Verslag bestuursvergadering vv VAKO d.d. 20 september 2017
Plaats van handeling: Kantine VAKO. Tijdstip: 20:30 uur.
Aanwezig: Koos Koops (voorzitter) (KK), Willem Heeling (senioren) (WH), (JJ), Willem Dekker
(sponsoring) (WD), Rene Doorten (financiën) (RD), Stef Drenth (jeugd) (SD), Jan Jansen (OMA)
en Bas Baalmans (secretaris) (BB).
Afwezig mk: geen
1 Opening: De voorzitter opent de vergadering.
2 Toevoegen / wijzigen agenda punten: fruit bij de jeugd.
3 Goedkeuring vorige notulen: de notulen van de vergadering van augustus worden
goedgekeurd.
4 Ingekomen en uitgaande stukken: nvt.
5 Algemene zaken:
a) Nieuwbouw: Overleg omtrent afrekening met de gemeente is geweest. VAKO is hierovder in
overleg met de gemeente. Die is ook met aannemer in gesprek.
Jan Koops en Fokko Knol geven prioriteit aan de akoestiek in de kantine, het nieuwe kassahok bij
de ingang en daarna komt verdere inrichting bestuurskamer aan bod. Sloop oude gebouw met
Hartlief en bestrating worden door Jos Rona en Peter Buursma opgepakt. Deze week wordt het
asbest in het oude kleedgebouw verwijderd. Wanneer de aanleg nieuwe led-verlichting om het
trainingsveld begint is nog niet duidelijk.
b) Sportlink app wedstrijdzaken: licentie berichten zouden nu verholpen moeten zijn. Omtrent
bewijs spelregels ligt het gecompliceerder. Het is zaak dat de oud-jeugdspelers het bewijs gaan
halen. Een damesspeler mag al niet meer spelen ivm drie overtredingen. Actie WH
c) Algemene Ledenvergadering 2 oktober: checklijst wordt doorgenomen. Alles is in gang gezet.
d) Afrekening SAS: x aantal financiële afrekeningen moeten nog worden opgestart. Volgende
week is vergadering VAKO – SAS geagendeerd.
e) Evaluatie aftrapdag: het was een deceptie. Slechts een handvol belangstelleden. Op deze wijze
heeft het geen zin. Oorzaak is te weinig aandacht en energie van bestuur. Suggestie: beleg een
activiteit (Familiedag?) rond de Aftrapdag. Dit wordt bij de nieuwe activiteitencommissie neer
gelegd.
f) Evaluatie SVT wedstrijden: SVT 1 en SVT lager gaan de eerste competitiewedstrijden spelen
in Vries. Afspraken zijn gemaakt en lopen nu door.

g) Besluitvorming bestuursbesluiten: meer aandacht is gewenst. Bijvoorbeeld over de bierprijzen,
vergoedingen, aanstellingen trainers.
i) Feyenoord ivm TT: cateringclub Feyenoord wil graag gebruik maken van onze accommodatie
tijdens de TT week. Een camping op het jeugdveld. Feyenoord zal alles zelf verzorgen. VaKO
krijgt daarvoor een mooi bedrag. Mooie opsteker waar het bestuur content mee is. Actie KK en
RD
6 Financiële zaken:
a) Kascontrole: RD heeft met Bert Rona en Klaasje Abrahams (Lammert Doornbos was
verhinderd). Deze commissie is akkoord met de toelichting van de penningmeester.
b) Begroting 17-18: nog laatste toelichtingen van RD hieromtrent richting ALV. Akkoord voor
de penningmeester om dit uit te werken in een paar sheets voor de ALV.
c) Sponsoring / vrijwilligersvergoedingen: mbt co-sponsoren: voorstel is om algemeen
bestuurslid een volledige vrijwilligersvergoeding uit te keren. RD vindt dit niet voor andere
commissieleden van toepassing. Voorstel is om hier voor 50 procent te hanteren. Rona en Wijnen
zijn hier akkoord mee gegaan. RD vraagt akkoord hiervoor en dat betekent dat overige
bestuursleden hiervoor gaan tekenen.
d) Terugkoppeling gesprek kantinebaas Egbert Liekstra: toelichting omtrent werkzaamheden,
prijzen, uren etc. van KK en RD op dit gesprek. Gevolg is prijswijziging fles bier en een x aantal
niet of nauwelijks verkochte producten uit het assortiment halen. WD zal aanpassingen op de
website vermelden. Actie WD
7 Sponsoring en communicatie:
a) Verslag sponsor commissie: nvt.
b) Resultaat sponsoring 17-18: toelichting van WD volgt hierop. Op een haar na rond.
Presentatiegids gereed. Ziet er wederom goed uit!
c) Co-sponsoring: wat wel, wat niet: zie punt 6d.
d) VvV borden: akkoord op het ontwerp. WD kan het in gang zetten.
e) Evaluatie Rabobankavond met buurverenigingen bij VAKO: het bestuur kijkt met goed gevoel
terug op deze avond. Volle bak en goede promo voor VAKO. Complimenten voor de organisatie.
8 Seniorenzaken:
a) Verslag senioren: nvt.

b) wensen verzorger: diepvries wordt aangeschaft voor coolpacks zodat deze niet uit de keuken
hoeven worden gehaald. Verzoek is ook of er een tweede kast bij kan en of de tafel in hoogte
verstelbaar kan zijn. Actie JJ
c) verplaatsen FC Zuidlaren - VAKO: trainer heeft hier een stem in. Het bestuur is van mening
dat het graag de originele speeltijdstippen wil aanhouden.
d) stand van zaken selectie: tevredenheid over nieuwe hoofdtrainer Marcel Poll. Nog enige
zorgen mbt VAKO 2 zondag, spelersaantal. Wordt vervolgd en heeft de aandacht van WH.
9 Jeugd:
a) JC verslag: niet aanwezig, verder geen bijzonderheden.
b) Speerpunten: SD geeft korte toelichting op de lijst met punten. Het bestuur is van mening dat
de juiste zaken op de lijst staan. Waakt wel voor te grote ambitie. Werving leden vindt het
bestuur een goed agendapunt voor een volgende keer gezamenlijk met JC. Actie BB
c) Fruit voor de jeugd: Emte schenkt fruit voor sponsorloop VAK/Surf. Jeugdcie. en sponsorcie.
onderzoeken of dit ook voor thuiswedstrijden jeugd kan worden ingevoerd. Actie WD.
10 Onderhoud en materiaal:
a) Aanstelling groundsman: Geert Koops is door KK benaderd. Geert heeft enige bedenktijd
gevraagd en heeft het in overweging.
b) Sleutelplan: JJ geeft vervolg hieraan. Actie JJ
c) Status velden: meer afstemming tussen gemeente en VAKO is hier wenselijk voor.
11 Ledenzaken:
- Patrick Boezen, VAKO 4 (geblesseerd)
- Jordy Schuur, A1 en jeugdtrainer (geblesseerd)
- Rolf van Wijk, VAKO 1(vader geworden van zoon Levi)
- Tonnie Mensing, lid en sponsor (ernstig ziek)
12 Sluiting: voorzitter KK sluit de vergadering.

