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ALGEMENE LEDENVERGADERING V.V. KRUININGEN
Datum
Begintijd
Eindtijd
Plaats
Deelnemers
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17 November 2017
20.00 uur
21.30 uur
Kantine Voetbal
Aanwezig zijn 17 leden, inclusief de bestuursleden Jaap van Langevelde
(voorzitter), Simon op ‘t Hof (secretaris), Dick v.d. Linde (penningmeester),
Fred van Luijk en Armand Dek.

OPENING
Onze voorzitter Jaap van Langevelde heet iedereen van harte welkom op onze algemene
ledenvergadering en memoreert aan de gebeurtenis in februari, toen medebestuurslid
Robin Arens tijdens een vergadering zich niet goed voelde en met spoed per ambulance
naar het ZH gebracht is.
Ook staat hij in zijn openingswoord stil bij het trieste nieuws van Jaap Rikkers die
1 november jl. op 73 jarige leeftijd overleden is.
INGEKOMEN STUKKEN EN MEDEDELINGEN
Afmeldingen :Jos Dek, Dennis v/d Weele, Esther Kuiper, Yolande Poleij en Leo Kramer.
Fred van Luijk deelt mee en geeft een toelichting op de plannen om verlichting te plaatsen
op het kleine trainingsveldje grenzend aan de volkstuinen.

3

VERSLAG ALGEMENE LEDENVERGADERING VAN 14 oktober 2016
Frans Nieuwenhuize merkt terecht op dat de klok op de kaartverkoop (nog) steeds niet
goed loopt.
Fred reageert hierop en meld tevens dat er een nieuwe klok aangeschaft is (op batterijen)
zodat het probleem op zéér korte termijn definitief opgelost is.
Voor de rest geen op- of aanmerkingen waarna het verslag goedgekeurd wordt.
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HOOFDBESTUUR
Aftredend en niet herkiesbaar : Robin Arens
Jaap bedankt Robin (zelf niet aanwezig) voor zijn inzet de afgelopen jaren als bestuurslid
voor de V.V. Kruiningen en is nu dus formeel afgetreden.
Voorlopig is besloten om met 5 bestuursleden verder te gaan, waarbij Armand Dek de
portefeuille Technische Zaken van Robin overneemt.
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VERSLAG AFGELOPEN SEIZOEN 2016 / 2017 EN VOORUITBLIK KOMEND
SEIZOEN 2017/2018 (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 2016 / 2017 EN VOORUITBLIK KOMEND
SEIZOEN 2017/2018 (SENIOREN / ARMAND DEK)

Verslag Seizoen 2016/2017
We zijn het seizoen gestart met 3 elftallen en hebben het seizoen ook zo af kunnen maken,
al was het vaak tot vrijdagavond laat puzzelen om alles weer rond te krijgen.
1e elftal
Ook dit seizoen stond de 1e selectie weer onder leiding van trainer Will Raats. Met name
op dinsdag was de trainingsopkomst vrij laag. Het hele seizoen hebben we rond de
nacompetitieplaatsen gespeeld. We verspeelden vooral tegen de laag geklasseerde ploegen
te veel punten waardoor het tot het einde van het seizoen spannend bleef. Uiteindelijk
hebben we ons op eigen kracht veilig gespeeld, en komen we ook dit seizoen weer uit in
de 3e Klasse A. Aan het eind van het seizoen hebben Jimmy Fens en Gertjan vd pol
aangegeven een stapje terug te doen. Ook verzorger
John van Hulst heeft
aangegeven na vele jaren te stoppen als verzorger van onze club.
2e elftal
Onder leiding van Jacco van Iwaarden heeft het 2e elftal een zeer zwaar seizoen gehad.
Ze hebben eigenlijk heel het seizoen onderaan gestaan en zijn uiteindelijk ook
gedegradeerd naar de 4e klasse reserve.
3e elftal
Leider Edwin van Houte heeft iedere week allerlei capriolen uit moeten halen om
überhaupt een team op de been te kunnen krijgen. Uiteindelijk is dit bijna altijd gelukt en
is het derde keurig in de subtop geëindigd in de 5e klasse.
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Vooruitblik Seizoen 2017/2018
Ook dit seizoen zijn we gestart met 3 elftallen. Als vervanger van John is Hans de Jong uit
Kapelle vanaf dit seizoen verzorger van onze vereniging.
1e elftal
Ook dit seizoen staat het eerste onder leiding van trainer Will Raats. Wel zijn we met Will
overeengekomen dat dit zijn laatste seizoen is bij vv Kruiningen. Handhaving in de 3e
klasse is wederom de doelstelling voor dit seizoen.
2e elftal
Omdat er 5 speler zijn overgekomen uit de JO-17 hebben we als club besloten om van het
2e elftal een opleidingsteam te maken met als doelstelling om de spelers die de stap vanuit
de jeugd moeten maken klaar te stomen voor het 1e elftal. En dit liefst op een zo hoog
mogelijk niveau. Het 2e elftal staat dit jaar o.l.v. trainer Krijn Saman en leider Jacco van
Iwaarden. Op dinsdag trainen de jongere spelers mee met de 1e selectie. Op donderdag
trainen het 1e en het 2e apart van elkaar.
3e elftal
Het derde staat dit seizoen o.l.v. Brian de Winter. Soms is het lastig om een team op de
been te krijgen, maar over het algemeen lukt dit wel. Positief is dat een aantal spelers van
het 3e elftal op donderdag onderling traint.
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VERSLAG AFGELOPEN SEIZOEN 2016 / 2017 EN VOORUITBLIK KOMEND
SEIZOEN 2017/2018 (SPONSORCOMMISSIE / ARMAND DEK)
Sponsoren blijven een belangrijke 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.

1. Inkomsten
 Verhuur van reclameborden
 advertenties programmablad
 club van 45
 advertenties website
 sponsors wedstrijdballen
 Rabo clubkascampagne € 620,23 in 2017.

2. Mutaties 2016/2017
 Nieuw borden Sligro, Heineken (2x), Juvent, Graffic 2 Innovate.
 Helaas ook diverse opzeggingen
 Nieuwe leden club van 45
 Diverse borden opnieuw beplakt. Dit wordt verder opgepakt in 2018

Uitgaven
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 Materiaal gekocht (ballen, tenues).
 Een bijdrage in de waskosten en keeperhandschoenen van de senioren.
 Trainingsshirt voor alle jeugdleden in samenwerking met een aantal sponsoren

Club van 45
De opbrengsten van de club van 45 zullen gebruikt worden voor het aankleden van de
nieuwe kleedkamers

Goed nieuws
Hoofdsponsor Emté heeft het contract voor dit seizoen verlengd.
Dankzij veel trouwe sponsors blijven onze sponsorinkomsten ongeveer gelijk aan vorig
jaar. Deze inkomsten zullen steeds meer gebruikt worden voor structurele zaken.
Daarom blijven we actief om nieuwe sponsors te werven.
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NIEUWBOUW / VERBOUW KLEEDACCOMMODATIE
Simon licht toe aan de vergadering met behulp van een PowerPoint presentatie hoe de
renovatie / verbouwing van de kleedkamers eruit gaat zien en hoe we uiteindelijk samen
met de Gemeente dit traject doorlopen hebben.
Met gepaste trots bekeken we tevens de foto’s van wat we zo de afgelopen jaren met
elkaar gerealiseerd hebben aan verbeteringen op de Kruse Mat.
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VERSLAG KASCOMMISSIE
Namens de kascommissie,(Leo Kramer, Jan Kees van Liere, Thomas Paauwe) wordt
verslag uitgebracht door Thomas.
De controle heeft geen reden gegeven tot op- of aanmerkingen en de penningmeester
wordt dan ook gedechargeerd.
Omdat volgens de statuten een kas commissielid 2 x 3 jaar zitting mag nemen en Leo deze
6 jaar volbracht heeft, dient de vergadering een nieuw lid te verkiezen.
Robin Krijger is bereid gevonden om tot de kascommissie toe te treden en hiermee wordt
door de aanwezig leden ingestemd.
Jan Kees heeft er 3 jaar opzitten en wordt herkozen voor een 2e termijn van 3 jaar.
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FINANCIEEL VERSLAG SEIZOEN 2016 / 2017
Dick neemt om ons met behulp van enkele PowerPoint sheets mee door de Verlies en
Winst rekening en Balans van het afgelopen seizoen.
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BEGROTING SEIZOEN 2017 / 2018
De door Dick en Frans opgestelde Begrote Inkomsten en Uitgaven voor 2016 / 2017 geven
vanuit de ALV geen reden tot op- of aanmerkingen.
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RONDVRAAG
 Frans Nieuwenhuize merkt op dat de afgelopen wedstrijd van het Reimerswaal
elftal helaas niet via onze website bekend gemaakt is.
Armand reageert hier op dat zelfs wij het van de spelers die benaderd waren
moesten horen dat er een wedstrijd was.
Komt komend seizoen een hele nieuwe opzet (terug naar de basis), waarbij iedere
Reimerswaalse club 1 contactpersoon heeft via wie alle communicatie verloopt
(spelers vragen, wedstrijden etc.) en die er dus ook voor zorgt dat info tijdig via de
website bekend gemaakt kan worden.
 Ko Harthoorn is blij met de jeugdige scheidsrechters die momenteel op
zaterdagmorgen hun wedstrijdjes fluiten.
Echter hamert hij wel op goede begeleiding en eventueel een cursus die ze kunnen
volgen.
Bestuur antwoord dat dit zeker aandacht heeft en Ko van Stel heeft dit ook een
aantal keer gedaan.
Ook is er afgelopen jaar een “cursus” spelregels / fluiten gegeven in onze kantine
door de Scheidsrechtervereniging N&Z Beveland.
Moet wel aandachtspunt blijven, dus zal op de actielijst HB komen en ook cursus
aanbod in de regio zal nagevraagd worden.
 Robin Krijger verbaast zich week na week dat er van de 56 spelende seniorleden er
zo weinig ook door de week op het veld te vinden zijn.
Als Bestuur zorgen we voor trainers, velden, onderhoud, accommodatie etc. maar
kunnen ze (helaas) niet dwingen om van de bank te komen door de week om lekker
bezig te zijn met vrienden en je team in de buitenlucht.
Discussie volgt over een oplossing, maar het gemak om niet te komen lijkt alleen
maar toe te nemen.
 Frans Krombeen vraagt zich af of er al eens nagedacht is over zonnepanelen op ons
dak van de kantine.
Heeft inderdaad bij het HB op de agenda gestaan, maar gebleken is dat de
terugverdien tijd niet interessant is. Weinig verbruik tijdens de zomer (zonuren) en
opslag van energie is kostbaar.
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SLUITING
Niets meer aan de orde zijnde sluit de voorzitter de vergadering onder dankzegging voor
ieders aanwezigheid en inbreng.

