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ALGEMENE LEDENVERGADERING V.V. KRUININGEN
Datum
Begintijd
Eindtijd
Plaats
Deelnemers
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23-10-2015
20.00 uur
21.30 uur
Kantine Voetbal
Aanwezig zijn 23 leden, inclusief de bestuursleden Jaap van Langevelde
(voorzitter), Simon op ‘t Hof (secretaris), Dick vd Linde (penningmeester), en
Fred van Luijck.

OPENING
Beste leden.
Goedenavond allemaal, en welkom op onze algemene ledenvergadering.
Vorig jaar deze tijd zaten we hier ook en waren een beetje somber over de indeling van het
1e elftal voor het seizoen 2014/2015.
Achteraf is het allemaal meegevallen en zijn we gelukkig in dezelfde klas gebleven.
Dit jaar zijn we weer ingedeeld in de Zeeuwse klas, wat wij natuurlijk leuker vinden en
ambiëren, wat zeker niet wil zeggen dat het makkelijker wordt dit jaar.
In december zijn de onderhandelingen met Nick Corré gestart. De verwachting was dat hij
zou bijtekenen vorig seizoen. Dit hebben we ook tot het laatst gedacht en verwacht, maar
tot onze verbazing besloot hij op het laatste moment toch te kiezen voor Veere.
Dus op zoek naar een andere trainer, en na ettelijke gesprekken met diverse trainers is de
keuze uiteindelijk gevallen op John Tahapary.
Ook heeft het bestuur dit jaar heftige gesprekken gevoerd met de Gemeente over de
huurverhoging en privatisering, maar daar komt Dick later nog op terug.
Het afgelopen seizoen zijn er ook minder leuke dingen voorgevallen. Eerst de schokkende
mededeling van het overlijden van Ko van Langevelde die niet weer terug was begonnen
als trainer van de meisjes…., een kleine 2 maanden later de tragische mededeling vanuit
Suriname dat Hans Bauer daar is overleden. Zo zie je hem op de site met de vlag van V.V.
Kruiningen in heet Amazone gebied staan ttot met z’n zoon Mitch en zo is hij er ineens
niet meer…
Dan nog 2 mensen overleden begin dit jaar die te maken hebben gehad met onze
vereniging. Te weten Rene Becht (vlaggenman van de Dames) en Jan van Iwaarden (ex
speler van het 1e en 2e elftal).
En als je denkt dat je alles hebt gehad kregen we enkele maanden terug te horen dat
Dirk vd Hoeven onze hoofsponsor overleden is ten gevolge aan een hart- of herseninfarct.
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Toch gaat het leven door en we zijn blij met onze fanatieke vrijwilligers.
Hierbij wil ik dan ook iedereen bedanken die zich op wat voor manier dan ook inzet voor
V.V. Kruiningen.
Jaap van Langevelde
Voorzitter V.V. Kruiningen
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INGEKOMEN STUKKEN EN MEDEDELINGEN
Afmeldingen : Robin Arens, Gideon den Dekker, Ko Cok en Huib Poleij.
Ingekomen punt voor de rondvraag van Ko Cok en Huib Poleij zal bij agendapunt 12
behandeld worden.
VERSLAG ALGEMENE LEDENVERGADERING VAN 10 oktober 2014
Frans Nieuwenhuize vraagt nogmaals extra aandacht voor het door hem vorig jaar
ingebrachte onderstaand punt.
Naar mijn mening ontbreekt het momenteel aan de nodige discipline in onze vereniging.
Voetballen op veld 1, hangen in doelnetten, ophangen van netten etc. is zeker ook een
verantwoording van leiders / aanvoerders.
Ook de grote veldprikker staat er nog steeds, en is afgelopen jaar wederom niet gebruikt.
Voorzitter antwoord dat hij actie gaat ondernemen om deze sta in de weg te verkopen.
Gratis WIFI mogelijkheid is offerte voor aangevraagd, maar besloten i.v.m. de fikse
investering om dit voor alsnog niet te faciliteren.
Voor de rest geen op-aanmerkingen, waarna het verslag verder goedgekeurd wordt.
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HOOFDBESTUUR
Aftredend en herkiesbaar : Jaap van Langevelde, Robin Arens, Simon op ’t Hof.
Deze 3 bestuursleden worden terstond herbenoemd.
Verder is door het bestuur Armand Dek voorgedragen als kandidaat ter uitbreiding
van het Hoofdbestuur.
Omdat er geen tegenkandidaten zich gemeld hebben, wordt Armand door de ALV
gekozen, en per direct benoemd.
Organigram met taken per bestuurslid zal via de site bekendgemaakt worden.
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VERSLAG AFGELOPEN SEIZOEN 2014 / 2015 EN VOORUITBLIK KOMEND
SEIZOEN 2015/2016 (JEUGD / PETER PAAUWE)
Peter geeft een uitgebreide toelichting met behulp van een aantal sheets over onze
jeugdafdeling verleden, heden en toekomst.
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VERSLAG AFGELOPEN SEIZOEN 2014 / 2015 EN VOORUITBLIK KOMEND
SEIZOEN 2015/2016 (SENIOREN / FRED van LUIJCK)
Senioren seizoen 2014-2015:
- Met de nieuwe trainer Nick Corré heeft het 1e elftal zich gehandhaafd in de relatief zware
3e klas B.
Hoogtepunt was het paasweekend waarin 6 punten werd behaald waardoor we ook het
seizoen 2015-2016 3e klas spelen.
Jammer was het dat Nick alweer na 1 seizoen afscheid nam om naar Veere te vertrekken.
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- O.l.v. Joost Demmers en Jacco van Iwaarden draaide het 2e elftal mee in de subtop van
de reserve 3e klas met bijna nog een periode titel.
Aan het einde van het seizoen hebben we na 5 jaar samenwerking afscheid genomen van
Joost.
Hij is vertrokken naar Yerseke.
- O.l.v. Daniel Luijsterburg had ons 3e elftal een zeer moeilijk jaar waarin handhaving pas
op de laatste dag werd bewerkstelligd.
- Hoogtepunt van de senioren was dit seizoen het 4e elftal dat o.l.v. Edwin Kole na een
stroeve start glansrijk kampioen is geworden met oogstrelend voetbal. (Citaat Frans
Krombeen!!)
Senioren seizoen 2015-2016:
- Met oudgediende John Tahapary aan het roer zijn we met het 1e elftal het huidige seizoen
gestart met 7 punten uit 7 wedstrijden en hebben we 2 oud trainers (Nick en Adriaan)
verslagen. We zijn er nog lang niet, maar supporters en bestuur hebben er alle vertrouwen
in dat we ook dit jaar ons in de 3e klas handhaven na de verdiende zege op Arendskerke.
- Jack van de Velde is dit jaar de coach van het 2e elftal en heeft een moeizaam begin door
grote personele problemen. Afgelopen zaterdag vertrok hij met maar 11 spelers richting
Brabant tegen koploper JEKA. Vanuit het bestuur gaan we hiermee aan de slag om dat te
verbeteren en om Jack te helpen.
- Het 3e elftal is na een goede start afgezakt naar de middenmoot.
- Het 4e elftal draait ook o.l.v de nieuwe coach Edwin van Houte weer goed mee in de top
van de competitie.
Rode draad dit seizoen is dat het 2e en 3e elftal regelmatig veel te weinig spelers hebben.
We gaan dit proberen op te lossen door mensen bewust te maken van het teamverband.
Lukt dit niet dan bestaat de kans dat we binnenkort een lager elftal terug moeten gaan
trekken….
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VERSLAG AFGELOPEN SEIZOEN 2014 / 2015 EN VOORUITBLIK KOMEND
SEIZOEN 2015/2016 (SPONSORCOMMISSIE / DICK vd LINDE)
Jaarverslag sponsorcommissie 2014-2015.
Beste leden.
Sponsoren zijn een steeds belangrijkere inkomstenbron voor onze vereniging. Ons
sponsorbestand is gelukkig nog steeds goed gevuld. Ook afgelopen seizoen hebben de
sponsoren de VV Kruiningen weer een mooie bijdrage geleverd aan VV Kruiningen.
Inleiding
In het jaarverslag van de sponsorcommissie seizoen 2014/2015 komen een aantal
standaard zaken altijd terug:
1. Inkomsten
 Verhuur van reclameborden, advertenties programmablad en website,
wedstrijdballen en speciale afspraken.
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2. Speciale activiteiten 2014/2015.
 Knipactie -> Janine Hairstyling.
 Tankactie -> Tankstation Kole
 Nieuwe borden Mosselman/Klusploeg/The
Phonehouse
 Aanvulling wedstrijdballen 1 en 2 (aantal
nieuwe balsponsoren -> bv Kramer makelaar)
 Nieuwe leden club van 45
 Molendijk Hovenier heeft de mini’s/F-pupillen
in nieuwe shirts (20) gestoken.
 Nieuw scorebord. Gesponsord door Lamb Weston en Javala.
Uitgaven
 Het nieuwe scoreboard
 Materiaal gekocht (ballen, tenues).
 Een bijdrage in de waskosten en keepershandschoenen van de senioren
Komend seizoen begroten we een iets lager bedrag als afgelopen seizoen omdat we ook
met een aantal opzeggingen te maken hebben.
Uitdaging
Dit jaar laatste jaar hoofdsponsor EMTE. Ondanks de droevige omstandigheden door het
overlijden van Dirk respecteert EMTE het laatste jaar sponsoring.
Onze sponsorinkomsten lopen wel terug. Dit “toetje” wordt bovendien steeds meer
noodzakelijk ingezet voor structurele zaken.
Kortom het vraagt om actie. Onze website bijvoorbeeld is een nog te ontginnen
inkomstenbron. In de vorige ledenvergadering heb ik al verteld dat de huidige
sponsorcommissie bestaat uit allemaal bestuursleden. Om meerdere redenen is dit niet
altijd makkelijk en praktisch. Daarom willen we de sponsorcommissie vernieuwen. We
zoeken nog enthousiaste leden die mee willen helpen. Leo Kramer is sinds afgelopen
seizoen de administratie gaan bijhouden. We zoeken mensen die acquisitie voor ons willen
doen en activiteiten uitvoeren om sponsorgeld binnen te halen.
Meld je aan bij één van de bestuursleden.
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GEMEENTE
Omdat het contract met de Gemeente afloopt, is er de afgelopen tijd flink overleg geweest,
hoe de Gemeente en clubs in Reimerswaal de komende jaren de 20% dekkingsgraad gaan
bewerkstelligen die door de Gemeenteraad opgedragen is aan het College.
De voorstellen die er op dit moment liggen gaan onze vereniging globaal tussen de € 8000
en € 15000 aan extra kosten opleveren.
Gesprekken lopen nog, maar we zullen als club rekening moeten houden met een flinke
lastenverzwaring.
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VERSLAG KASCOMMISSIE
Namens de kascommissie,(Leo Kramer, JanKees van Liere, Armand Dek) wordt verslag
uitgebracht waarbij de enige kleine opmerking was, dat er wel erg veel met losse
kassabonnetjes gewerkt wordt. Voor de rest heeft de controle geen reden gegeven heeft tot
op- of aanmerkingen en wordt de penningmeester gedechargeerd.
Omdat volgens de statuten een lid van het Hoofdbestuur niet in de kascommissie mag
zitten, is er behoefte aan een nieuw commissielid, waar Thomas Paauwe zich vervolgens
vanuit de vergadering beschikbaar voor stelt.
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FINANCIEEL VERSLAG SEIZOEN 2014 / 2015
Dick neemt om ons met behulp van enkele powerpoint sheets mee door de Verlies en
Winst rekening en Balans van het afgelopen seizoen.
Vorige Ledenvergadering was aan de vergadering toestemming gevraagd om de
dakbedekking die vervangen is (kantine + kleedaccommodatie) te bekostigen uit de
Algemene Reserve (dus uit opgebouwde Eigen Vermogen).
Zonder tegenstem was dit voorstel unaniem aangenomen, echter door de positief
uitgevallen kantineopbrengst blijkt het niet nodig te zijn om de Algemene Reserve aan te
spreken.
De kleine winst die behaald is zal aan het Eigen Vermogen toegevoegd worden.
Unaniem gaat de ALV hiermee akkoord.
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BEGROTING SEIZOEN 2015 / 2016
De door Dick en Frans opgestelde Begrote Inkomsten en Uitgaven voor 2015 / 2016 geven
vanuit de ALV geen reden tot op- of aanmerkingen.
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RONDVRAAG
 De vrijdagmiddag bezetting van de oud papier ploeg vergt de nodig aandacht.
Ook de kisten en eventueel container bij de loods van Jaap graag over nadenken.
(Frans Nieuwenhuizen).
 Hoe voorkomen we dat de klusploeg nog verder gaat “vergrijzen” en er echt een
tekort aan vrijwilliger gaat ontstaan. (Frans Nieuwenhuizen).
 Steeds meer jeugd/meisjes aanwas, vergt iedere week de nodige uitdagingen voor
wat betreft kleedlokalen. Door Sporthal te gebruiken en inzet van het Jeugdhonk
lukt het iedere week om alles rond te krijgen. Is het geen optie om het Jeugdhonk
meer geschikt te maken met bv. schuifwand erin als vast kleedlokaal op de
zaterdagmorgen?(Gertjan Poleij).
 De leuning en het plexiglas van de tribune is er afgehaald bij de
schilderwerkzaamheden, echter zouden we dit graag teruggeplaatst zien.
(Huib Poleij en Ko Cok)
 Huib Krombeen spreekt uit, dat er weinig vertrouwen is in de Hoofdtrainer op dit
moment, en dat hij behoud in deze klasse op deze manier nog niet ziet gebeuren.
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SLUITING
Niets meer aan de orde zijnde sluit de voorzitter de vergadering onder dankzegging voor
ieders aanwezigheid en inbreng.

