer zaalhuur
beschikbaar hebben op de dinsdagavond ivm openen ijshal
Vraag: Kan het inschrijven van trainingen gereguleerd worden door het bestuur?
Vraag: Waarom staan er weinig wedstrijden ingeplanned door de knvb, en wat gaat het bestuur er aan doen? Voorstel:
Neem contact op met andere verenigingen met het zelfde probleem en kaart het aan bij de knvb.
Vraag: Hoe staat het ervoor met de stichting exstudiantes? Antw: We zijn er mee bezig
Vraag: Is het mogelijk om een andere manier te vinden om scheidsrechters te vinden? Antw Goed punt, we gaan het
uitzoeken.
Vraag: Hoe staat het met samenwerking met zusterverenigingen: Antw: Met exs volleybal is regelmatig contact. De
rest minimaal.
Vraag: Waarom worden de nieuwe teams niet duidelijk genoeg aangekondigd? Kan informatievoorziening als
speerpunt worden opgenomen? Antw: Goed punt, we gaan er aan werken.
Vraag/idee: Is er behoeft aan een zomeravond 7 tegen 7 competitie? Antw: Goed punt, we gaan er mee bezig
13. Sluiting
Warm, naar buiten

