Verslag bestuursvergadering vv VAKO d.d. 6 december 2016
Aanwezig: Koos Koops (voorzitter) (KK), Willem Heeling (senioren) (WH), Jan Jansen (OMA)
(JJ), Stef Drenth (jeugd) (SD), Willem Dekker (sponsoring) (WD), Rene Doorten (RD) en Bas
Baalmans (secretaris) (BB).
1 Opening: De voorzitter opent de vergadering.
2 Toevoegen / wijzigen agenda punten: toevoegen punt 10a Consul.
3 Goedkeuring vorige notulen: de notulen van de vergadering in november worden
goedgekeurd.
4 Ingekomen en uitgaande stukken: nvt.
5 Algemene zaken:
a) Nieuwbouw: SAS (beheer accommodatie) en VAKO: is bij gemeente geweest mbt juridische
overdracht nieuwbouw. Verzekeringen kunnen bij gemeente dus dat is gunstig nieuws. We
koersen aan op 1 maart. Medio december wordt bar geplaatst. Vloer is ook geregeld. Het bestuur
betreurt dat de openingsdatum verder naar achteren verschoven is. Verder wordt bekeken of de
oude bar uit de huidige kantine boven in de bestuurskamer gebruikt kan worden.
b) Opening gebouw: het blijft onduidelijk wanneer officiële opening plaats kan vinden ivm
allerlei werkzaamheden die nog uitgevoerd moeten worden. We koersen aan op zaterdag 8 april.
c) Nieuwjaarsreceptie en wedstrijd: zondag 8 januari en oud VAKO versus VAKO 1 en VAKO 4
versus Dames. Ook zou het goed zijn om VAKO zaterdag ook te laten spelen. Zou ook 7 tegen 7
kunnen op de velden voor de nieuwe accommodatie. Ook zou eventuele bezichtiging gebouw
optie kunnen zijn. Actie WH. Verder de afspraak dat we vijf munten pp doen en hapjes. Tevens
besluit het bestuur dat er tapbier (dus geen flesjes bier) geschonken wordt.
d) VAKO feest februari: 4 februari is de optionele datum. Koos/Willem vragen Jolanda Mensing
en Mathilde of zij het willen organiseren. Indien niet dan geen feest in februari en dan halen we
de schade in later in april.
6 Financiële zaken:
a) Issues contributie: nav vragen vanuit Jannes Hof van leden die niet of deels voetballen. Het
bestuur houdt de insteek aan mbt dat je betaalt voor een heel seizoen contributie.
b) Debiteurenstand: WD en RD hebben debiteuren doorgenomen.
RD geeft verder overall toelichting op stand van zaken financiën.
7 Sponsoring en communicatie:

a) Bijeenkomst sponsorcommissie: De nieuwe club is bij elkaar geweest voor overleg. WD is
zeer enthousiast over de bijeenkomst, een mooie grote club met enthousiaste vrijwilligers.
Eventuele potentiele nieuwe sponsoren worden benaderd door deze groep. Verder volop ideeën
en initiatieven.
b) Bezorging kerststollen: WD is verhinderd, SD zal deze routes verzorgen. Verder is bestelling
gedaan en alles geregeld.
8 Seniorenzaken:
a) Verslag senioren: nvt
b) Aanstelling nieuwe trainer: 14 aanmeldingen gehad, tweetal gesprekken gevoerd en in vlot
tempo tot een aanstelling gekomen van trainer Marcel Poll.
c) Grensrechter VAKO 1: Thom van Wijk neemt het vooralsnog over. Mbt elftalleider volgens
seizoen: kandidaat gepolst, proces loopt nog. Wordt vervolgd.
d) Status sportverzorger: vacature staat op de site maar vooralsnog weinig voortgang hierin.
9 Jeugd:
a) JC verslag: nvt . Verder wel de heugelijke mededeling dat F1 kampioen geworden is.
10 Onderhoud en materiaal:
a) consul: afkeuring Zo2 was vrij laat. Rol mbt consul is ietwat onduidelijk. JJ heeft met
gemeente afgestemd hoe verder hiermee. Actie JJ
11. Ledenzaken:
Geblesseerden VAKO 1, kaart gestuurd.
12 Actielijst: Punten afgewerkt.
13 Overige / WVTTK:
-

WH: HA toernooi staat op 30 december. Is gelijk met LVG;
BB: velden verzorgen;

14 Sluiting: voorzitter KK sluit de vergadering om 23.05 uur.

