Verslag ALV vv VAKO d.d. 20 september 2016
Plaats van handeling: kantine VAKO, tijdstip: 19:30 uur tot 21:05 uur.
Opening: de voorzitter opent de vergadering, heet de ruim dertig leden welkom met de mededeling
dat dit de laatste ALV in de huidige kantine zal zijn en
licht de agenda toe. Afgemeld voor de vergadering
zijn Mike Baalmans, Roelof Barkhof (ziek) en Emiel
den Uijl.
De vergadering start met een moment van stilte van
alle aanwezigen om die personen met een VAKO-band
te herdenken die ons in het seizoen 2015-2016 zijn
ontvallen.
Mededelingen en ingekomen stukken: Geen.
Notulen ALV 21 september 2015: Er is enige onduidelijkheid over waar op de website deze notulen
zouden staan. Dit wordt opgepakt in het vervolg, vooralsnog worden de notulen goedgekeurd,
Uitreiken blijken van waardering: Eén kleine optocht van de 25
jaar leden van vv VAKO (Patrick Steenbergen, Bertel Tuitman,
Harry Zeewuster, Niels Kruidhof en Lennart Klomp). Bert Rona en
Jan Postema zijn 40 jaar lid en Jan den Uijl 50 jaar. Speciale
aandacht voor Wessel Rona die 60 jaar lid is. Een onderscheiding
die niet eerder uitgereikt is maar door de noeste arbeid van
Jannes Hof en Roleof Barkhof komt de ledenadministratie en
historie meer en meer op orde. Allen krijgen bloemen en
bijbehorende spelden. Thom van Wijk wordt onder applaus
benoemd tot Lid van Verdienste.

Uitreiking E.W. de Fielliettaz Goethart Trofee: Het wordt dit
seizoen Johan Homan van Zaterdag 2. Johan is helaas niet
aanwezig, elftalleider Niels Askes neemt de trofee in ontvangst.
Uitreiking Topscoorder Trofee: Deze keer voor de spits van
Zondag 5 Emiel den Uijl met 28 goals. Ook Emiel is niet
aanwezig, vader Jan neemt de trofee in ontvangst.
Uitreiking Jan Wiechers Fairplay bokaal: de trofee gaat dit
seizoen naar het Zaterdag 2 team van VAKO. Een trotse leider
Niels Askes neemt deze namens het team in ontvangst.
Jaarverslag 2015-2016: Dit jaar wederom naast het schriftelijke verslag wederom ook een versie in
beeld & geluid. Deze wordt afgespeeld. Een film van ruim 6 minuten geeft alle hoogtepunten weer
van het seizoen.
Financiële jaarverslag 2013-2014: Na de pauze licht penningmeester a.i Bert Faber aan de hand van
een presentatie het 1-en-ander toe. Een helder verhaal.
Verslag controle commissie: Lammer Doornbos voert het woord namens de commissie. De andere
leden zijn Nico Altena en Pascal Souhuwat. De commissie complimenteert de penningmeester met
gedane arbeid en adviseert om decharge te verlenen en dat advies wordt onder applaus door de ALV
overgenomen.
Benoeming controle commissie: Nico Altena en Pascal Souhuwat treden af. Deze plaatsen worden
ingenomen door Klaasje Abrahams en Bert Rona. Ook een dankvoord voor Alle Tamminga voor het
verzorgen van de administratie.
Begroting: Wederom een toelichting door penningmeester Bert Faber op de begroting van 20152016. De begroting wordt goedgekeurd door de vergadering.
Bestuursverkiezing: Penningmeester a.i Bert Faber wordt bedankt voor
bewezen diensten en krijgt bloemen mee. De AlV stemt in met Rene
Doorten als nieuwe penningmeester. Willem Heeling had eerder al Arie
Turksema opgevolgd als bestuurslid senioren zaken en daarmee stemt
de ALV ook in. Tevens worden de verlengingen van Bas Baalmans
(secretaris) met 3 jaar en Jan Jansen (MO) met 2 jaar goedgekeurd.
Toelichting: Voorzitter Koops geeft een korte toelichting op de
onderwerpen Nieuwbouw, Kledingplan Jeugd, de gesprekken met SKID,
de gedachtes over de toekomstige veldindeling, het afbreken van de oude kantine, de
kantinebeheerder Egbert Liekstra en het behoud van het kalkhok als toekomstig kassa huis.
Rondvraag: 1) Nico Altena stelt een x aantal vragen over het archief van VAKO (is onder de aandacht
bij het bestuur), gebruik van social media waar misschien een protocol van normen en waarden een
gedachte is, de vacature omtrent ‘betaalde tweede trainer bij zondag’ ( reactie bestuur dat het hier
een reguliere vrijwilligersvergoeding betreft mede gezien eerdere afspraken hieromtrent zaterdag –
zondag voetbal), samenstelling van het bestuur (relatief weinig zaterdag en dames – reactie is in

ieder geval dat het een hels karwei blijkt voor het bestuur om überhaupt allerlei vacatures gevuld te
krijgen). Nico sluit zijn betoog met een prachtige ludieke actie nav zijn verzoek in ALV vorig jaar om
stamtafel te kopen voor 250 euro waarop nog geen reactie is geweest. Nico zet zijn verzoek kracht bij
met een kleine ‘omkoop actie’ richting alle bestuursleden waarmee hij ze ook direct in het zonnetje
zet. De geste wordt gewaardeerd door het bestuur en de tafel is verkocht voor 250 euro (na
verhuizing). Henk Vissia besluit de rondvraag met de vraag naar de status van Respect. Voorzitter
Koops erkent direct dat dit weggezakt is, mede gezien het feit dat er een x aantal leden pertinent
weigerden hier medewerking aan te leveren en het bestuur niet zover wilde gaan deze leden niet te
laten voetballen. Bij de jeugd leeft het nog wel , zo vult Stef Drenth aan.
Sluiting :Zonder verdere bijzonderheden wordt de vergadering om 21:05 uur gesloten.

* * *

