N.A.V.-notulen algemene ledenvergadering donderdag 15 september 2016
Komen er aparte damestrainingen?
Ja, 1x per maand vanaf het moment dat we meer zaalhuur beschikbaar hebben op de dinsdagavond i.v.m. openen
ijshal. Voor deze trainingen is Peter Logtenberg bereid gevonden om de training te geven.
Kan het inschrijven van trainingen gereguleerd worden door het bestuur?
Ja, trainingen kunnen aangemerkt worden als “gunstige tijd”. Hier mag je je 2x achter elkaar voor opgeven en
daarna moet je een week overslaan of op het andere tijdstip trainen. Dit is afgelopen seizoen gedurende een korte
periode ingezet, daarna nam de animo af en was er eigenlijk iedere week voldoende ruimte. Wel is het zo dat het
tijdstip van 21.30 uur training eigenlijk door iedereen te laat wordt bevonden. Hier kunnen we niets aan doen tot we
een extra hal/zaal hebben.
Waarom staan er weinig wedstrijden ingepland door de KNVB, en wat gaat het bestuur eraan doen?
Voorstel: Neem contact op met andere verenigingen met hetzelfde probleem en kaart het aan bij de KNVB.
Doordat Sytze hier dit seizoen als wedstrijdsecretaris bovenop heeft gezeten is het gros van de competities wel
uitgespeeld en zijn er ook minder wedstrijden afgelast dan het seizoen ervoor. Wel blijft het een arbeidsintensieve
klus en moeten we zelf de KNVB scherp houden.
Hoe staat het ervoor met de stichting Exstudiantes?
Afgelopen seizoen heeft de stichting n.a.v. de jaarvergadering plannen gemaakt voor de komende jaren. Doel van
de stichting blijft om in meer steden een vereniging van Exstudiantes te krijgen. Dit doel willen ze o.a. bereiken door
bezig te gaan het maken van een promotievideo en door het organiseren van een landelijk voetbaltoernooi voor de
verschillende verenigingen binnen Exstudiantes.
Is het mogelijk om een andere manier te vinden om scheidsrechters te vinden?
We hebben het afgelopen jaar een aantal mensen benaderd, maar helaas niet iemand gevonden die regelmatig
een avond willen fluiten. Door wekelijks te checken of er scheidsrechters ingepland staan en hierover contact te
zoeken met de KNVB is het wel gelukt om voor veel wedstrijden alsnog een scheidsrechter in te plannen.
Vraag: Hoe staat het met samenwerking met zusterverenigingen:
Het contact met Exstudiantes Volleybal is goed. We hebben niet enorm veel contact, maar weten elkaar te bereiken
als we elkaars hulp of advies nodig hebben. Ook is er weer een gezamenlijk jaarfeest geweest. Dit feest is drukker
bezocht dan voorgaande jaren was erg geslaagd. Dit jaar zijn we met (een afvaardiging van) het bestuur ook een
aantal maal een bezoek gebracht aan Drs. Vijfje en zijn zij bij ons geweest. Met Groen Geel en The Knickerbockers
is daarnaast veel contact geweest rondom het zomervoetbal.
Waarom worden de nieuwe teams niet duidelijk genoeg aangekondigd? Kan informatievoorziening als
speerpunt worden opgenomen?
We gaan in de komende nieuwsbrieven de beide nieuwe teams voorstellen en willen hier een jaarlijkse traditie van
gaan maken.
Is er behoeft aan een zomeravond 7 tegen 7 competitie? Dit jaar is er voor het eerst een zomervoetbalcompetitie
georganiseerd. Samen met Drs. Vijfje, Groen Geel en The Knickerbockers hebben we een competitie opgezet
waarin in totaal 38 teams hebben meegedaan. Voor volgende zomer willen we dit graag herhalen. Het is dan wel
noodzakelijk om de groep organisatoren groter te maken, gezien de hoeveelheid vrije tijd die er in is gaan zitten dit
seizoen.

